
VVD-fractie Brunssum 

1 van 3 

 
Aan: College van B&W 

 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 

Afschrift aan: VVD-leden 

 Pers 
 
 

Brunssum, 12 oktober 2020 
 
 
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake Jeugdoverlast, gebieds- en 
samenscholingsverbod 

 
Geacht college van B & W, 
 

“Aan twee jongeren is per direct een gebiedsverbod opgelegd voor het Centrum van 

Brunssum. De jongeren, 15 en 16 jaar oud, mogen zich tijdelijk niet meer in het 

centrum van Brunssum vertonen vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) 

vuurwerk.” zo verwoordt uw college dit in het persbericht Brunssum legt 

gebiedsverbod op. 
 

VVD Brunssum constateert uit het persbericht dat het gebiedsverbod opgelegd is 

vanwege illegaal wapenbezit en illegaal (zwaar) vuurwerk is.  
 

Het blijkt dat inwoners uit het Centrum, Treebeek en Noord zich steeds onveiliger 

voelen door de toegenomen overlast van de jeugd en het aantal wapendelicten. 

Inwoners geven aan dat vele jongeren die de overlast veroorzaken, in het bezit zijn 

van illegale wapens. VVD Brunssum vindt dit een belangrijk en verontrustend 

signaal. 

 

VVD Brunssum is van mening dat preventief fouilleren kan bijdragen aan het 

verminderen van het wapenbezit onder jongeren waardoor de veiligheid en de 

veiligheidsbeleving van bewoners zal toenemen. 
 

De Week van de Veiligheid is van 5 tot en met 11 oktober 2020 onder het motto 

Zonder straf van je wapen(s) af. Tijdens deze campagne kunnen wapens anoniem 

ingeleverd worden, zonder dat dit geregistreerd wordt en zonder dat je bestraft wordt 

voor wapenbezit. VVD Brunssum waardeert deze campagne zeer. 
 

VVD Brunssum heeft daar waar mogelijk bewoners geïnformeerd over het belang 

van een melding doen bij het gemeentelijke Meldpunt Overlast. 
 

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vraag: 
 

1. Is bij u bekend dat in Treebeek en in Noord steeds meer jongerenoverlast is 
waar mensen geïntimideerd en lastig gevallen worden?  
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Zo ja, is bij u bekend of dit een uitwaai effect is van de genomen maatregelen in 
het centrum?  
 

2. Ontvangt u klachten van inwoners over het wapenbezit onder jongeren in het 
Centrum en in andere wijken en de onrust hierover onder de inwoners? 

 

3. VVD Brunssum ontvangt van ondernemers uit het centrum dat ze nog steeds 
geïntimideerd worden en jongeren overlast veroorzaken bij winkelend publiek. Zo 
erg zelfs dat een winkelende burger door een vuurwerkbom voor 80% een 
gehoorbeschadiging heeft opgelopen. Aangifte bij de politie bleek niet mogelijk, 
zelfs weken te kunnen duren alvorens aangifte gedaan kan worden. Dit vanwege 
tijdsgebrek bij de politie. 
Is bij u bekend dat er door tijdsgebrek geen aangifte kan worden gedaan? 
Zo ja, wat gaat u hieraan doen? 
Zo neen, dan verzoeken wij u hierover met de politie in contact te treden en de 
VVD Brunssum over het resultaat en de hieruit voortvloeiende maatregelen te 
informeren. 

 

4. VVD Brunssum ontvangt ook klachten over vele fietsende personen in zowel de 
winkelstraten als ook in het overdekte gedeelte van De Parel. 
Is dit bij u bekend? 
Zo ja, wat gaat u er aan doen? 
Zo neen, bent u bereid om hier nader onderzoek naar te doen en handhavend op 
te treden? 
 

5. Bent u het met de VVD Brunssum eens dat preventief fouilleren zal bijdragen 
aan de veiligheid in Brunssum?  
Zo ja, overweegt u preventief fouilleren in te stellen om het illegale wapenbezit 
onder controle te krijgen? 
Zo neen, waarom niet? 
 

6. In Brunssum worden straatcoaches ingezet om de jeugdoverlast aan te pakken. 
Over hoeveel straatcoaches beschikt de gemeente en kunnen deze 
verbaliserend optreden? 
Zo ja, hoeveel verbalen zijn uitgeschreven? 
Verder verzoekt VVD Brunssum u inzage te geven over wanneer de 
straatcoaches worden ingezet, wat hun verdere bevoegdheden zijn en de 
resultaten van de uitgevoerde verrichtingen van het afgelopen kwartaal. 
 

7. Momenteel bent u op zoek naar alternatieve plekken waar de jeugd kan ‘chillen’. 
Kunt u aangeven wat de voortgang hiervan is?  
 

8. Tijdens de raadsvergadering heeft u aangeven dat Brunssum een uitbreiding 
krijgt van vier agenten. Daarmee geeft u aan dat de huidige formatie tijdelijk dan 
wel permanent met vier agenten wordt uitgebreid. Kunt u aangeven welke 
functies dit betreft? 
 

9. VVD Brunssum verzoekt u om na afloop van de Week van de Veiligheid hen te 
informeren over hoeveel wapens ingeleverd zijn? 
 

Wij zien uw antwoord(en) per omgaande tegemoet. 
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Met vriendelijke groet,  
 
De VVD Brunssum,  
 
Frank Joosten, fractievoorzitter    Arno de Haas, raadslid    Jaimy van Dijk, raadslid 


