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In uw brief van 29 oktober 2016 heeft u vragen gesteld over overlast bij de 
woningen van ouderen aan de Paukenlaan e.o. in Zuilenstein door langskomende 
jongeren/scholieren. 

Uw vragen 
1. Is het college op de hoogte van de huidige stand van zaken m.b.t. de 

Overlast gevende jongeren/scholieren op de Paukenlaan e.o. in de wijk 
Zuilenstein ? 
Zo ja, wat is uw reactie? 
Het college is op de hoogte dat een deel van de schoolgaande jeugd overlast 
veroorzaakt. De overlast wisselt van aard en omvang. Er zijn periodes dat 
het langere ti jd rustig is, waarna de overlast weer gedurende een paar weken 
opspeelt. Bij elke klacht wordt er actie ondernomen. Omdat de overlast 
steeds in meer of mindere mate terugkeert en om de overlast te 
beperken/te voorkomen, hebben de gemeente, de scholen, de politie, de 
tramvervoerder en jongerenwerk gemiddeld twee keer per jaar een overleg 
om gezamenlijk af te stemmen wat er wel en niet goed gaat in de wijk met 
betrekking tot jeugdoverlast. Bureau HALT sluit hier incidenteel bij aan. 
Het afgelopen jaar zijn er weinig meldingen bij de gemeente, jongerenwerk, 
politie en de school geweest. In de twee jaar daarvoor waren er meer 
meldingen ( zie ook beantwoording vraag 3). 

Welke initiatieven heeft het college tot nu toe genomen om zich te 
informeren over deze situatie en met welk resultaat? 
De wijkwethouder is met een aantal bewoners die overlast hadden ervaren, 
in gesprek gegaan op een van de scholen. Tevens heeft hij een 6-wekelijks 
overleg met de wijkcoördinator waarin hij op de hoogte wordt gehouden van 
de stand van zaken op gebied van toezicht, veiligheid en leefbaarheid in de 
hele wijk. Het resultaat is gedurende 2016 zichtbaar geweest doordat het 
aantal meldingen is terug gelopen als gevolg van de gezamenlijke aanpak 
van politie, jongerenwerk, scholen en gemeente. 

http://www.nieuwegein.nl
mailto:m.gitz@nieuwegeln.nl


Nieuwegein 
Bladn 2/6 
Zaaknummer 
Onder' erp Beantwoording art . 42 brief Inzake inzake 

jarenlange dagel i jkse over last Paukenlaan 

Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen jaren binnengekomen bij zowel: 
a. Het Klanten Contact Center van de gemeente Nieuwegein? 

Vanaf 1-1-2014 zijn er bij het klantcontactcentrum 6 meldingen binnen 
gekomen met verzoek om mediation bij jeugdoverlast. De meeste 
meldingen kwamen van 1 bewoner. Deze bewoner van de Paukenlaan 
heeft ook de gemeenteraad en de burgemeester per brief benaderd over 
de overlast die hij ervaart. Naar aanleiding van de overlast is de 
wijkcoördinator meerdere keren bij hem thuis geweest om te bespreken 
wat de afspraken van gemeente, de politie, jongerenwerk en de scholen 
zijn en wat hij zelf kan doen om de overlast te beperken. 

b. afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid? 
Bij de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid zijn in 2014 en 2015 
meerdere klachten binnengekomen die direct bij school en de 
wijkcoördinator terecht kwamen zonder melding bij 14030. Deze 
klachten kwamen van 10 verschillende bewoners. De wijkcoördinator 
heeft deze bewoners persoonlijk of telefonisch gesproken en/of 
mailcontact gehad. In 2016 hebben 3 bewoners geklaagd. Met deze 
mensen is ook contact opgenomen. De signalen worden vervolgens 
gedeeld met de overige partners (zijnde de politie, jongerenwerk, de 
scholen). 

c. de politie? 
In 2014 :4 meldingen 
In 2015: geen meldingen 
In 2016: 2 meldingen 

d. Anna van Rijn College? 
Het Anna van Rijn college geeft aan in 2016 heel weinig meldingen 
gekregen te hebben. In 2014 en 2015 waren dit er meer. De school 
houdt hier geen aantallen van bij. 

e. Nat was de inhoud van deze meldingen? 
De inhoud van de meldingen vanaf 2014 tot en met 2016 betrof: jeugd die 
rotzooi op straat gooit, belletje lellen, op de ramen bonken, grote mond, in 
het park hangen, lachgasampullen die op straat worden gevonden, tegen een 
boom plassen, scooters die door de wijk rijden, gekke bekken trekken, viltstift 
□ p raam en kozijn. 
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4. Gaat het college bestuurlijke dwangmiddelen inzetten om openbare orde en 
veiligheid voor bewoners van de Paukenlaan e.o. in Zuilenstein te 
garanderen ? 
Naar aanleiding van de problematiek die hier speelt zijn er afspraken 
gemaakt met bewoners, de scholen, jongerenwerk, de tramvervoerder, 
politie, Stadstoezicht en de wijkcoördinator. Deze afspraken staan b j het 
antwoord op vraag 9 beschreven. Er is onvoldoende reden om bestuurlijke 
maatregelen in te zetten. 

5. Zijn er reeds strafrechtelijke dwangmiddelen door de politie ingezet? 
Nee, omdat er op dit moment onvoldoende reden is om strafrechtelijke 
maatregelen in te zetten, 

Naar aanleiding van de problematiek met de schoolgaande jeugd, is er een 
halfjaarlijks overleg met de school en professionals in de wijk opgezet (vanaf 
begin 2014). Hierin worden vervolgstappen gemaakt aan de hand van 
eventuele meldingen. 

6. Heeft Stadstoezicht reeds overleg gevoerd met bewoners, het Anna van Rijn 
College, politie en scholieren over de overlast? 
Zo ja, wanneer? 
De Stadstoezichthouders nemen al deel aan het halfjaarlijkse overleg met de 
professionals en de school vanaf 2014. Tevens nemen zij de wijk structureel 
mee in hun rondes. Wanneer zij jeugd aantreffen die overlast veroorzaken, 
spreken zij die aan. Wanneer mensen op straat de Stadstoezichthouders 
aanspreken, staan zij die te woord. 

7. Is er in het maandelijks veiligheids- driehoeksoverleg van de burgemeester, 
politie en het Openbaar Ministerie over deze situatie reeds gerapporteerd en 
gesproken? 
zo ja, wanneer? 
In februari 2015 is de jeugdoverlast in het veiligheidsoverleg besproken. In 
het driehoeksoverleg is de situatie niet besproken omdat gezien de aard van 
de overlast daar geen aanleiding toe is. 

8. Welke organisatie of gemeentelijke afdeling is verantwoordelijk voor het 
handhaven van de openbare orde, veiligheid en toezicht rondom scholen in 
de woonwiji Zuilenstein. 
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Politie, de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid, Jongerenwerk en de 
scholen nemen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Is het college het met de VSP eens dat een aanpak van de jarenlange 
overlast op de Paukenlaan e.o. in Zuilenstein betekent dat er meer aandacht 
voor handhaving en toezicht moet zijn? 
zo nee, waarom niet? 
De overlast wisselt. In 2014 zijn er werkopdrachten gegeven bij zowel politie 
als Stadstoezicht. Maar dat ging gepaard met andere structurele afspraken. 
Alleen handhaven is in dit soort situaties niet voldoende. 

In 2016 is het aantal meldingen bij alle betrokken partijen beperkt geweest. 
Desalniettemin blijven de professionals nauw contact onderhouden over hoe 
het gaat in de wijk. De wijkcoördinator heeft samen met de wijkagent, 
jongerenwerk, Stadstoezicht en de tramvervoerder gemiddeld twee keer per 
jaar overleg met zowel het ROC als het Anna van Rijn College. Bureau HALT 
is een aantal keren bij dit regulier overleg aanwezig geweest en wordt 
mogelijk weer gevraagd op de scholen voor de periode rondom Oud en 
Nieuw. We kijken dus twee keer per jaar wat er goed gaat en wat niet. 
Wanneer nodig spreken we elkaar tussentijds. Dat kan bijv. als er weer meer 
meldingen binnen komen. Hier passen we onze aanpak op aan. Dat zit niet 
alleen in handhaving en toezicht, maar is een combinatie van afspraken die 
gezamenlijk voor verbetering moeten zorgen. 

Een paar afspraken met de partijen: 
> De conciërge van het Anna van Rijn college loopt dagelijks met de 

leerlingen mee van school naar de hoek van de straat en wanneer nodig 
tot aan de tramhalte; Hij is in 2014 ook een aantal weken in de tram 
meegereisd. 

r De leerlingen van het Anna van Rijn college mogen onder schooltijd niet 
van het plein af; 

> De conciërges van het ROC lopen geregeld buiten rond en spreken 
leerlingen aan; 

> Het ROC gaat op korte termijn afvalbakken adopteren en de omgeving 
van de school schoonhouden. 

r Stadstoezic it en jongerenwerk zijn op de hoogte van de situatie in de wijk 
en nemen dit mee in de rondes; 

> Bij meerdere klachten over overlast zijn er werkopdrachten geweest bij 
zowel Stadstoezicht als politie; 

r- Wanneer het Anna van Rijn een schoolfeest geeft, informeren ze de 
omwonenden daarover tijdig per brief; 

r Het Anna van Rijn college maakt zes keer per jaar samen met leerlingen 
met prikkers en hesjes schoon in de omgeving; 
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> Leerlingen waarvan we weten dat ze overlast hebben veroorzaakt, krijgen 
een gesprek op school. Als ze onder de achttien zijn, worden hun ouders 
daar ook voor uitgenodigd. 

> De wijkcoördinator heeft contact met de bewoners wanneer zij klagen en 
heeft de mensen die al eens hebben geklaagd verzocht om overlast 
vooral te blijven melden. Op 9 november 2016 komen de partners weer 
bij elkaar. De afspraken die worden gemaakt, worden door de wijk 
coördinator per mail aan bewoners vers jurd die (vanaf 2014) al eens 
hebben aangegeven overlast te ervaren, 

> In samenwercing met Gemeente Schoon hebben we een pilot in de buurt 
van de scholen gedraaid, om met onbewuste gedragsbeïnvloeding te 
proberen het zwerfvuil op straat te verminderen. 

> Vanuit Q Buzz ( de tramvervoerder) worden op het traject Utrecht 
Nieuwegein zo veel mogelijk vaste gezichten ingepland die affiniteit 
hebben met het aanspreken van de jeugd 

10. Is het college het met de VSP eens dat de geluidsoverlast, de regelrechte 
intimidatie en zelfs bedreiging van omwonenden volkomen onacceptabel is. 
Indien er sprake is van intimidatie of bedreiging, is dat onacceptabel. 

11. Is het college het met de VSP eens dat de situatie op de Paukeniaan e/o 
zorgwekkend is en dat de betrokken partijen er integraal alles aan moeten 
doen om te voorkomen dat de zaak uit de hand loopt? 
De situatie op de Paukeniaan verdient zeker aandacht. Daarom doen we er in 
gezamenlijkheid alles aan om overlast te beperken. Buurtbewoners zijn 
overigens ook betrokken partijen, die in overleg kunnen gaan over het 
vinden van goede oplossingen. Eigenmachtig optreden van bewoners past 
daar niet bij. 

12. Is het college bereid (tijdelijk) om z.s.m. extra toezicht (handhaving) in te 
zetten om de rust op de Paukeniaan e/o te herstellen en verdere calamiteiten 
in de toekomst te voorkomen? 
Ja, wanneer dat nodig is, kan Stadstoezicht (tijdelijk) meer aanwezig zijn in 
de wijk. Deze inzet gaat dan in overleg met de andere partners. 

13. Is het college het met VSP eens dat tijdige inzet van repressie in dergelijke 
situaties te verkiezen is boven "doormodderen"? 
Repressie kan een onderdeel van de aanpak zijn, wanneer de problematiek 
daar aanleiding toe geeft. Gezien de hiervoor beschreven aanpak gedurende 
langere ti jd, is er geen sprake van "doormodderen" 

14. Is het college het met de VSP eens dat het voor alle betrokken 
jongeren/scholieren duidelijk moet zijn dat er grenzen zijn en dat die grenzen 
door de overheid bewaakt worden 
Uiteraard moet het bij scholieren/jongeren die overlast veroorzaken duidelijk 
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zijn dat er grenzen zijn. Die grenzen worden onder andere door de overheid 
bewaakt. Dat doen we samen met betrokken professionals. 

15. Heeft het college naar aanleiding van opgedane ervaringen in 2011 enig 
beleid, voorlichting, een protocol of vaste procedure voor toezicht en 
handhaving voor overlast van de naar- en van schoolgaande jeugd 
ontwikkeld? Zie vraag 9 

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog verdere vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw M. Gitz via bovenstaand nummer. 

vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouc rs, 

J .M, Liebregts 
sacnêcans 

F .T.J.M. Backhuijs 
burgemeester 


