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Beste heer v.d. Kieboom,

In uw brief van 30 augustus 2017 stelt u ons vragen over het Oscar van Hemelpark. Graag beantwoorden wij hieronder
uw vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u op de hoogte van de aanrijding die afgelopen zaterdag 26 j.l. heeft plaatsgevonden op de hoek van
Heesterbos en de Overakker?
Antwoord:
De veiligheidsfunctionaris is door het buurtpreventieteam Oscar van Hemel en de politie geïnformeerd omtrent het door
u aangehaalde ongeval.
2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie, dat dit terug te herleiden is tot de aanwezigheid van en optreden van de
groepen jongeren in het Oscar van Hemelpark in de afgelopen periode?
Antwoord:
Het Oscar van Hemelpark wordt door veel inwoners van de aanliggende wijken Noordgeest en Meilust gebruikt voor
recreatieve doeleinden. Sedert decennia spelen kinderen in het park en hangen jongeren rond in het park. Ondanks
dat dit niet vastgesteld is, is de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen jongeren die op het moment van het
ongeval in het park aanwezig waren en de bestuurder van de auto reëel.
3. Zo ja, welke maatregelen heeft u de afgelopen maanden genomen om de risico’s die hieruit voortvloeien, zoals de
recente aanrijding, te stoppen c.q. te voorkomen.
Antwoord:
Zoals eerder aangegeven wordt het park van oudsher ook veelvuldig gebruikt door jongere en oudere kinderen. Helaas
Zijn er regelmatig onder deze kinderen jongeren die overlast veroorzaken en vernielingen aanrichten. Enkele járen
geleden is hier op initiatief van de wijkcommissie Noordgeest getracht passende maatregelen tegen te treffen door een
jeu de boules baan aan te leggen. Omdat er door wijkbewoners geen gebruik gemaakt werd van deze voorziening
bracht dit niet het beoogde effect en bleven met name de bewoners aan de zijde van de Zwitserlandstraat veel
geluidsoverlast ervaren. Tijdens een door de veiligheidsfunctionaris geïnitieerd integraal overleg waarbij de
vertegenwoordigers van de wijkcommissie Noordgeest, omwonenden van de Zwitserlandstraat, politie, WijzijnTraverse, Realisatie & Beheer en Handhaving aanwezig waren is unaniem besloten de jeu de boules baan te
verwijderen en door beplanting deze locatie niet meer geschikt te maken om te hangen/chillen. Omdat het park ook
door veel goedwillende jongeren gebruikt wordt om samen te komen is door Wijzijn-Traverse en Realisatie en Beheer,
in overleg met jongeren uit de wijk, een nieuwe geschikte plaats gezocht om de, bij de jeu de boules baan
weggehaalde banken, naar te verplaatsen. Deze nieuwe plaats is zodanig gesitueerd dat sociale controle en toezicht
beter uitvoerbaar is. Het is jammer dat een kleine groep jongeren kort na de realisatie een bank en boom door

brandstichting vernield hebben. Om vast te stellen wie deze overlastgevende en vernielende jongeren waren is in
overleg met de wijkagent gedurende enkele maanden een mobiele camera ingezet. De opnames van deze camera
worden op dit moment door de politie gebruikt voor het onderzoek.
Ondanks alle inspanningen om door extra toezicht en repressief optreden door handhaving en politie het
overlastgevend gedrag door deze jongeren zoveel mogelijk te beperken is een ongeval zoals door u vermeld helaas
nooit uítte sluiten.
4. Is er de afgelopen periode in een intensieve communicatie tussen de wijkagent, buurtpreventieteam en
vertegenwoordigers van de wijk over deze overlast gesproken?
Antwoord:
Zoals in de beantwoording van vraag 3 aangegeven zijn de wijkagent, de wijkcommissie Noordgeest en de meest
betrokken buurtbewoners bij de integrale aanpak betrokken.
5. Deelt u de opvatting van de fractie dat aan dit soort gedrag een einde moet komen en niet langer getolereerd mag
worden?
Antwoord:
Iedere vorm van overlastgevend gedrag is onacceptabel en ongewenst. Zo ook het overlastgevend gedrag door
jongeren in het Oscar van Hemelpark.
6. Zo ja, wat gaat u concreet doen op korte termijn om de overlast en vernielingen aan te pakken?
Antwoord:
De afgelopen periode is door politie en handhaving extra toezicht uitgeoefend in het park. Ook zijn technische
middelen ingezet om de kleine groep jongeren in beeld te brengen die veroorzaker zijn van deze overlast en
vernielingen. De overlast voorde bewoners van de Zwitserlandstraat is door de aanpassingen en verplaatsing van de
banken geheel opgelost. Door middel van eigen observaties en de beschikbare camerabeelden wordt door de politie
onderzoek verricht naar de identiteit van de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de overlast en vernielingen.
In de recente periode is het aantal overlastmeldingen door omwonenden van het park sterk gereduceerd.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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