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Aan de voorzitter van de gemeenteraad                                          
Stadsplein 1 
3431 LZ, Nieuwegein 
 
Onderwerp : vragen ex. art. 42. RvO i.v.m de recente media berichten van jarenlange ( strafbare ) overlast, van 
groepen jongeren op de parkeerplaatsen en plantsoenen rondom de flatgebouwen van het Nijpelsplantsoen. 
 
Inleiding : 
Berichtgeving in de media geeft aan dat bewoners van de flatgebouwen aan het Nijpelsplantsoen  sinds jaar en 
dag geterroriseerd worden door groepen hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren. 
Er is volgens bewoners  dagelijks sprake van ernstige ( strafbare ) overlast, o.a. vernielingen, diefstal, verbale 
agressie, intimidatie, drugs gebruik/ handel en persoonlijke terreur. Door de recente gebeurtenis van het 
gooien van een molotov-cocktail door een tot op het bot getergde bewoner dreigt de situatie verder uit de 
hand te lopen. De VSP maakt zich hierover  grote zorgen en vind het noodzakelijk dat het college regie gaat 
voeren en maatregelen neemt om verdere escalatie te voorkomen. 
 

    
bron : 31-07-2017 Pen.nl/ Nijpelsplantsoen           bron : 31-07-2017 Pen.nl/ Nijpelsplantsoen  afbeelding gemeente Amsterdam 
                                                                                                                                                                       ( aanpak problematische jeugdgroepen ) 

31-07-2017/ Pen.nl  :                      
Reacties bewoners : ‘’ Ik moet gewoon wachten totdat mijn man thuiskomt van zijn werk, dan pas kan ik 

boodschappen doen. Ik durf niet meer alleen over straat”. 
 
 “ Ze zijn niet veel ouder dan vijftien”, zegt een andere buurtbewoonster. „Elke nacht hoor ik ze voor mijn flat. Ze 
dealen drugs, vernielen auto’s en terroriseren voorbijgangers. Ik durf niet meer zonder mijn hond naar buiten ”. 
 

Een andere flatbewoner laat deze redactie weten: “soms rijden ze met gestolen voertuigen over de 
parkeerplaats, als je dan een melding maakt zijn ze uit het zicht als de politie komt. Dan staan ze beneden in de 
hallen, schuur, bosjes of ze zijn hem gesmeerd ”. 

  

foto : ANP/ bron : 16-08-2017 RTV Utrecht           bron : 17-08-2017 de Telegraaf                        maatregel :camera toezicht overlastgevende          
                                                                                                                                                                                           jongeren 
16-08-2017/ RTV Utrecht : 
 
‘’ Een 60-jarige man uit Nieuwegein is gisteravond aangehouden nadat hij een molotovcocktail van een flat aan  
   het Nijpelsplantsoen had gegooid “. 
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17-08-2017/ de Telegraaf : 
De vrouwen zijn het eens: “ het Nijpelsplantsoen is een verschrikkelijke plek. „We worden geterroriseerd. 
Buurtbewoners vertrekken vanwege de bende, maar verhuizen is niet voor iedereen even gemakkelijk ”. 

 
‘’ Een molotovcocktail die in Nieuwegein die van een flat door een bewoner naar een groep jongeren werd  
  gegooid, lijkt een triest dieptepunt te zijn in een al langer lopend conflict tussen buurtbewoners en een groep  
  terroriserende hangjeugd ‘’. 

 
17-08-2017/ de dagelijkse standaard :  

Volgens buurtbewoners : “is deze man een bijzonder goede buur… en draaide hij door omdat zijn buurt al 

tijden geterroriseerd wordt door een groep allochtone hangjongeren die iedereen lastigvallen, de man zelf keer op 
keer bedreigen en vrouwen stelselmatig intimideren “. 

 
“Je kunt een hele buurt straffeloos terroriseren. Maar als een buurtbewoner een keer terugslaat komt de politie 
meteen langs ”. 
 

De Verenigde Senioren Partij heeft de volgende vragen : 

Naar aanleiding van vragen uit de media aan de burgemeester ( orde en veiligheid ) en zijn dubbelrol als 
portefeuillehouder handhaving heeft hij als reactie gegeven bekend te zijn met de problemen van 
overlastgevende rondhangende groepen jongeren/ jeugdbende in en om de flatgebouwen van het 
Nijpelsplantsoen. 
 
1. is het college van B&W bekend met de groepen jongeren/ jeugdbende op de parkeerplaats en plantsoenen 
    rondom de flatgebouwen van het Nijpelsplantsoen ? 
a. zo ja, sinds welke periode ? 
        
2. welke initiatieven heeft de burgemeester tot nu toe genomen om zich te laten informeren over deze     
     onacceptabele situatie en met welk resultaat ? 
 
3. hoeveel meldingen zijn er de afgelopen jaren binnengekomen bij zowel :  
a. het Klanten Contact Center van de gemeente Nieuwegein ? 
b. afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid / handhaving ? 
c. politie ? 
d. Geynwijs ? 
e. buurtbemiddelingscoach ? 
f.  wijkagent ? 
g. wijkwethouder ? 
h. woningbouw verenigingen ? 
i.  wat was de inhoud en ernst van deze meldingen? 
 
4. gaat de burgemeester bestuurlijke dwangmiddelen  inzetten om de openbare orde, veiligheid en rust voor  
    de bewoners van het Nijpelsplantsoen te herstellen en te garanderen ? 
 
5. heeft de politie naar aanleiding van de klachten en eventuele strafrechtelijke overtredingen door de   
     hangjongeren/ jeugdbende informatie opgevraagd en overleg met de bewoners gevoerd van de  
     flatgebouwen van het  Nijpelsplantsoen ? 
a. zo ja, met welk resultaat ? 
b. zo nee, waarom niet ? 
 
6. zijn er reeds strafrechtelijke dwangmiddelen door de politie ingezet ?  
a. zo ja, met welk resultaat? 
b. zo nee, waarom niet ? 
  
7. heeft  Stadstoezicht naar aanleiding van de klachten en eventuele strafrechtelijke overtredingen door de 
     hangjongeren/ jeugdbende overleg gevoerd met de bewoners van de flatgebouwen van het Nijpelsplansoen 
 a. zo ja, met welk resultaat ? 
 b. zo nee, waarom niet ? 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/28953282/___Molotov__op_hangjongeren__.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email&apw_campaign=ee71952a7a5c5d9a63e49986e17c49a0
http://www.telegraaf.nl/binnenland/28953282/___Molotov__op_hangjongeren__.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email&apw_campaign=ee71952a7a5c5d9a63e49986e17c49a0
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8. is er in het maandelijks veiligheids-  driehoeksoverleg  van  de burgemeester, politie  en het  Openbaar  
     Ministerie over deze situatie reeds gerapporteerd en gesproken ? 
 a. zo ja, wanneer ? 
 b. zo nee, waarom niet ? 
 
 9. welke organisatie (s) of gemeentelijke afdeling is verantwoordelijk voor het handhaven  van de openbare 
     orde, veiligheid en overlast in de openbare ruimte ?  
      
10. is het college het met de VSP eens dat de voortdurende overlast op het Nijpelsplantsoen welke de 
       afgelopen week is geescaleerd door het gooien van een molotovcocktail betekent dat er de komende  
       maanden  meer aandacht voor handhaving en toezicht moet zijn ?  
   a. zo nee, waarom niet ? 
 
11. is het college het met de VSP eens dat persoonlijke terreur, regelrechte intimidatie en zelfs bedreiging 
       van omwonenden en voorbijgangers in en rondom het Nijpelsplantsoen volkomen onacceptabel is. 
 
12. is het college het met de VSP eens eens dat de situatie rondom de flatgebouwen van het  Nijpels- 
       plantsoen zeer zorgwekkend is en dat alle betrokken partijen er integraal alles aan moeten doen om te  
       voorkomen dat de zaak uit de hand loopt ? 
 
13. is het college bereid om z.s.m. extra toezicht (handhaving) in te zetten om de rust op het Nijpelsplansoen te  
       herstellen en verdere  calamiteiten in de toekomst te voorkomen ? 

  
14. is het college het met VSP eens dat tijdige inzet van repressie in deze situatie te verkiezen is boven   
      ‘’doormodderen’’ ? 
 
15. is het college het met de VSP eens dat het voor alle  betrokkenen duidelijk moet zijn dat er grenzen zijn 
       van fatsoen zijn en die grenzen door de overheid bewaakt  worden. 
      
16. heeft het college naar aanleiding van de opgedane ervaringen in het verleden met andere overlastgevende  
       groepen en/ of jeugdbendes enig beleid, voorlichting, protocol,  vaste procedure voor toezicht veiligheid en    
       handhaving  voor het tegengaan van voortdurende overlast ontwikkelt ? 
  a. zo ja, welke ?   
  b. zo nee, waarom niet ?  
          
De media spreekt van de Bende van Nijpels. 
17. is onderzocht of hier sprake is van een jeugdbende ? 
  a. zo ja, wat is de uitkomst ? 
  b. zo nee, waarom niet ? 
 
18. hoeveel overlastgevende groepen jongeren of jeugdbendes zijn er in Nieuwegein bij het college en de  
      politie  bekend. 
 
19. is het college bereid om bij voldoende animo een informatie avond in samenwerking  met de bewoners  
      van het Nijpelsplantsoen, politie en overige van belang zijnde organisaties te organiseren om over de  
      ontstane situatie uitleg te geven en daarmee het vertrouwen in de overheid en het bestuur te herstellen. 
   a. wanneer en op welke locatie gaat u deze avond organiseren ? 
   b. zo nee, waarom niet ? 
 
Verenigde Senioren Partij  Nieuwegein 
Ton de Mol 
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