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Onderwerp 
 
Schriftelijke vragen van het raadslid Yesilgoz-Zegerius inzake het opblazen van een 
auto in de Nicolaas Beetsstraat en de autobranden in Slotervaart. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Tijdens de nacht van oud en nieuw werd gefilmd hoe een groep jongeren middenin 
een woonwijk in West een auto opblies. De explosie veroorzaakte een complete 
ravage, niet alleen werd de auto vernield maar ook de ramen van omliggende huizen. 
De buurt gaf aan een herhaling van gebeurtenissen te vrezen.  
 
Ook Slotervaart in Nieuw-West wordt opgeschrikt door een jongerengroep die auto’s 
in brand steekt en bewoners intimideert. Afgelopen oudejaarsavond werd een 
brommobiel gesloopt met een vuurwerkbom. De overlast is zodanig groot dat 
bewoners overwegen een veiligheidsteam te beginnen. 
 
Wat de VVD betreft is de situatie in zowel West als Nieuw-West dermate ernstig dat 
stevig ingrijpen van politie en handhavers noodzakelijk is. Reeds meerdere malen 
heeft de VVD gepleit voor krachtige interventie in probleembuurten in de vorm van 
een ambtelijke breekijzer met mandaat en doorzettingsmacht, dat ervoor kan zorgen 
dat binnen maximaal een paar maanden een doorbraak geforceerd wordt. Tevens wil 
de VVD dat de gemeente tipgeld uitlooft om de daders van de explosie in de Nicolaas 
Beetstraat te vinden. 
 
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de 
VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 
 
1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is in het opsporen van de 

jongeren in zowel West als Nieuw-West? Bestaat er een verband tussen de 
gebeurtenissen? 

2. Welke acties worden momenteel in West en Nieuw-West door het college en de 
stadsdelen ondernomen om de jongeren in kwestie op te sporen en overlast en 
herhaling van gebeurtenissen te voorkomen?  

3. Zijn bij de ontploffing in de Nicolaas Beetsstraat explosieven zoals illegaal zwaar 
vuurwerk gebruikt? Zo ja, is het college het met de VVD eens dat dit verder gaat 
dan reguliere brandstichting en dat dit ook als zodanig behandeld dient te 
worden? 

4. Wat zijn de huidige mogelijkheden om buurtbewoners actief te betrekken bij de 
veilig -en leefbaarheid van hun buurt zonder dat zij op eigen houtje 
veiligheidsteams gaan vormen? Zijn de recente voorvallen aanleiding om deze 
mogelijkheden uit te breiden? Zo ja, waarmee? Zo nee, waarom niet? 
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5. Is de overlast in West en Nieuw-West voor het college aanleiding om Stedelijke 
Probleemoplossers in te zetten? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?  

6. Is het college/de driehoek bereid om naar aanleiding van het filmpje van de 
explosie in de Nicolaas Beetstraat tipgeld uit te loven? Zo ja, hoeveel? Zo nee, 
waarom niet? 

 
 
Het lid van de gemeenteraad,  
 

D. Yesilgoz-Zegerius 


