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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.
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Brief van een omwonende over de onveilige situatie rondom J.P. Heijeplein/
Krijspijnseweg/Prins Bernhardstraat

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 16 oktober 2012 20:15
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 9 oktober 2012 20:30
De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 16 oktober 2012.

In vergadering
Besluit

In het eerste kwartaal 2013 (bijvoorbeeld in een themabijeenkomst) organiseert de raad
in gezamenlijkheid met onderwijs, ouders, jongerewerk en andere professionals een
consultatie-bijeenkomst over de volgende vraag: "Wat is er in de samenwerking nodig
voor de uitvoerende professionals om problemen te voorkomen en vroegtijdig te
signaleren, daar waar het gaat om jeugdproblematiek, om te voorkomen dat deze
problematiek groter wordt en tot uitval en maatschappelijke overlast leidt."
Agendacommissie - dinsdag 18 september 2012 19:00
De agendacommissie besluit onder voorbehoud het onderwerp 'overlast door jeugd' te
agenderen voor een kamer op 9 oktober 2012. Hierbij dienen de genoemde stukken en
de memo van de burgemeester als onderligger voor de discussie. Volgende vergadering
wordt over deze behandeling definitief besloten bij het vaststellen van de agenda voor 9

oktober.

In vergadering
Besluit

In vergadering
Besluit

Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
De voorzitter deelt ter vergadering een memo uit met aanvullende informatie over de
situatie op het Heijeplein. Dit stuk wordt aangehouden en in de volgende agendacomissie
opnieuw besproken, waarbij deze aanvullende informatie wordt meegenomen.
Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
De raad besluit deze raadsinformatiebrief i.c.m. brief n. van de lijst ingekomen stukken op
verzoek van de fracties CDA en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie. De
PvdA wil graag geïnformeerd worden over het Heijeplein, al dan niet in een besloten
adviescommissiekamer.
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Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 9 oktober 2012 20:30
- Adviescommissie
R.E.C. Reynvaan
10-10-2012
10-10-2012
In het eerste kwartaal van 2013 wordt een integrale notitie over jeugdbeleid aan de raad
toegezonden.

