Lijst Linssen zakelijk met een sociaal hart

LIJST LINSSEN
MOERSTRAATSEBAAN 41
4661 AN HALSTEREN
Aan: College van Burgemeester & Wethouders
Gemeente van Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Betreft: Straattuig Borgvliet (2)
Bergen op Zoom, 07-11-2016
Geacht college,
Op 29 juni stuurde Lijst Linssen de eerste brief over jeugdoverlast in de wijk Borgvliet.
De overlast kwam deze zomer tot een dieptepunt toen de zogenaamde straathyena’s een
vrouw belaagden en deze actie op social media plaatsten. Verschillende bewoners gaven
aan dat er structurele overlast is van jeugd uit de wijk en dat het incident niet op zichzelf
staat.
Lijst Linssen heeft de afgelopen maanden contact onderhouden met bewoners in
Borgvliet. Helaas geven zij aan dat de jeugdoverlast de afgelopen maanden niet
afgenomen is. Verschillende buurtbewoners geven aan dat de leefbaarheid sterk onder
druk staat. Kinderen mogen van hun ouders niet buitenspelen omdat het te onveilig is.
De kinderen die wel buitenspelen worden gepest of bedreigd. Buurtbewoners signaleren
jongeren die met messen en tasers rondlopen. Men is bang voor de eigen veiligheid en
die van hun kinderen. Lijst Linssen heeft als dieptepunt vernomen dat er buurtbewoners
verhuisd zijn, gaan verhuizen en plannen hebben om te verhuizen. Voor Lijst Linssen is
dit onacceptabel.
In dit verband heeft Lijst Linssen dan ook de volgende vragen aan het college:
1. In uw beantwoording op eerdere vragen stelde u dat: ‘Iedere overlastlocatie en
overlastgevende groep vereist een specifieke aanpak en dient dan ook als
afzonderlijke casus benaderd te worden. Afhankelijk van de casus volgen
eventuele doelgerichte maatregelen. Indien nodig initieert de
veiligheidsfunctionaris een apart casusoverleg waarbij de regie door hem wordt
opgepakt. Lijst Linssen wil voor deze casus een specifieke aanpak met daaruit
voortvloeiende doelgerichte maatregelen onder regie van de
veiligheidsfunctionaris. Is het college het met Lijst Linssen eens dat deze casus
bovengenoemde maatregelen vereist? Zo nee, waarom niet?
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2. Lijst Linssen vindt het belangrijk dat de bewoners in Borgvliet betrokken worden
bij het plan van aanpak van deze problematiek. Zij weten wat er speelt in de wijk
en ervaren de overlast. Is het college voornemens de bewoners te benaderen en
hun verhaal serieus op te pakken?
3. In uw vorige beantwoording op onze vragen stelde u dat er geen meldingen
bekend zijn van jeugdoverlast. Overlast is er wel degelijk. Hier zit een
discrepantie tussen theorie en praktijk. Lijst Linssen merkt dat bewoners
‘meldingsmoe’ zijn en/of niet weten waar ze moeten melden en/of de afhandeling
van meldingen slecht is. Hoe wil het college deze situatie oplossen?
Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. ex. art 39 van het RvO.
Met vriendelijke groeten,
LIJST LINSSEN,
Camiel van der Meeren, Burgerlid
Sander Siebelink, Raadslid
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