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het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt

Samenvatting
Om de overlast en criminele activiteiten in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt
een halt toe te roepen, zijn door de gemeente en haar partners extra maatregelen
getroffen. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de aanpak van
overlast en criminaliteit in beide buurten.

Inleiding
In het eerste kwartaal van 2015 bent u geïnformeerd over de intensieve aanpak
van overlast in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt en over het verloop van de
jaarwisseling in deze gebieden (dossiernrs. 1415142 en 1424979). Aanleiding voor
de extra inzet in beide gebieden waren de toenemende overlast en criminele
activiteiten. Conform afspraak informeren wij u middels deze brief over de
voortgang van de aanpak.

Doelstelling
Omdat het thema Leefbaarheid en Veiligheid benoemd is in het Politiek Akkoord
2014-2018 willen wij u met regelmaat informeren over de ontwikkelingen in de
hot spot gebieden, in casu Lijnbaan en Vogelbuurt.

Stand van zaken
We hebben geconstateerd dat het voor een stevige aanpak op de overlast nodig is
een verdiepende analyse te maken van de groep overlastgevers. Op dit moment
zijn vanuit het strafrechtelijke onderzoek criminele overlastgevers in het
Lijnbaangebied in beeld. Vanuit de intensieve aanpak van overlast zijn daarnaast in
de Vogelbuurt en in de Lijnbaan andere personen in beeld die overlast geven. In
samenwerking met de politieacademie wordt nu nader onderzoek gedaan naar de
totale groep (criminele) overlastgevers. Dit helpt ons om te komen tot een meer
gerichte en stevige, wellicht strafrechtelijke, aanpak.

In de tussentijd zitten we uiteraard niet stil. In de afgelopen tijd hebben we onder
andere ingezet op onderstaande punten.
Het mogelijk maken dat woningcorporaties in de betreffende gebieden aspiranthuurders kunnen weigeren na screening door de politie;
Heeft het handhavingteam meerdere huisbezoeken afgelegd bij overlastgevende
jongeren en bij zijn/haar familie en vrienden.
Wordt o.a. op het samenscholingsverbod gehandhaafd.

Daarnaast wordt er vanuit de woningcorporatie, het jongerenwerk, de politie en
de gemeente extra aandacht besteed aan de wijken en wordt nauw contact
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onderhouden met bewoners. Zo zijn in beide buurten activiteiten georganiseerd
i.s.m. bewoners, waaronder een straatfeest en buitenspeeldag.
In de bijlagen staat meer informatie over de huidige inzet van de gemeente en
partners.
De situatie in het Lijnbaangebied en Vogelbuurt is op dit moment beheersbaar,
maar er zijn veel aandachtspunten. Om de situatie beheersbaar te houden, is
blijvende aandacht en inzet noodzakelijk.
Kosten en dekking
Er zijn geen kosten verbonden aan de intensieve aanpak van overlast.
Voor de inzet van de instrumenten Kerngroep en Handhavingteam is geld
beschikbaar gesteld tijdens de begrotingsbehandeling (intensiveringsclaim
overlastaanpak/Taskforce Overlast 2015-2018, C 196.000,- per jaar).
Voor de inzet van (flexibel) cameratoezicht zijn geen middelen gereserveerd.

Communicatie en inclusief beleid
Bewoners worden middels verschillende communicatiekanalen, waaronder
social media (m.n. Twitter) en krant geïnformeerd over de aanpak. In het kader
van de handhavingsaanpak wordt de overlastgever en zijn of haar familie en
vrienden per brief én via huisbezoeken door politie en/of Dienst Gezondheid &
Jeugd aangesproken op het overlastgevende gedrag en geïnformeerd over de
aanpak.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Intensieve aandacht voor het gebied is en blijft nog noodzakelijk. Vasthoudendheid
in de aanpak is cruciaal. De maatregelen die in beide gebieden zijn getroffen
blijven daarom ook de komende periode van kracht en worden aangevuld met
andere acties en maatregelen. Tijdens een recentelijk (red. eind juni)
georganiseerde bestuurlijke bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de
uitbreiding van het repertoire aan in te zetten maatregelen. Afgesproken is dat o.a.
samen met politie, justitie, belastingdienst en sociale dienst stevig wordt ingezet
op de aanpak van criminele activiteiten, bijvoorbeeld door:
het benutten van alle mogelijkheden die de Gemeentewet biedt;

(extra) inzet van het handhavingteam;
verkenning mogelijkheden inzet (flexibel) cameratoezicht;
volgen van de geldstromen door de Belastingdienst;
zichtbaar optreden, zoals het sluiten van woningen, om een signaal af te geven
aan de overlastgevers, maar ook aan bewoners t.b.v. het vergroten van de
meldingsbereidheid.
Verder worden er, meer in de preventieve sfeer, speciale activiteiten georganiseerd
door het jongerenwerk, bijvoorbeeld gedurende de Ramadan -periode (18 juni t/m
17 juli). Ook worden maatregelen getroffen om overlast en vandalisme tijdens de
sloop en nieuwbouw in de Vogelbuurt te voorkomen.

Wij gaan er van uit dat met deze inzet en de blijvende aandacht voor de beide
gebieden, de overlast zal afnemen en de leefbaarheid en veiligheid voor de burgers
(weer) toeneemt.
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Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij deze raadsinformatiebrief:
Bijlage 1: stand van zaken Lijnbaan en Vogelbuurt.
Bijlage 2: Inzet specifieke gemeentelijke bevoegdheden.
Bijlage 3: Cijfermatige informatie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burAemeester

M.M. van der Kraan

M. Brok
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