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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Een aantal maanden geleden tijdens een debat over Orion werd duidelijk dat buurtbewoners veel last
hebben van de hangjongeren in hun buurt, Houtwijk. De burgemeester heeft toen aangegeven dat de
situatie bij hem bekend was en dat het college, samen met de partners, stappen zou gaan ondernemen om
deze overlast aan te pakken.
Helaas constateren wij dat dit tot nu toe nog geen resultaat heeft opgeleverd. In de krant (ED, 23 september
2008) valt te lezen dat de overlast nog steeds bestaat en mogelijk zelfs erger is geworden. Daarom heeft de
SP-fractie de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de hangjongeren in de wijk Houtwijk?
2. Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen half jaar binnengekomen bij zowel de gemeente als de politie en
wat was de inhoud van die meldingen?
3. Wat heeft het college zelf gedaan om zich te informeren over de situatie en met welk resultaat?
4. Welke bestuurlijke dwangmiddelen heeft de burgemeester ingezet en met welk resultaat?
5. Welke strafrechtelijke dwangmiddelen heeft de politie ingezet en met welk resultaat?
6. Staan er nog dwangmiddelen open bij de burgemeester of bij de politie die nog niet ingezet zijn? Welke
zijn deze en is de burgemeester bereid in overleg met de politie deze alsnog in te zetten?
7. Wat is er met de veiligheidspartners / hulpverleners afgesproken? Wie zijn dit, waaruit bestaat hun inzet
en wat is hiervan tot nu toe het resultaat?
8. Zijn de bewoners betrokken bij het hele proces? Is er met de betreffende jongeren gepraat? Wat zijn
hiervan de uitkomsten?
Namens de fractie van SP,
Erik de Vries
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
De wijk Mierlo-Hout kent op een aantal plekken in die wijk overlastproblematiek van 'hangende jeugd'. Met
name ondervindt de buurt de meeste overlast van de locaties 'Skatebaan' en de parkeerplaats bij sportpark
"De Beemd". Al sinds geruime tijd heeft dit de aandacht van politiemedewerkers. De buurtbrigadier kent de
klachten van bewoners en heeft dit vertaald in een soort van plan van aanpak. Bijna dagelijks worden
politieambtenaren aangestuurd om gevraagd maar ook ongevraagd deze plekken te besurveilleren en
repressief op te treden. Er zijn jongeren die inmiddels tot ruim 300 euro zijn beboet voor allerlei incidenten.
In overleg met de gemeente Helmond zijn op verzoek van de buurtbrigadier ** onder andere op de
skatebaan fysieke maatregelen genomen (plaatsing hardhouten paaltjes) om te voorkomen dat men met
auto's de skatebaan gebruikt als 'raceplek' et cetera. Verder zijn naast het repressieve optreden alle
jongeren in kaart gebracht en is in goed overleg tussen partners (regiopolitie, Jongerenwerk SWH, JPT en
gemeente een brief bij 42 bekende jongeren bezorgd). Hoewel het ook gaat om meerderjarigen (ouder dan
18 jaar) hebben we ook die ouders aangeschreven.
Bij de gemeente komen, anders dan via het JPT geen overlastmeldingen die betrekking hadden op ± 45
jongeren waarvan er 29 uit de eigen wijk komen. Leeftijden variëren tussen de 14 en 23 jaar. Het merendeel
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van hen is tussen de 17 en 21 jaar. Wel is onlangs bij het callcentrum van de gemeente een telefoontje
binnen gekomen over een vernielde bank in de Karpaten.
Bij politie zijn op de meest bekende (overlast) locaties + meldingen:
a. Wilgehoutstraat: skatebaan en parkeerplaats v.v. Mierlo-Hout
20 meldingen
b. Mahoniehoutstraat: bij de twee scholen en t.h.v. Cederhoutstraat
6 meldingen
c. Balkan: bankjes die naast het voet- en fietspad staan richting tunneltje onder Heeklaan 3 meldingen
d. Walvisstraat: onder het afdak t.h.v. de frietzaak / Aldi
2 meldingen
e .Janssen-Fritsenplein: parkeerterrein
11 meldingen
Wekelijks wordt in het overleg tussen de burgemeester en de afdelingschefs gesproken over de leefbaarheid
in de wijken van de Helmondse politieafdelingen. De ergerlijke incidenten worden besproken en daar waar
afstemming met justitie nodig is worden deze zaken op het structurele Driehoeksoverleg besproken. Ook
zaken die opgevolgd dienen te worden, bijvoorbeeld in een gemeentelijke aanpak of in het veiligheidshuis
worden aldaar als actie door of namens de burgemeester uitgezet. Hoewel de overlast in de wijk de laatste
maanden bekend was heeft de politie dit conform haar 'normale politieprocessen' op voordracht van
buurtbrigadier en netwerkinspecteur aangepakt door middel van handhaving. Dat gebeurt in de volgorde:
waarschuwen, repressie en recent de combinatie van repressie, fysieke maatregelen en het aanschrijven
van ouders.
Het aanschrijven van de ouders van de betrokken jongeren is gebeurd na overleg en met instemming van de
burgemeester. Het effect is nog niet volledig bekend maar een aantal signalen geeft aan dat er 'thuis' stevige
gesprekken worden gevoerd.
Door de regiopolitie is repressief opgetreden door het uitschrijven van proces-verbaal inzake diverse
feiten/gedragingen strafbaar gesteld in landelijke wetgeving en in de Algemene Plaatselijke Verordening
Helmond 2008.
In de media is aan de orde gesteld dat is aangedrongen op een samenscholingsverbod bedoeld om overlast
veroorzakende jongeren uit een gebied te weren. Hier is sprake van spraakverwarring. In artikel 2.1.1.1.de
Algemene Politie Verordening Helmond 2008 is een verbod opgenomen om deel te nemen aan
samenscholingen indien dat leidt tot wanordelijkheden. Dit artikel is niet geschikt om overlastveroorzakende
jongeren gedurende geruime tijd uit een gebied te weren. Die mogelijkheid bestaat wel onder bepaalde
voorwaarden op grond van artikel 2.1.1.2a APV Helmond 2008. Het gaat dan om de mogelijkheid om als
uiterste middel een gebiedsontzegging op te leggen. Deze optie is besproken in het driehoeksoverleg en als
een te zwaar middel aangemerkt. Het gevaar bestaat dat bij toepassing van dit middel problemen zich elders
gaan voordoen.
Uiteraard staan er voor de politie nog mogelijkheden open, zoals het op heterdaad aanhouden van
verdachte jongeren (art. 27 SV) en hen mee te nemen naar het politiebureau alwaar de zaak wordt
afgewerkt. Bij minderjarigen kan dezelfde procedure gevolgd worden door het inschakelen van ouders en
jongeren te laten ophalen door ouders aan het bureau van politie. De politie overweegt ook nog het inzetten
van een mobiele camera, waarmee strafbare feiten zoals vernielingen, overlastgevend gedrag et cetera als
bewijs kan worden vastgelegd. Het gebruik hiervan is pas mogelijk in afstemming met en na goedkeuring
van de burgemeester en de officier van justitie.
In de afgelopen tijd zijn de volgende afspraken gemaakt:
a. Bezien wordt de mogelijkheid om op de parkeerplaats een verbodsbord te plaatsen zodat jongeren
ook daar op bepaalde tijden beboet kunnen worden.
b. De politie blijft jongeren bekeuren. Indien alcoholgebruik ter plaatse door politie wordt geconstateerd,
gaat de politie over tot aanhouding en bij minderjarigen worden de ouders gebeld om hun kind op te
komen halen.
c. Onderwerp van bespreking is nog dat de politie graag wil dat een lichtmast bij de skatevoorziening
geplaatst wordt zodat jongeren meer in het licht staan en er dus ook gezien kan worden wat ze aan
het doen zijn. De gemeente heeft bij de realisatie van de skatevoorziening echter aan omwonenden
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toegezegd dat er geen lichtmast zou worden geplaatst, juist om er voor te zorgen dat jongeren zodra
het donker is niet meer actief gebruik kunnen maken van de skatevoorziening.
d. Met de gemeentelijke wijkopzichter is afgesproken dat de locaties waarvan bekend is dat er jeugd
verblijft dagelijks worden bezocht en daar waar nodig worden schoongemaakt. Bij vernielingen
(bankjes fietspad Balkan) worden deze verwijderd en ten spoedigste hersteld om "verloedering" te
voorkomen.
e. Met de straathoekwerker heeft de politie bijna dagelijks contact. Hij bezoekt de jeugd hangplekken in
Mierlo-Hout. Hij kent bijna alle jongeren die daar verblijven en maakt met hen afspraken. Hij geeft
aan dat het grootste gedeelte van de jongeren van goede wil is, maar dat enkelen overlast
veroorzaken, rotzooi maken waardoor de gehele "jeugdgroep" een slechte naam krijgt.
Tijdens het werk in de wijk en bij de wijkraadvergaderingen spreken de buurtbrigadiers met de bewoners.
Tot 2008 kwamen er weinig meldingen van overlast bij de politie binnen. Aan de bewoners is meerdere
keren gevraagd om bij overlast melding te maken zodat de politie een beter inzicht kan krijgen in de situatie.
Er is regelmatig contact tussen de buurtbrigadiers en bewoners uit de wijk.
Door de publiciteit over de hangjongeren komen er bij de politie meer meldingen van overlast binnen. Hierop
wordt door de politie zo alert mogelijk gereageerd, uiteraard geeft de regionale meldkamer een prioritering
aan de melding en naar aanleiding daarvan wordt er een surveillanceauto aangestuurd. Tevens is het laatste
jaar de controle geïntensiveerd, al dan niet naar aanleiding van een melding wordt er bijna dagelijks op
bekende (overlast) locaties gecontroleerd en indien mogelijk vindt er repressie plaats.
De groep jongeren is benaderd door de straathoekwerker. Het team jeugd van de gemeente dirigeert het
jongerenwerk meer in de richting van de betreffende de jongeren. Vragen die terug komen gaan onder meer
over een adequate huisvesting van jongeren. Belangrijk is in dat verband de herbouw van Orion. Ingeschat
wordt dat als hiervoor het groene licht gegeven wordt een belangrijk deel van de problematiek kan worden
opgelost. In een recent gesprek met een delegatie van de wijkraad en de buurtbewoners heeft de
burgemeester aan de buurt ook om begrip en medewerking gevraagd op dit punt.
Tot slot.
In dit antwoord hebben wij getracht op een reële wijze de problematiek te duiden waarmee wij
geconfronteerd worden en de inzet die gepleegd wordt door alle betrokken instanties. Wij nemen de situatie
serieus maar zeggen gelijktijdig dat deze niet uitvergroot moet worden tot oneigenlijke proporties. De situatie
blijft de bestuurlijke aandacht houden. In overleg met de betrokken professionals en met de wijkraad zal
bezien worden of de huidige maatregelen effect sorteren en wat er eventueel nog meer moet gebeuren.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Gemeenteraad van Helmond
Bijlage 38

Blz. 3

