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Beste heer van den Kieboom,

In uw brief van 29 november 2017 stelt u ons vragen over overlast jongeren. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.
Vraag: 1. Bent u op de hoogte van de overlast die al geruime tijd plaatsvindt aan de Keurvorstenweg e.o.?
Antwoord:
In de afgelopen járen zijn er enkele meldingen bij de politie ontvangen van overlast door hangende jongeren en/of
dealende jongeren op de Keurvorstenweg. Er zijn bij de wijkagent geen meldingen bekend van represailles door
overlast gevende jongeren ten aanzien van omwonenden.
Vraag 2. Zo ja welke acties zijn er de afgelopen járen gepleegd om deze overlast aan te pakken en door wie?
Antwoord:
Door de politie is erin 2017 gedurende een periode extra gesurveilleerd. Tevens hebben in 2017 ook Stichting
Samenwerken en de buurtpreventie de overlastlocaties in de wijk Borgvliet extra besurveilleerd. Gedurende al deze
surveillances is er geen overlast in de Keurvorsten weg waargenomen.
Vraag 3. Welke concrete acties bent u voornemens te (laten) verrichten om de overlast, die nog steeds plaatsvindt,
terug te dringen c.q. te stoppen?
Antwoord:
Indien uit signalen aan de gemeente of meldingen aan de politie blijkt dat er sprake is van een overlastlokatie zal in
samenwerking met de melders een passende aanpak worden uitgevoerd. Indien u van omwonenden informatie heeft
ontvangen over de acties zoals door u in uw brief zijn omschreven, verzoeken wij u hen te verwijzen naar de politie
voor het doen van een melding. De wijkagent kan dan, in samenwerking met de buurtwerker, een aanpak voorbereiden
en uitvoeren. Uit informatie van de wijkagent blijkt niet dat er op dit moment sprake is van een overlastlokatie waar
direct actie op moet worden ondernomen.
Vraag 4. Is het volgens uw college mogelijk om de aangerichte schade te verhalen op de vernielers?
Antwoord:
Het is gemeentelijk beleid om, indien mogelijk, altijd eventuele schade op daders te verhalen en hen dus daarvoor
aansprakelijk te stellen. Tot op heden is dit niet mogelijk gebleken voor de schade aan de geluidswering.

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.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

Dhr. dr. F.A. Pettér
Burgemeester
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