VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan:

VVD-leden
Pers

Brunssum, 16 mei ’18
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake veiligheid in de periferie van Brunssum
Geacht college van B & W,
Veiligheid is een belangrijk thema voor de VVD Brunssum fractie. Recent hebben wij uw college reeds
gewezen op de hernieuwde problematieken in het kernwinkelgebied, als ook op het Lindeplein waar zelfs de
open sfeer van ons gemeenschapshuis de Brikke Oave ernstig in het geding dreigde te komen. Naar aanleiding
van onze aandacht voor deze plekken hebben wij opnieuw diverse signalen ontvangen, onder andere (opnieuw)
op het Orionplein en van voetbalvereniging VV de Leeuw en directe omwonenden. Op beide plekken worden
signalen afgegeven van vernielingen, diefstal en openbare orde verstoringen.
Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u bekent met de problematieken die spelen rondom het Orionplein en voetbalvereniging VV de

2.
3.
4.
5.
6.

Leeuw? Zo ja, kunt u ons dan concreet aangeven welke stappen u reeds gezet heeft om de aldaar
spelende problematieken terug te dringen?
Welke mogelijkheden ziet het college van B&W om duurzame maatregelen te treffen tegen de
spelende problematieken in de periferie van Brunssum?
Voorziet het college van B&W risico’s ten aanzien van het vestigingsklimaat van ondernemers
wanneer niks wordt gedaan aan de spelende problematieken op bijvoorbeeld het Orionplein?
Hoeveel meldingen van overlast, vernielingen en diefstal zijn verdeeld over de wijken dit jaar bij de
gemeente dan wel politie binnengekomen?
In hoeveel van deze gevallen is de dader opgepakt?
Wat zijn de directe en indirecte kosten die gepaard gaan met vernielingen en diefstal in met name de
openbare ruimte?

Specifiek kijkend naar de situatie rondom voetbalvereniging VV de Leeuw, heeft de VVD fractie recent de
vernielingen aan zowel het hekwerk als de tribune zelf geconstateerd. Ook hebben wij kunnen zien dat
glaswerk als ook glasscherven op het veld terecht waren gekomen. Doorvragend blijkt dat dergelijke
vernielingen ’s Nachts plaatsvinden. Waarbij regelmatig het hekwerk dan wel de tribune wordt beschadigd
waarna jongeren plaatsnemen op de tribune en aldaar tot (diep) in de nacht voor overlast zorgen, ook voor de
direct omwonende. Vanuit de voetbalclub wordt aangegeven dat men reeds meermaals getracht heeft zowel
lijfelijk als elektronisch aangifte te doen voor de delicten. Allen zonder succes omdat deze niet de benodigde
prioriteit zouden kennen. Voor de Brunssum fractie onbestaanbaar.
7. Zijn de specifieke problemen, zoals ook door de VVD fractie zelf geconstateerd, bij de Gemeente
Brunssum bekend? Zo ja, wat heeft u reeds ondernomen om de problemen structureel op te lossen?
8. Herkent het college van B&W de signalen dat aangiftes niet worden opgevolgd omdat zij onvoldoende
prioriteit kennen?
9. Heeft het college van B&W ook signalen gekregen van andere verenigingen over vergelijkbare
problemen zoals die spelen bij VV de Leeuw? Zo ja, hoe zijn deze problemen dan opgelost?
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10. Bent u het met de VVD Brunssum fractie eens dat verenigingen en ondernemers een centraal
aanspreekpunt binnen de Gemeente Brunssum dienen te krijgen om dit soort misstanden te melden en
vervolgens zelf moeten kunnen zien welke opvolgende acties worden uitgezet?

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie Brunssum

Jaimy van Dijk
Raadslid VVD Brunssum
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