Schriftelijke vragen aan het college
(artikel 39 RvO)

Datum: 09-01-2019

Nummer: 04

Aan de voorzitter van de raad

Steller van de vragen: fractie GBSV Alphen Chaam
Onderwerp: Voetbalkooi Chaam-2
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Aan het College van Burgemeester en Wethouders.
In vervolg op eerder gestelde vragen en de bijeenkomst van buurtbewoners in de Geerhof op
maandag 7 januari jl. hebben wij nog de volgende vragen aan het college;
1. Tijdens de bijeenkomst werd veelvuldig gesproken over incidenten, waaronder
vuurwerkincidenten; graag ontvangt GBSV Chaam een overzicht op datum van alle meldingen
m.b.t. deze escalaties. Indien mogelijk en eventueel geanonimiseerd inzichtelijk door wie en
hoeveel meldingen er per verschillend adres gemaakt zijn.
2. Sinds afgelopen zomer is er een bord met gedragsregels op het plein; GBSV Chaam wil graag
een op datum gespecificeerd overzicht van alle handhavingsacties en vervolgacties die
sindsdien op het Withagenplein hebben plaatsgevonden.

Antwoord vraag 1 en 2
Controles door gemeentelijke BOA’s en politie
Onderstaand overzicht betreft de controlemomenten van de gemeentelijke BOA’s en de politie
sinds de plaatsing van het bord met de gedragsregels op de Withagen.
zaterdag 1 september 2018
Om 21.15 uur 15 jongeren aangetroffen, verzocht om de Withagen te verlaten en het Jop
Gilzeweg als alternatief aangedragen. Na vertrek van de jongeren nog even op locatie gewacht,
maar de jongeren kwamen niet meer terug. Ter plaatsen nog even gesproken met een aantal
bewoners. Zij vonden het prettig dat er op gehandhaafd werd.
zondag 2 september 2018
21.45 uur Politiecontrole naar aanleiding geluidsoverlast voetballende jeugd. Ter plaatsen geen
jongeren meer aanwezig.
maandag 3 september 2018
Om 21.10 uur waren er op withagen net 2 jongens hun fiets aan het pakken om weg te gaan. De
jongeren hun rommel op laten ruimen. De jongeren doorverwezen naar het Jop.
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dinsdag 4 september 2018
Om 21.15 uur 5 jongeren aangetroffen. Bij het arriveren van de BOA gaven de jongeren aan net
naar het Jop te willen gaan. De Politie is rond 21.40 uur nog eens langs de Withagen gereden, niets
geconstateerd.
woensdag 5 september 2018
Om 21.35 uur 3 jongeren aangetroffen (2 op de fiets, 1 met de auto, kenteken genoteerd).De
jongeren aangesproken en doorverwezen naar het Jop aan de Gilzeweg. Daarna nog even met
buurtbewoners gesproken.
vrijdag 7 september 2018
Om 21.15 uur 8 jongeren aangetroffen. De jongeren aangesproken en hun rommel op laten
ruimen. De jongeren gaven aan net op het punt te staan om te vertrekken.
zaterdag 8 september 2018
Om 21.05 uur 6 jongeren aangetroffen. Waren hun spullen aan het pakken om te vertrekken toen
de BOA aangereden kwam.
maandag 10 september 2018
Om 20.55 uur geen jongeren aangetroffen. Bleek dat de groep onderling onenigheid hadden
gehad en richting de Horst waren vertrokken. De Boa’s hebben de jongeren niet meer aantroffen
ter hoogte van de Horst.
dinsdag 11 september 2018
Om 21.26 uur geen jongeren aangetroffen. De BOA is even op de locatie gebleven, geen jongeren
meer aangetroffen. Sporen van een voertuig in de zandbak geconstateerd.
woensdag 12 september 2018
Controle na 21.00 uur, 2 jongeren op scooters aangetroffen. De jongeren reden weg toen de BOA
kwam aanrijden.
vrijdag 14 september 2018
Controle na 21.00 uur, 5 jongeren aangetroffen die weg gingen toen de BOA’s ter plaatsen
kwamen. Later op de avond kwamen de BOA’s de jongeren tegen bij het Jop aan de Gilzeweg.
zaterdag 15 september 2018
Controle na 21.00 uur, 6 jongeren aangetroffen die in gesprek waren met de politie.
woensdag 19 september 2018
Om 21.05 uur geen jongeren aangetroffen. De BOA’s hebben contact gelegd met de
jongerenwerker en die had om 20.45 uur de locatie bezocht maar ook geen jongeren
aangetroffen. Later op de avond is er vuurwerk afgestoken. De klachten van omwonenden zijn de
volgende dag ontvangen.
zaterdag 22 september 2018
Controle na 21.00 uur, geen jongeren aangetroffen.
woensdag 26 september 2018
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Controle na 21.00 uur, geen jongeren aangetroffen.
donderdag 27 september 2018
20.24 uur Politiecontrole Withagenplein naar aanleiding van melding afsteken vuurwerk bij de
voetbalkooi. Ter plaatsen geen jongeren aangetroffen, contact gelegd met de melder.
zaterdag 29 september 2018
Controle na 21.00 uur, geen jongeren aangetroffen
zondag 14 oktober 2018
19.48 uur Politiecontrole Withagenplein naar aanleiding van een melding vuurwerkoverlast. Ter
plaatsen jongeren aangetroffen, aangesproken en weggestuurd. Geen heterdaad vuurwerk
afsteken.
zaterdag 20 oktober 2018
13.43 uur naar aanleiding van de vuurwerkmelding van 14 oktober 2018 heeft de politie een
huisbezoek gedaan bij de vermoedelijke veroorzaker van de overlast. De ouders zijn
geconfronteerd met het gedrag van hun zoon.
maandag 5 november 2018
Gereden op een melding vuurwerkoverlast. Ter plaatsen geen jongeren of vuurwerk aangetroffen.
dinsdag 20 november 2018
Gereden op een melding vuurwerkoverlast. Ter plaatsen geen vuurwerk aangetroffen.
zaterdag 1 december 2018
Gereden op een melding vuurwerkoverlast. Ter plaatsen geen jongeren of vuurwerk aangetroffen.
dinsdag 11 december 2018
Controle na 21.00 uur, geen jongeren aangetroffen
donderdag 27 december 2018
Controle vuurwerk, niets geconstateerd op de Withagen
zaterdag 29 december 2018
Controle vuurwerk, niets geconstateerd op de Withagen
zondag 30 december 2018
Controle vuurwerk, niets geconstateerd op de Withagen

maandag 31 december 2018
Controle vuurwerk, niets geconstateerd op de Withagen
donderdag 3 januari 2019
Controle door de BOA. 2x voertuigen waarschuwing geven voor hinderlijk parkeren op de stoep.
dinsdag 8 januari 2019
Controle na 21.00 uur, niets geconstateerd op de Withagen.
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donderdag 17 januari 2019
Controle na 21.00 uur, niets geconstateerd op de Withagen.
Meldingen Jeugdoverlast Withagen 2018 bij gemeente en politie
In het jaar 2018 zijn er diverse meldingen van jeugdoverlast op de Withagen gemeld door diverse
melders. Deze meldingen zijn gedaan bij verschillende afdelingen van de gemeente en buiten
kantoortijden bij de politie. Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de meldingen en
waar deze binnen zijn gekomen.
Meldingen jeugdoverlast Withagen 2018 die bij de politie binnen zijn gekomen (0900-8844)
PL2000_BVH_2018242416-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 14-10-2018 19:48
PL2000_BVH_2018228398-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 27-09-2018 20:26
PL2000_BVH_2018207791-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 02-09-2018 20:47
PL2000_BVH_2018167581-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 18-07-2018 23:19
PL2000_BVH_2018166736-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 17-07-2018 22:07
PL2000_BVH_2018153614-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 03-07-2018 14:50
PL2000_BVH_2018148013-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 27-06-2018 08:56
PL2000_BVH_2018125105-1 E35: Melding Overlast Jeugd Withagen Chaam 31-05-2018 21:34

Meldingen jeugdoverlast Withagen 2018 die bij team Veiligheid van de ABG organisatie binnen
zijn gekomen



Melding overlast jeugd Withagen Chaam 22-06-2018 (telefonisch)
Melding overlast jeugd Withagen Chaam 31-08-2018 (telefonisch)

Meldingen jeugdoverlast Withagen 2018 via het MOR (Melding Openbare Ruimte
 25 juni 2018 “Afgelopen week is er extreem overlast in de Withagen(voornamelijk bij het
“beroemde” voetbalveldje) van een groep jongeren. Luide muziek, scheldpartijen zijn
dagelijks aan de orde. Graag actie voor dat de boel escaleert”.
 28 september 2018 “Op woensdag 19 september, woensdag 26 september en donderdag
27 september ben ik opgeschrikt door enorm harde knallen vanaf het
voetbalveld/speelveld aan de Withagen”.
Meldingen jeugdoverlast Withagen 2018 die bij het Sociaal Domein van de ABG organisatie
binnen zijn gekomen



Melding overlast jeugd Withagen Chaam 22-08-2018 (overleg). Overleg met 2 bewoners
die overlast ervaren.
Melding overlast jeugd Withagen Chaam 20-09-2018 (telefonisch) Melder geeft aan dat
het BOA toezicht in de avond als prettig ervaren wordt.
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Inzet van het Jongerenwerk
Het jongerenwerk ging in 2018 1 tot 2 keer per week de straat op (meestal dinsdag avond en
donderdag middag). Het jongerenwerk bezoekt verschillende plekken in zowel Alphen en Chaam
en houdt in de gaten waar jongeren zich op straat bevinden. Tot nu toe kan het jongerenwerk
concluderen dat er vooral in Chaam op straat gehangen wordt. Dit gebeurt voornamelijk bij het
voetbalveld aan Withagen en bij ouderencentrum Geerhof.
Chaam kent op dit moment maar een groep jongeren die regelmatig en in de zelfde samenstelling
bij elkaar komt. Dit is een groep van ongeveer 12 jongens tussen de 14 en de 16 jaar. Ze hangen
regelmatig op het voetbalveld aan Withagen. De groep heeft voor overlast gezorgd op het plein en
het jongerenwerk heeft hier veel in geïnvesteerd. Ook is er geïnvesteerd in het creëren van een
eigen hangplek (JOP). Dit is gedaan in samenwerking met gemeente, de jongeren, de verenigingen
buurtbewoners.

3. Over de staat van de voetbalkooi lijken de meningen uiteen te lopen, derhalve wil GBSV
Chaam graag afschriften van recente keurings- of onderhoudsrapporten, waaronder de
onderbouwde mening van een deskundige op dit gebied en een overzicht van mogelijke
herstelwerkzaamheden die geluidsoverlast van de kooi zouden kunnen beperken.
Antwoord vraag 3
De rapporten waar u om vraagt zijn niet voorhanden. Onze speelvoorzieningen wordt periodiek
gecontroleerd door een deskundige van onze buitendienst. Deze controles gaan over de
basisveiligheid van de toestellen. De rapportage van de laatste controle van de voetbalkooi op de
Withagen is bijgevoegd. Er is geen rapportage opgesteld over eventuele herstelwerkzaamheden
die nodig zijn ten aanzien van het geluidsoverlast.
4. Verder werd gesproken over een tweetal bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. GBSV
Chaam is benieuwd naar de inhoud van deze bijeenkomsten en ontvangt hier graag (indien
nodig geanonimiseerde) gespreksverslagen van. Daarnaast zijn wij benieuwd welke afspraken
het college gemaakt heeft met de deelnemers aan genoemde gesprekken en welke
verwachtingen er door de gemeente bij deze inwoners zijn gewekt. Indien hier
correspondentie over bestaat, ontvangen wij deze ook graag.
Antwoord vraag 4
Er zijn 3 gesprekken geweest. Hieronder vindt u een korte weergave van die gesprekken.

-

-

17 juli 2018. Met de bewoners van de appartementen. Aanwezig; 8 bewoners, 2 leden van
de dorpsraad, wethouder Braspenning, wethouder van Raak en Kees Robben (ambtenaar
wijk- en buurtbeheer). In dit gesprek hebben de bewoners aangegeven dat ze al vele jaren
last hebben van de jongeren. Dit betreft van de voetbalkooi (het hard trappen van de bal
tegen de kooi). Het geluid van de jongeren zelf vaak tot in de nacht. De wethouder geeft
aan dat hij de klachten heel serieus neemt en op zoek gaat naar een goede oplossing. Er is
geen enkel toezegging gedaan.
17 september 2018: 3 bewoners, wethouder Braspenning en Kees Robben. Een open
gesprek waarbij de bewoners vragen om de voetbalkooi niet te verwijderen. Hierbij
erkennen ze wel dat er vaak sprake is van overlast.
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-

20 november 2018 : Jongerenwerker, Wethouder Braspenning en een bewoner in gesprek
met de jongeren. In dit gesprek is aangegeven naar de jongeren dat de voetbalkooi gaat
verdwijnen. Ook is hen gevraagd om zelf na te denken over een mogelijke andere locatie.
Naast deze gesprekken is er ambtelijk en bestuurlijk ook veelvuldig informeel contact geweest met
omwonenden en gebruikers van de voetbalkooi.
5. In het licht van bovenstaande verzoekt GBSV Chaam het college om een gemotiveerde
toelichting van dit collegebesluit, waaronder de beslissing dit besluit in beslotenheid te nemen
en bewoners, niet behorende tot bovenstaande gesprekspartners, en gemeenteraad pas
achteraf over dit besluit te informeren.
Antwoord vraag 5
Zoals u in het antwoord op vraag 1 en 2 heeft kunnen lezen is er de afgelopen zomerperiode
veel ambtelijke en politie inzet geweest vanwege klachten rondom het gebruik van de
voetbalkooi. Deze klachten zijn niet alleen van het afgelopen jaar maar spelen al jaren.
De voorziening zoals die er nu is op de Withagen is langzaam zo gegroeid. Ooit was er een
klein trapveldje, vervolgens zijn er hekken omheen gezet, zijn de hekken verhoogd en is er een
net over geplaatst. Hierdoor is er een voorziening ontstaan die in zijn pure gebruik,
geluidsoverlast geeft. En dat op een plek waar de bebouwing dicht op de voorziening is.
Het college is zich ervan bewust dat een besluit over het weghalen van dergelijke voorzieningen
gevoelig ligt. Zeker in een situatie waarin er sprake is van zoveel klachten als op de Withagen. En
partijen er samen niet uit lijken te komen. Het college heeft in beslotenheid een besluit genomen.
De reden hiervoor is, dat het college een kader wilde hebben voor het verdere gesprek met
omwonenden en gebruikers. Een aanvullende reden voor de beslotenheid heeft te maken met de
wens van het college om, gelet op de ontstane situatie, hierover eerst de direct belanghebbenden
te kunnen informeren. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep waarin voor- en tegenstanders nu
aan de slag gaan met het maken van een plan over hoe verder om te gaan met de ontstane
situatie.
Dat de gemeenteraad achteraf geïnformeerd is, is in lijn met hoe het informeren van de
gemeenteraad over besluitvorming over uitvoerende zaken normaliter plaatsvindt.

Ondertekening en naam
fractie GBSV Alphen Chaam
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