
Geacht college, 
 
Ik wil met spoed de aandacht voor het volgende van u vragen: 
 
Wij krijgen signalen van inwoners dat er weer een groot probleem met jongeren op het 
dorp/park dreigt te ontstaan. Ik zie zelf af en toe ook dingen voor en rond het gemeentehuis 
die niet door de beugel kunnen. 
 
In het begin van het reces begreep ik van wethouder Berkhof dat de jongeren van De Werf 
de sleutel teruggebracht hebben naar de gemeente terwijl het gesprek rond en over De Werf 
nog gaande was. Dit is natuurlijk een verkeerd signaal. 
 
In het vroege voorjaar, toen we in de commissie een discussie over De Werf hadden en er 
geen werkzaamheden meer mochten plaatsvinden m.b.t. houtbewerkingen en opslag, 
hebben we als fracties van D66/GL en PvdA al aangegeven zeer verontrust te zijn als het 
jongerencentrum niet zou worden voortgezet. 
We hebben steeds begrepen, ook van de politie, dat het jongerencentrum een goede 
aanvulling was op het sociaal cultureel werk dat in De Heerd plaatsvindt. En dat de 
problemen met jongeren in Heerde duidelijk waren verminderd. 
De doelgroepen en de problematiek van de jongeren in De Werf zijn duidelijk van een andere 
orde en hebben een andere aanpak nodig, dat staat buiten kijf. Met in gesprek blijven met de 
jongeren is veel te bereiken, maar helaas is dit dus op niets uitgelopen. 
 
We waren dan ook onaangenaam verrast toen we vlak voor het reces van wethouder 
Berkhof hoorden dat de jongeren de sleutel hadden ingeleverd terwijl er nog gesprekken 
gaande waren. Kennelijk hadden de jongeren na de discussies in het voorjaar geen 
vertrouwen meer in de gemeente dat een en ander goed zou worden opgepakt. 
De Werf heeft toen ook al een dreigbrief van de gemeente ontvangen dat ze met spoed het 
pand moesten ontruimen. 
Dat zijn signalen die niet goed vallen bij dergelijke groepen en wij betreuren het dat de 
aanpak zo drastisch was en dat er niet gewoon in gesprekken met de jongeren naar een 
oplossing gezocht kon worden. 
Wij zijn herhaaldelijk in De Werf geweest en met de jongeren was prima te praten. Nu krijgen 
we signalen van verontruste inwoners en zelf hebben we ook het een en ander 
waargenomen, namelijk dat er weer hangjongeren voor het gemeentehuis zijn die De Werf 
erg missen. Er zou weer gedeald worden en zelf hebben we ook jongeren met drank voor het 
gemeentehuis waargenomen. 
Verder blijkt er licht te branden op De Werf en er blijkt iemand te wonen (anti-kraak?). 
Is dit met de buren gecommuniceerd? Evenzo vinden wij het vreemd dat de sluiting van De 
Werf ook niet gecommuniceerd is met de buren en of inwoners. Formeel zijn deze gegevens 
ook niet met de raad gecommuniceerd. Kortom, veel om je ernstige zorgen om te gaan 
maken. 
Er zijn veel vragen waar wij graag op korte termijn antwoorden op willen, zodat het voor onze 
inwoners, de toeristen en ook de jongeren goed toeven is in Heerde.  
 
Tot slot wil ik nog opmerken dat het niet de oorspronkelijke jongeren vanuit De Werf zijn of 
hoeven te zijn die nu overlast veroorzaken of dingen doen die niet kunnen.  
 
Gaarne horen we van u op korte termijn. 
 
Dianneke Landman (fractie D66/GL, ook namens PvdA) 


