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Aan: College van B&W 
 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 

Afschrift aan: VVD-leden 
 Pers 
 
 

Brunssum, 23 juli 2021. 
 
 
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake jeugdoverlast in Treebeek 

 
Geacht college van B & W, 
 
‘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. 
 
Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen: 
 
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. 
 

2. Hoeveel keer is de politie ter plaatse gegaan, gehandhaafd heeft c.q. 
verbaliserend heeft opgetreden? 
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3. Kunt u de VVD-fractie Brunssum aangeven wat de aanpak op zeer korte termijn 
is? 

 
4. Wat is de inzet geweest, aangaande deze jeugdoverlast, van de wijkagent, het 

CMWW en de wijkwethouder voor Treebeek?  
 

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

 
6. Is er sprake van een waterbedeffect van de jeugdoverlast vanuit het centrum 

naar elders? 
Zo ja, welke inzet heeft u hierop toegepast? 

 
Wij zien uw antwoord(en) graag per omgaande tegemoet 
 
Gezien de urgentie van het probleem doet de VVD-fractie Brunssum een beroep op 
de portefeuillehouder om deze Artikel 43-vragen eerder dan de gestelde termijn van 
30 werkdagen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De VVD-fractie Brunssum, 
 
Arno de Haas, Frank Joosten, Jaimy van Dijk 


