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Verzenddatum :
Analyse n.a.v. ongeregeldheden in Poppenhare

Geachte leden van de raad,
Op 12 januari 2021 bent u per brief geïnformeerd over het vervolgproces naar aanleiding van de
ongeregeldheden in Poppenhare in het weekend van 31 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Eén
van de onderdelen van de nafase was het uitvoeren van een analyse. Met als doel te leren van de
onderliggende mechanismes van de gebeurtenissen. Deze analyse is gereed en als bijlage bijgevoegd.
Er was sprake van een bijzondere situatie, waarbij Poppenhare de plek is geworden van verschillende
ongeregeldheden met steeds meer invloed van buitenaf. De gebeurtenissen zijn niet allemaal naar één
moment te herleiden. In de loop van het weekend nam de invloed en het aantal mensen van buiten de
wijk en van buiten Coevorden steeds verder toe. Ook lijken er meerdere mechanismen een rol te spelen.
Dit is niet uniek voor de gebeurtenis in Coevorden. Tijdens ongeregeldheden elders in het land in de
afgelopen jaren was dit ook zichtbaar. Deels waren de gebeurtenissen in besloten groepen op sociale
media gepland. De mogelijkheden om met sociale media in besloten groepen af te spreken hebben
invloed op het kunnen achterhalen van een dreiging en het wegnemen ervan.
Het voorstel voor een vervolg is in het managementteam van de gemeente besproken en wordt belegd in
de gemeentelijke organisatie. Hierbij gaat de aandacht o.a. uit naar het versterken van de
informatiepositie. En naar de wijze waarop kan worden omgegaan met een mogelijke toename van
kwetsbaarheid van wijken en dorpen als gevolg van beleidsontwikkelingen. Dit zien we ook als een
bespreekpunt bij de Woonvisie.
Een wens van de inwoners van Poppenhare is om als wijk positief in het nieuws te zijn. Hier werken we
samen met bewoners en het welzijnswerk aan.
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