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Aan: College van B&W 
 Postbus 250 
 6440 AG Brunssum 
 
Afschrift aan: VVD-leden 
 Pers 
 
 

Brunssum, 29 juli 2019 
 
 
Betreft: Vragen op grond van art 43 RvO inzake onrust in Treebeek 
 
 
Geacht college van B & W, 
 

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. 
 
 

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende 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? 

2. Welke acties zijn ondernomen, vanaf de melding van defecte straatverlichting, 
om het euvel met grote prioriteit op te lossen? 
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3. Op welke manier heeft u de bewoners geïnformeerd over te nemen 

maatregelen om het verlichtingsprobleem op te lossen? 
4. Welke preventieve maatregelen zijn getroffen na de tot twee maal toe 

brandstichting in het voormalig jeugdhonk in de Planeetstraat, om herhaling te 
voorkomen. Op welke wijze heeft u de bewoners over uw maatregelen 
geïnformeerd? 

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?  

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 ziet u mogelijkheden om de jongeren een alternatieve 
voorziening aan te bieden?  

7. Om de opsporing van misdragingen te bevorderen is de inzet van mobiel 
camera- toezicht een effectief middel, waar Brunssum over beschikt. Bent u 
bereid om dit middel in te gaan zetten? 
 

 
Wij zien uw antwoorden  per omgaande tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens de VVD-fractie Brunssum, 
 

 
 

Frank Joosten, raadslid 
VVD Brunssum 


