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Introductie :
In toenemende mate bereiken ons signalen vanuit de media en van betrokken
bezorgde Albrandswaarders, dat op bepaalde plekken regelmatig overlast wordt
ervaren door rondhangende jongeren, waarbij ook sprake kan zijn van een onveilige
situatie. Het gaat hierbij voornamelijk om het bezit van zgn. (steek/slag) wapens (en
het dreigen hiermee), diefstal, vernielingen, drugsgerelateerde overlast en
intimidatie. Veel onveilige situaties worden ook in beeld gebracht door een actieve
groep Albrandswaarders, die zich zorgen maakt over deze onveiligheid en met name
ook over het aandeel van jongeren hierin. De zorg is dat het zo vaak voorkomt, dat
het “wachten” is op een moment dat het fataal uit de hand kan lopen. Het is om die
reden ontzettend belangrijk dat incidenten en onveilige situaties altijd worden gemeld
en dat betrokken instanties (politie, gemeente, wijkteams) samen hier actief mee aan
de slag gaan. De fractie EVA heeft hierover een aantal vragen:
1. Herkent u het beeld van toenemende overlast, onveilige situaties en het
aandeel van jongeren hierin? Hoe kijkt u hier tegen aan vanuit uw rol mbt
de openbare orde en veiligheid?
2. Kunt u een overzicht geven van de bij de overheid gemelde incidenten en
plekken, waarbij sprake is geweest van (steek/slag) wapenbezit, diefstal,
vernielingen, drugsbezit- en of verkoop op straat en
bedreigingen/intimidatie in Albrandswaard over de afgelopen zes
maanden?
3. Is het voor de Albrandswaarders helder en duidelijk hoe zij dergelijke
incidenten en onveilige situaties makkelijk kunnen melden bij de
gemeente? Hoe promoot u de meldingsbereidheid onder de
Albrandswaardse bevolking?
4. Hoe werkt u als gemeente samen met de groep Albrandswaardse “ouders”
die zich hebben verenigd in een zgn. wijkteam veiligheid omwille ook voor
de veiligheid van de eigen jeugd in Albrandswaard? Welke concrete
ondersteuning kunt u deze groep (zijnde een burgerinitiatief) bieden en op
welke wijze maakt u gebruik van deze extra oren en ogen van onze
samenleving?
5. Heeft u ook zicht op de mate waarin deze overlast en onveilige situaties
voortkomt uit de eigen jeugd van Albrandswaard? Zo ja, hoe gaat u
hiermee om? In welke mate is hierbij ook sprake van jongeren uit de
directe omgeving van Albrandswaard, die zich verplaatsen in
Albrandswaard?
6. Heeft u in overweging genomen om op bepaalde plekken actiever
zichtbaar te gaan surveileren, aan te spreken op gedrag waar nodig en in

het uiterste geval ook over te gaan tot een gebiedsbepaling waarin
preventief kan worden gefouilleerd of samenscholingsverbod op bepaalde
plekken?

