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Afschrift aan: VVD-leden 

 Pers 
 
 

Brunssum, 27 mei 2020 
 
 
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake extreme jeugdoverlast in het 
centrum van Brunssum 

 
Geacht college van B & W, 
 

Brunssum heeft momenteel ernstige overlast van jeugd die door de wijken struint en 
dan met name in de wijk Kerkeveld en het centrum (maar ook andere wijken hebben 
hier last van). Herhaaldelijk krijgen wij bericht van jongeren die stenen en eieren 
tegen ramen gooien, verkeersborden omduwen over de openbare weg, burgers 
lastig vallen, ernstig intimideren, autoruiten inslaan, deuren intrappen, vuurwerk 
afsteken, autobranden en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.  
 
Voor de VVD Brunssum geldt genoeg is genoeg! Wij hebben herhaaldelijk gevraagd 
om meer lik op stukbeleid. Maar ondanks onze verzoeken is er nog geen bekeuring 
uitgedeeld. Er wordt met de jeugd gesproken en hier blijft het dan ook bij. Daarmee 
neemt de overlast niet af en de klachten van burgers blijven dan ook massaal bij de 
VVD Brunssum binnenkomen. Bewoners in het centrum van Brunssum zijn de 
overlast spuugzat. In een laatste noodkreet wenden diverse mensen zich reeds tot 
de sociale media. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en de VVD Brunssum is dan 
ook van mening dat er nu daadkracht getoond moet worden.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. heeft de VVD Brunssum daarom dit grote 
en alsmaar terugkerende probleem aan de orde gesteld.  
Tijdens en na afloop van de raadsvergadering hebben wij massaal berichten 
ontvangen van bewoners van het centrum die ernstig teleurgesteld zijn in de reactie 
van het college en bewoners voelen zich duidelijk niet serieus genomen met dit 
ernstige probleem. Een gevoel dat gesterkt wordt door het feit dat gesproken werd 
over actie-reactie door het college. Dit terwijl diverse bewoners inmiddels zelfs te 
bang zijn om de jongeren aan te spreken.  
 
Het gaat hier om dusdanig zwaar gedrag dat het niet meer onder baldadigheid 
geschaard kan worden. Met betrekking tot de verwijzing naar het CMWW zijn wij van 
mening dat het CMWW puik jongerenwerk verricht en zet zich met veel 
enthousiasme en resultaat hiervoor in. Zij zijn er echter niet om crimineel gedrag aan 
te pakken. Daarin dient nadrukkelijk opgeschaald te worden. VVD Brunssum 
verzoekt dan ook per direct om stevige handhaving op de jeugdoverlast, lik op stuk 
beleid, niet meer praten maar bekeuren en meer mobiel cameratoezicht. Iedere dag 
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dat de bewoners in het centrum moeten leven met deze jeugdoverlast is volgens de 
VVD Brunssum een teveel. 
 

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen: 
 
1. Kunt u aangeven hoeveel meldingen bij de politie zijn binnen gekomen over 

jeugdoverlast in het centrum en hoeveel keer de politie ter plaatsen is gegaan en 
heeft gehandhaafd? 

2. Kunt u aangeven wat u de afgelopen weken heeft gedaan om de jeugdoverlast te 
stoppen? 

3. Heeft u de afgelopen weken camerabeelden opgevraagd bij ondernemers in 
centrum om de jongeren te traceren? 

4. Heeft u alle jongeren in beeld die betrokken zijn bij deze overlast? 
5. Hoe vaak is verbaliserend opgetreden tegen deze jeugd? 
6. Hoeveel jongeren zijn doorgeleid naar Bureau Halt? 
7. Welke repressieve maatregelen zijn genomen? 
8. Bent u van mening dat uitingen van inwoners op social media van het centrum 

een aanstootgevende werking heeft op de overlast gevende jeugd? 
9. De VVD Brunssum is van mening dat de huidige overlast van de jeugd in het 

centrum buiten alle proporties is en dat dit meer te maken heeft met straatterreur. 
Bent u het hier met de VVD Brunssum eens?  
Zo ja, wat gaat u hieraan doen?  
Zo neen, waarom bent u van mening dat dit niet zo is? 

10. Kunt u de VVD Brunssum aangeven wat de aanpak op zeer korte termijn is? 
11. Met welke instanties werkt u op dit gebied samen? 
12. Bent u op dit moment voldoende geëquipeerd om de huidige overlast van 

jongeren de kop in te drukken?  
13. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de bewoners die melding van 

overlast hebben gemaakt?  
Zo ja, op welke termijn?  
Zo neen, waarom niet? 

14. Kunt u gemotiveerd toelichten waarom het college in de raadsvergadering sprak 
over actie-reactie?  

15. Kunt u aangeven wat u eraan gaat doen dat sommige bewoners zich dusdanig in 
de steek gelaten voelen dat zij niet eens meer de veiligheidsdiensten 
inschakelen omdat handelen uitblijft?  

 
 
Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De VVD Brunssum, 
 
 

Frank Joosten, fractievoorzitter Arno de Haas, raadslid Jaimy van Dijk, raadslid 


