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Geachte heer van Dijk,
U gaf aan: “VV de Leeuw is binnen Brunssum een vooruitstrevende vereniging met een
belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud. Een gegeven dat zich bijvoorbeeld vertaalt
naar een groot aantal actieve voetbalteams. Als mede werd een unieke start gemaakt met een
samenwerking tussen Radar en de voetbalvereniging voor het bieden van dagbesteding aan
volwassenen met een verstandelijke beperking. Het mag voor zich spreken dat hier vele vrijwillige
uren in gestoken worden om alles op een positieve manier in goede banen te leiden. Met regelmaat
zijn er mensen van vroeg tot laat bij de club aanwezig. Nu heeft de VVD fractie echter signalen
gekregen dat, ondanks deze vele aanwezige uren, onwenselijke indringers zichzelf toegang
verschaffen tot het complex. Naast het feit dat zij daarbij vernielingen aanrichten, laten zij
bovendien veel ongewenste (drugs-) afval achter (zie bijlage I). Hoewel de overlast op
dit moment minder geworden is (hoogstwaarschijnlijk ingegeven door de weersomstandigheden),
begrijpen wij echter van de voetbalvereniging dat de Gemeente Brunssum dit probleem als
probleem voor de vereniging beschouwd.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Antwoord:
Het is een feit dat met name op de woensdagmiddag en tijdens de vakanties de jeugd buiten de
bloktijden* gebruik maakt van de kunstgrasvelden in Brunssum (VV De Leeuw-BSV Limburgia-SV
Langeberg). Regelmatig gaat dit gepaard met (geluids)overlast en vernielingen aan de
accommodatie. Onlangs was er bij VV De Leeuw sprake van drugsgebruik op de tribune tijdens
de avond/nacht. De afd. Veiligheid, Toezicht & handhaving heeft hieromtrent actie ondernomen.
Politie en BOA’ s zijn controles gaan uitvoeren.
*Bloktijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17.00-22.00 uur
17.00-22.00 uur
12.30-23.00 uur
17.00-22.00 uur
17.00-23.00 uur
08.00-22.00 uur
09.00-20.00 uur

Vraag 1:
“Is het college op de hoogte van bovenstaande situatie?”
Antwoord 1:
Ja.
Vraag a:
“Zo ja, bent u dan net als de VVD fractie van mening dat het binnen dringen van terreinen
onwenselijk is en dat hierop acties uitgezet dienen te worden? En hoe gaat u dit doen?”
Antwoord a:
Wij delen deze mening. We zijn met elkaar in gesprek en het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het college heeft de afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaving de
opdracht gegeven om dit te gaan controleren.
Vraag b:
“Zo ja, gaat u dan hierbij ook de vereniging betrekken en op welke wijze?”
Antwoord b:
De gemeente beschouwt het probleem niet als alleen het probleem van de vereniging. Integendeel,
de afgelopen maanden hebben al meerdere gesprekken tussen het bestuur van VV De Leeuw en de
gemeente plaatsgevonden om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken om de overlast aldaar aan
te pakken. De gemeente heeft met het bestuur van VV De Leeuw al afspraken gemaakt omtrent de
overlast op het complex. Op het moment dat iemand van de vereniging op het complex aanwezig
is, zowel binnen als buiten de vastgestelde bloktijden, kunnen personen die op dat moment voor
overlast zorgen, aangesproken worden dan wel verzocht worden het complex direct te verlaten.
Op basis van meldingen wordt geacteerd.
Vraag 2:
“Is het college van B&W van mening dat het voorkomen van indringen op gemeenschapsterreinen
een taak betreft vanuit de publieke veiligheid?
a. Zo ja, tot waar reikt deze taak dan volgens u voor de Gemeente Brunssum?
b. Zo neen, wat zijn dan uw argumenten dat dergelijk indringen niet tot uw publieke taak
behoort?”
Antwoord 2a:
Dit is een publieke taak.
- De gemeente zorgt ervoor dat het complex voldoende is afgeschermd. In 2015 is een
geheel nieuw hekwerk geplaatst nabij het 2e speelveld/achterzijde Schutterij. Het
verouderde hekwerk nabij het trainingsveld heeft op dit moment ook onze aandacht. Er is
reeds een offerte opgevraagd m.b.t. het vervangen van het hekwerk aldaar.
- Daarnaast reageren we op meldingen. Vermeldenswaardig is dat het op dit moment
rustig is. Vanaf november 2015 zijn geen meldingen bij de politie bekend over
vernielingen, drugsafval e.d. Wanneer de situatie erom vraagt, zal politie, gemeente, de
vereniging alsook andere (veiligheids-)instanties intensief samenwerken om de situatie
beheersbaar te krijgen.
- Ook de jongerenwerker is onlangs ingeschakeld om de behoefte te peilen van de aldaar
voetballende en rondhangende jongeren.
Antwoord 2b:
N.v.t.
Vraag 3:
”Ziet u mogelijkheden dit soort problemen structureel bespreekbaar te maken binnen de Gemeente
Brunssum zodat zij in de toekomst adequater (en vooral sneller) aangepakt kunnen worden?
Antwoord 3:
De gemeente heeft al structureel overleg met de vereniging en daarnaast reageren we altijd op
meldingen.

Vraag 3a:
“Zo neen, wat zijn dan uw argumenten?”
Antwoord 3a:
N.v.t.
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