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Geachte heer De Haas, Joosten en Van Dijk,

U gaf aan:
“Het centrum is schoongeveegd maar het probleem heeft zich inmiddels verplaatst naar de markt 
in Treebeek, grote groep jongeren die midden op de straat staan en blijven staan als er verkeer aan 
komt, tot diep in de nacht overlast bezorgt, auto’s bekrast en zelfs een raam heeft ingegooid.’ Dit 
is een van de berichten die de VVD-fractie Brunssum op dit moment bereiken omtrent de 
jeugdoverlast in Treebeek.

Klachten van Treebeekse bewoners blijven bij de VVD-fractie Brunssum binnenkomen. Ook de 
bewoners in Treebeek zijn de jeugdoverlast spuugzat.

VVD-fractie Brunssum is van mening dat in Treebeek deze jeugdoverlast met een daadkrachtige 
aanpak dient te worden opgepakt.

Iedere dag dat de bewoners in Treebeek moeten leven met deze jeugdoverlast is volgens de VVD-
fractie Brunssum een teveel.”

In antwoord op uw vragen, berichten wij u als volgt:

Vraag 1.
Is de jeugdoverlast in Treebeek bekend bij het college? 
Zo ja,
a. kunt u aangeven hoeveel meldingen bij de politie en bij het Meldpunt Overlast van de 
gemeenten zijn binnen gekomen?
b. kunt u aangeven wat u gedaan heeft om de jeugdoverlast te stoppen?
c. kunt u aangeven of dit dezelfde jeugd is die in het Centrum van Brunssum een gebiedsverbod 
heeft gekregen?
d. heeft het gebiedsverbod in het Centrum van Brunssum geleid tot vermindering van de 
jeugdoverlast? 
Zo neen,
de VVD-fractie Brunssum verzoekt de portefeuillehouder zich intensief te oriënteren over deze 
problematiek.



Vraag 2.
Hoeveel keer is de politie ter plaatse gegaan, gehandhaafd heeft c.q. verbaliserend heeft 
opgetreden?

Vraag 3.
Kunt u de VVD-fractie Brunssum aangeven wat de aanpak op zeer korte termijn is?

Vraag 4.
Wat is de inzet geweest, aangaande deze jeugdoverlast, van de wijkagent, het CMWW en de 
wijkwethouder voor Treebeek?

Vraag 5.
Hoe staat het met de meldingen van de jeugdoverlast in andere wijken in Brunssum? 

Vraag 6.
Is er sprake van een waterbedeffect van de jeugdoverlast vanuit het centrum naar elders?
Zo ja, welke inzet heeft u hierop toegepast?

Antwoord op vraag 1 t/m 6.
Omdat uw vragen in elkaars verlengde liggen, is hieronder één antwoord geformuleerd waarin al 
uw vragen beantwoord worden.

Ja, er zijn recent meldingen van jeugdoverlast bij het college en de betreffende vak-afdeling 
bekend. Er zijn in de periode van 01 juli t/m 26 juli in totaal 6 meldingen van jeugdoverlast vanuit 
de wijk West gedaan bij het meldpunt Overlast. De meldingen variëren van het gooien met een 
appel, tot het hebben van grote mond, het achterlaten van rommel, alsmede het intimiderend 
aanwezig zijn. Samen met politie, straatcoaches, jongerenwerk en gemeentelijk personeel is 
afgesproken dat er ten aanzien van een tweetal locaties (ABC-straat alsmede Markt) in de wijk 
West een zgn. zero-tolerance-beleid gevoerd zal gaan worden. De politie, straatcoaches én 
gemeentelijk toezicht zijn in de afgelopen week meermaals ter plaatse geweest. Bewoners gaven 
aan blij te zijn met de verhoogde inzet op deze problematiek. 

Gedurende de laatste inzetten zijn alle NAW-gegevens van betrokken jongeren genoteerd. Daarbij 
viel het op dat een tweetal jongeren inderdaad in een eerdere fase een gebiedsverbod voor het 
Centrum hebben gekregen. Verder viel het op dat méér dan de helft van de jongeren uit ons 
omringende gemeente Heerlen en Beekdalen afkomstig waren. Betrokkenen én hun ouders gaan 
over de jl. constateringen een schrijven van de gemeente ontvangen om zodoende ook bij ouders 
aan te geven waar hun kroost zich mee bezighoudt.

In de overige wijkdelen & wijken is het momenteel rustig voor wat betreft de jeugdoverlast, maar 
het is niet uit te sluiten dat een verhoogde inzet in West en Centrum leidt tot een “verhuizing van 
de problematiek”. We blijven met alle handhavingspartners alert op ontwikkelingen hieromtrent.

Als gevolg van het aantal meldingen inzake jeugdoverlast én het aantal betrokken jongeren is er 
per 06 augustus een samenscholingsverbod ingesteld in een gedeelte van de Wijk West 
(Treebeek). Dit samenscholingsverbod geldt in eerste aanleg voor de periode van 01 maand. Ná de 
periode zal bezien worden of het samenscholingsverbod verlengd dan wel ingesteld zal gaan 
worden. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van de constateringen in het gebied gedurende de 
verbodsperiode.
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