
                 

Vragen ex art. 71 RvO: Aanpakken drugshandel Maliskamp  

 

Geacht College,   

Tijdens de vergadering van de wijkraad Maliskamp op 8 oktober werden er door bewoners 
zorgen geuit over hangjongeren op het parkeerterrein van basisschool de Meerlaer.  
In de avond staan daar auto's met de portieren langs elkaar van waaruit zaken worden 

uitgewisseld. 's Avonds is er een groot gevoel van onveiligheid. Er wordt daar drugs gedeald, 

geven bewoners aan, omdat onder meer in naburige tuinen zakjes wit poeder zijn gevonden 

en blikjes en drankflessen liggen. Ook het schoolbestuur was aanwezig en sprak hun zorgen 

uit. Zij zouden daar, net als buurtbewoners, graag camera's willen laten ophangen. 

Uit meerdere contacten blijkt dat deze zorgen breder leven. De Bossche VVD wil dat 

opgetreden wordt tegen deze dealers. Deze situatie zorgt namelijk voor een groot gevoel van 

onveiligheid bij omwonenden en aangezien het in de buurt van een school is willen we niet 

dat een kind per ongeluk met een restant in aanraking komt.  

Maar in bredere zin wil de VVD een intensieve aanpak van drugsdealers op straat, hierdoor 

maken we het de criminaliteit namelijk moeilijker aangezien zij zich steeds aan zullen moeten 

passen.  

De Bossche VVD sluit zich bij de oproep van buurtbewoners en het schoolbestuur aan door 

te pleiten van de inzet van tijdelijke (mobiele) camera’s. Hiermee kan het probleem in kaart 

worden gebracht en kan de nodige handhaving gericht worden ingezet. Voor ons is die 

combinatie van groot belang, niet alleen kijken met camera’s, maar vervolgens ook de 

handhavers er op af sturen.  

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Herkent u de zorgen die geuit zijn tijdens de vergadering van de Wijkraad?  

2. Bent u bereid om tijdelijk cameratoezicht toe te passen, in combinatie met gerichte 

handhaving, om dit probleem aan te pakken?  

3. Zo nee, welke alternatieven bent u wel bereid in te zetten?  

4. Is het college bereid om tijdelijk, mobiel, cameratoezicht breder in te zetten op 

locaties waar vaak meldingen van overlast of drugshandel komen? 

Namens de Bossche VVD, 

Ralph Geers  

                                                             

 


