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Geachte heer Joosten,

U stelde ons op 29 juli 2019 per brief een artikel 43 vraag inzake de onrust in Treebeek. In uw 
brief schreef u het volgende:

“Via verontruste buurtbewoners zijn wij op de hoogte gebracht van zorgelijke ontwikkelingen 
rond de veiligheid in Treebeek.

Naar verluid zijn er problemen met de straatverlichting die met name de straten Horizonstraat en 
Planeetstraat treffen. Door buurtbewoners is hiervan melding gemaakt bij de gemeente, waarop 
volgens diezelfde buurtbewoners niet adequaat is gereageerd en over mogelijke maatregelen niet 
is gecommuniceerd naar de buurt.

Inmiddels is door de fractie van de VVD Brunssum een melding van de verlichtingsstoring 
gemaakt bij Ziut, het bedrijf dat de verlichting in de genoemde straten in onderhoud heeft. Als 
reactie hierop is aangegeven dat op dinsdag 31 juli naar het euvel wordt gekeken en dat het 
probleem wordt verholpen.

Een tweede punt van zorg betreft de dubbele (poging tot) brandstichting in het voormalig 
jeugdhonk aan de Planeetstraat (zo mogelijk in verband te brengen met de problemen rond de 
straatverlichting). Dit heeft tot grote zorgen geleid bij omwonenden omdat zij meerdere malen 
kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente Brunssum dat daar overlast is van hangjongeren en hier 
niets mee is gedaan en vrezen herhaling.

Tot slot zijn er in de afgelopen periode (als ook in het verleden) diverse meldingen van overlast, 
onder andere bij het Orionplein en Emmapark. Hierover hebben we via de media vernomen dat 
door inzet van het CMWW gezocht wordt naar passende maatregelen, onder andere het aanbieden 
van een alternatieve plek voor jongeren.”



Hieronder leest u ons antwoord op uw vragen: 

1. Bent u bekend met de genoemde problemen die onrust en zorgen veroorzaken bij de 
bewoners van Treebeek, in het bijzonder de bewoners van de Horizonstraat en 
Planeetstraat?
Antwoord: Ja, wij zijn bekend met de problemen die onrust veroorzaken.

2. Welke acties zijn ondernomen, vanaf de melding van defecte straatverlichting, om het 
euvel met grote prioriteit op te lossen?
Antwoord: Direct, ná de eerste signalen van overlast, zijn de wijkagent, medewerkers van VTH 
(gemeente), wijkmanagers (gemeente) en jeugd- en jongerenwerkers (CMWW) bij elkaar 
gekomen om samen de problematiek in kaart te brengen en hierop een plan van aanpak te maken. 
In het geval van het Orionplein zijn lokale ondernemers en bewoners ook hierin betrokken. Vanuit 
het College van B&W zijn o.a. de burgemeester en wethouder Janssen met betrokkenen in gesprek 
geweest. Ten aanzien van de straatverlichting is de Afdeling Openbare Ruimte hiermee aan de slag 
gegaan. Naar het schijnt is er sprake van een kabelstoring en hebben eerdere reparaties niet tot 
langdurig resultaat geleid.

3. Op welke manier heeft u de bewoners geïnformeerd over te nemen maatregelen om het 
verlichtingsprobleem op te lossen?
Antwoord: Bewoners zijn geïnformeerd via berichtgeving op social media en via contacten ten 
tijde van aanwezigheid van monteurs en ambtenaren van de gemeente.

4. Welke preventieve maatregelen zijn getroffen na de tot twee maal toe brandstichting in 
het voormalige jeugdhonk in de Planeetstraat om herhaling te voorkomen. Op welke wijze 
heeft u de bewoners over uw maatregelen geïnformeerd? 
Antwoord: Het gebied rondom het gebouwtje hetgeen “slachtoffer” is geworden van de 
brandstichting is afgezet met hekwerken. Het gebouwtje wordt direct ná de bouwvak gesloopt. 
Deze maatregel is via een krantenbericht en berichtgeving via social media gecommuniceerd met 
omwonenden.

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het oplossen van de overlast door jongeren 
in Treebeek, in het bijzonder om en rond het Orionplein en Emmapark?
Antwoord: De overlast is, dankzij de integrale aanpak (zie ook antwoord op vraag 2), onder 
controle. Er dienen nog enkele kleine bouwkundige verbeterpunten op het Orionplein te worden 
doorgevoerd. Bewoners geven aan tevreden te zijn met het verscherpte toezicht en de bestuurlijke 
betrokkenheid.

6. Het jeugdhonk in Treebeek werd gezien als een prettig onderkomen voor meerdere 
jongeren. Deze faciliteit is heden echter niet meer beschikbaar. Kunt u ons aangeven of 
sindsdien een toename van overlastmeldingen zichtbaar is? En zit u mogelijkheden om de 
jongeren een alternatieve voorziening te bieden?
Antwoord: Er is geen directe relatie tot overlastmeldingen én het verdwijnen van het jeugdhonk 
aan de Planeetstraat. Jeugdoverlast is van alle dagen en de historie laat zien dat er vaak een 
“waterbed-effect” optreedt op het moment dat er nadrukkelijker naar handhavingsmaatregelen 
wordt gegrepen. Bij het in kaart brengen van de overlastgevers is ons gebleken dat er ook vaak 
jongeren uit Hoensbroek en Amstenrade een uitstapje naar Brunssum maken. Om structureel iets 
te kunnen betekenen gaan we kijken naar een gemeente-overstijgende aanpak én met het CMWW 
in gesprek over een mogelijk nieuw JOP (jongeren ontmoetingsplek) in West.



7. Om de opsporing van misdragingen te bevorderen is de inzet van mobiel cameratoezicht 
een effectief middel waar Brunssum over beschikt. Bent u bereid om dit middel in te gaan 
zetten?
Antwoord: Als de situatie erom vraagt en de minder ingrijpende handhavingsinspanningen niet tot 
effect hebben geresulteerd, dan zijn wij uiteraard bereid om mobiel cameratoezicht in te zetten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

wnd. burgemeester

secretaris

  


