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Samenvatting
Vanaf de zomer van 2011 is de jongerengroep op het Vogelplein zich steeds
dominanter en agressiever gaan gedragen, met overlast tot gevolg. Ook is de
groep groter geworden.
Om de aanhoudende overlast een halt toe te roepen is de integrale aanpak van
deze overlastgevende groep geïntensiveerd.
De maatregelen bestaan uit:
1. het instellen van een samenscholingsverbod op het Vogelplein ingevolge
artikel 2:1 van de APV.
2. het opleggen van een gebiedsverbod tegen drie mannen die een zeer
dominante (negatieve) rol spelen in deze groep.
3. het intensief handhaven door politie op bovenstaande verboden.
4. het opstarten van een Beke-aanpak voor deze groep.
Naast deze concrete maatregelen gericht op de overlastgevende jongeren op het
Vogelplein, gebeurt er veel meer. Woonbron gaat komende jaren in de Vogelbuurt
herstructureren. Juist in de aanloop naar de herstructurering is het belangrijk dat
we extra investeren (zowel vanuit gemeente als Woonbron) in het op peil houden
van de leefbaarheid.
We doen dit in nauwe afstemming met bewoners en andere partners, met extra
aandacht voor beheermaatregelen en overlastbestrijding. Op die manier willen we
de Vogelbuurt leefbaar en gezellig houden.
1. Wat is de aanleiding?
Het Vogelplein is sinds lange tijd een ontmoetingsplek in de buurt. Ook groepen
jongeren gebruiken het plein als ontmoetingsplek. Tot vorig jaar werd hiervan
door de buurt regelmatig hinder ervaren in de vorm van met name vervuiling. Van
overlast was incidenteel sprake. Met name politie en jongerenwerk hadden
intensieve contacten met de jongeren.
Vanaf de zomer van 2011 is de jongerengroep op het Vogelplein zich steeds
dominanter en agressiever gaan gedragen, en is de groep groter geworden. De
groep bestaat nu uit 30 tot soms wel 50 jongeren.
Ondernemers en omwonenden van het Vogelplein klagen regelmatig over de
hangjongeren. Ze drinken alcohol en veroorzaken overlast. Het gaat dan met
name om geluidsoverlast vanuit auto's, onbeschoft en intimiderend gedrag naar
voorbijgangers en omwonenden en openlijke geweldpleging. Ook zijn er
vermoedens dat er drugs verhandeld worden.
De jongeren zijn niet meer aanspreekbaar op hun gedrag; waarschuwen en
ingrijpen door politie heeft nauwelijks effect. Drie personen oefenen al langere tijd
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een slechte invloed uit op de andere jongeren. Deze drie worden ook in verband
gebracht met criminele activiteiten.
Naast het Vogelplein ligt het overlastgevende pand Bankastraat 17-19. Tegelijk
met de aanpak van de jongerenoverlast op het Vogelplein worden maatregelen
genomen om de overlast vanuit dit pand aan te pakken. Over deze aanpak
ontvangt u een aparte raadsinformatiebrief.
2. Wat willen we bereiken?
Door een intensieve en integrale aanpak willen we de overlast van zowel de
jongeren op en rond het Vogelplein als van het pand aan de Bankastraat een halt
toeroepen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Aanpak overlastgevende jeugd
1. De politie Zuid Holland-Zuid treedt op met alle ter beschikking staande
middelen, zoals het samenscholingsverbod voor het Vogelplein ingevolge
artikel 2:1 van de APV. Op grond van dit artikel kan de politie mensen
vorderen zich te verwijderen van het Vogelplein en daar gedurende 24 uur
weg te blijven. Voor de totale groep geldt inmiddels dit samenscholingsverbod
voor het Vogelplein.
2. De burgemeester heeft op 6 juni gebiedsverboden opgelegd aan drie personen
die een leidende rol spelen bij de verstoring van de openbare orde en de
meeste overtredingen op hun naam hebben staan. Dit is gebeurd in het kader
van de Wet MBVEO (Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige
overlast). Dit houdt in dat zij zich gedurende drie maanden niet mogen
bevinden in de aangewezen gebieden (Vogelplein en Eneco terrein). De
periode van drie maanden kan - indien nodig - verlengd worden.
3. De politie treedt hard op en zal bovenstaande verboden intensief handhaven.
4. Beke-aanpak
Deze passende maatregelen voor de verschillende categorieën jongeren
binnen de aanpak richt zich op het "afpellen" van de groep en het treffen van
groep. Het gaat hierbij om de typeringen hinderlijk, overlast gevend en
crimineel.
De totale groep jongeren die op en rondom het Vogelplein hangt is inmiddels
in kaart gebracht en onderverdeeld in de genoemde categorieën.
Voor de jongeren die worden getypeerd als hinderlijk en overlastgevend
worden de volgende maatregelen getroffen:
Het jongerenwerk (De Twern) is ingezet (onder andere vanuit het sociaal
programma Vogelbuurt) en verzorgt een activiteitenaanbod. Ook is er een
vadergroep in het leven geroepen die wordt ondersteund door het
opbouwwerk van DWO. Deze vadergroep houdt toezicht bij activiteiten en
houdt contact met de jongeren.
Verder is er een bijeenkomst geweest met het Dordts Turkse platform om de
problematiek te bespreken. Het platform kan en wil een rol spelen richting de
ouders van deze kinderen/jongeren.
Voor de overlastgevende en criminele jongeren wordt in overleg met het OM
bekeken wat er voor verder maatregelen kunnen worden getroffen. Dit
gebeurt met het Veiligheidshuis in een TCOJ (Tijdelijk Casus Overleg Jeugd).
Samen met Jeugdreclassering, Jeugdzorg, Raad van Kinderbescherming, ROCPagina 2 / 3
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DaVinci College en Leerplicht wordt gewerkt aan een individuele aanpak
waarbij een goede daginvulling (combinatie werk/scholing) de belangrijkste
insteek is.
Herstructurering en sociaal programma
Naast deze concrete maatregelen gericht op de overlastgevende jongeren op het
Vogelplein, gebeurt er in de Vogelbuurt veel meer. Woonbron gaat in de
Vogelbuurt herstructureren. Dit betekent dat er een plan wordt gemaakt voor de
aanpak van de woningen (sloop/nieuwbouw en renovatie) en voor het Vogelplein.
Verder nemen gemeente en Woonbron extra maatregelen om de wijk leefbaar en
gezellig te houden (sociaal programma). Zo is er bijvoorbeeld bewonersondersteuning van o.a. het bewonersplatform Vogelbuurt, jongerenactiviteiten,
(avond)schouwen en het veiliger maken van de brandgangen. Samen met
Woonbron zetten we in op het verbeteren van de aanblik en het onderhoud van
portieken en tuinen. De maatregelen zijn in nauw overleg met het bewonersplatform opgesteld en worden uitgevoerd in samenwerking met alle wijkpartijen.
a. Inspraak en communicatie
Via de wijkenwebsite (Vogelbuurt), speciale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten zijn bewoners geïnformeerd over de aanpak. Daarnaast vindt
regelmatig overleg plaats met (vertegenwoordigers) van het bewonersplatform
Vogelbuurt.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Een eventueel vervolg is op dit moment niet voorzien en is afhankelijk van de
ontwikkelingen.
In het najaar krijgt u meer informatie over de herstructurering door Woonbron
van de Vogelbuurt.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Niet van toepassing.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de loco-burgimeester

M.M. van der Kraan
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