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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 31 augustus 2020 heeft raadslid de heer B. van der Horst namens de VVD-fractie schriftelijke 

vragen gesteld op grond van artikel 35 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van de gemeente IJsselstein 2017". Deze vragen gaan over 

jongerenoverlast in IJsselstein.  

 

In bijgevoegde brief zijn de vragen van de VVD beantwoord. Hierbij ontvangt u ons antwoord met een 

kopie van de schriftelijke vragen van de heer Van der Horst. 

 

Hoogachtend, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

 

E.D. Luchtenburg   mr. P.J.M. van Domburg 
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Inleiding bij de artikel 35 vragen over Groepsoverlast IJsselstein  

(gesteld door de heer B. Van der Horst namens de VVD-fractie): 

 

In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-Oost de 

groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar 

de gemeente. Ook de VVD is de groepsoverlast door jongeren in IJsselstein spuugzat. Voor dit tuig is 

er geen plaats!  

 

De IJsselsteinse VVD-fractie heeft de volgende vragen; 

 

1. Deelt het college het uitgangspunt (net zoals de VVD) dat IJsselsteiners zich altijd veilig 

moeten kunnen voelen in eigen buurt en huis. 

Al vele jaren is het uitgangspunt van de gemeente in het veiligheidsbeleid dat alle inwoners 

van IJsselstein veilig moeten zijn en zich veilig moeten voelen. De uitkomsten van de diverse 

Dimensus veiligheidsmonitoren laten zien dat we in dat streven resultaat hebben gehaald. 

 

Uit de Dimensus Monitor 2019 komt over de sociale kwaliteit het volgende citaat: 

“Over het algemeen vinden IJsselsteiners het prettig wonen in hun wijk. Zo geeft drie kwart 

aan dat mensen graag in de buurt blijven wonen (76%) en zeven op de tien vinden dat 

mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar om gaan (70%). Ongeveer zes op de 

tien inwoners van IJsselstein zijn het (helemaal) eens met de stellingen dat als je in de buurt 

woont, je het hebt getroffen (65%),  iedereen die in de buurt wilt komen wonen, welkom is 

(65%) en dat men zich thuis voelt bij de mensen die in de buurt wonen (57%).” 

 

Vergeleken met vorige jaren is het rapportcijfer voor leefbaarheid en veiligheid een fractie 

gedaald (van een 7,5 naar een 7,4). In IJsselveld Oost is dit cijfer gedaald (van een 6,9 in 

2015 naar 6,3 in 2019).  

De Dimensus Monitor 2019 wordt volgende week besproken in het college en daarna aan u 

toegestuurd. 

 

 

2. Wat is de reactie van het college op het betreffende artikel? 

Wij stellen het op prijs dat inwoners die betrokken zijn bij hun buurt een brief schrijven aan het 

College. De brief met de handtekening van 150 bewoners van IJsselveld-Oost neemt het 

college uiterst serieus. Het kan en mag niet zo zijn dat bewoners zich onveilig voelen in hun 

eigen wijk. Geweld of bedreigingen tolereren we in IJsselstein niet. Al jaren wordt er door 

verschillende partijen geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijk. Naar aanleiding van de 

brief is er gekeken welke extra acties ingezet moeten worden. Na ontvangst van de brief van 9 

juli heeft er op 16 juli een gesprek plaatsgevonden tussen jongerenwerkers, de coördinator 

groepsaanpak en de briefschrijvers. Donderdag 10 september heeft er een tweede gesprek 

plaatsgevonden waar de burgemeester zelf aan heeft deelgenomen. Hij wilde graag van de 

bewoners horen of de acties die er tot nu toe zijn ingezet ook effect hebben en wat er in hun 

ogen nog meer kan gebeuren om de buurt veiliger te maken. 

 

Ondanks het antwoord bij vraag 1 is bij ons uiteraard bekend dat er op veel plekken in de 

stad, waarschijnlijk als gevolg van de Corona pandemie, meer jongerenoverlast wordt 

ondervonden dat we de laatste jaren gewend waren. Zie ook de beantwoording bij vraag 7. 

 

Corona 

Landelijk kunnen we zien dat de Corona periode een grote impact heeft. Door verveling en 

beperkende maatregelen zijn jongeren vaker en langer op straat. Hierdoor veroorzaken zij 

meer overlast. Ook inwoners zijn meer thuis. Ze werken thuis en zien meer. Daardoor is de 
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acceptatiegrens verlaagd en wordt er meer melding gedaan van overlast. Deze landelijke 

trend zien we ook in IJsselstein. 

 

Overlastmeldingen tot en met de maand juli 

2018  155 

2019  149 

2020  336 

 

Waar we tot en met 2019 een dalende trend konden zien met betrekking tot jongerenoverlast, 

zien we nu dus een sterke stijging. Overigens zien we tegelijkertijd een daling van het aantal 

woninginbraken, geweldsdelicten en vernielingen. 

 

De laatste 10 jaar is er veel geïnvesteerd in de wijk. De situatie is daardoor sinds de afgelopen 

jaren redelijk goed onder controle. Jongerenwerkers en politie geven aan dat sinds het begin 

van de corona pandemie, mede door alle beperkende maatregelen, de relatie met de jongeren 

op straat is verslechterd.  

 

De problematiek in IJsselveld-Oost is bekend. Hierbij gaat het zeker niet alleen om 

jongerenoverlast. Wij hechten er aan om bij de beantwoording van deze vraag nogmaals een 

kort overzicht te geven van de acties die de afgelopen jaren zijn genomen: 

 

- De gemeente is samen met Provides en de politie een project gestart om de veiligheid 

en leefbaarheid te verbeteren. Dat heeft geleid tot nieuwe appartementengebouwen, 

renovatie van flats, verbetering van de buitenruimte, Studio 10 als buurtcentrum en 

permanent cameratoezicht.  

- Er zijn meerdere wijkinformatieavonden geweest over diverse onderwerpen zoals 

Meld Misdaad Anoniem, inbraakpreventie, Burgernet en Waaks! 

- Tenminste een keer per jaar wordt er door gemeente een wijkschouw georganiseerd. 

We lopen dan met professionals en bewoners langs plekken die door hen als onprettig 

of onveilig worden beoordeeld. De laatste wijkschouw was op 21 november 2019.  

Toen hebben er twee wijkbewoners deelgenomen. 

- Stadstoezicht heeft een wijkboa aangewezen specifiek voor de wijken. Daarnaast zijn 

er twee boa’s die het taakaccent Jeugd hebben en daar ook een opleiding voor 

hebben gevolgd.  

- Whatsappgroepen: In de wijk zijn momenteel 18 Whatsapp buurtpreventiegroepen 

actief. Ook zij zijn de oren en ogen van de wijk en hebben een korte lijn met de 

gemeente en politie.  

- Vanaf 17 september 2018 tot en met april 2019 is er een leefbaarheidsproject 

uitgevoerd. Iedere maandag zijn er vier studenten van het ROC Midden-Nederland, 

met een BOA van Stadstoezicht, op de fiets en te voet de wijk ingegaan waar zij huis 

aan huis hebben verzocht mee te werken aan een korte enquête. Alle woningen in de 

wijk IJsselveld-West zijn bezocht. Het bleek dat de meeste bewoners erg tevreden zijn 

met de leefbaarheid in de wijk. Er zijn bewoners die extreem tevreden zijn met de 

situatie in de wijk en die waarderen met een 10. Ook zijn er inwoners die de 

gelegenheid te baat namen om frustraties te uiten en daarna de wijk waardeerden met 

een 1. Het gemiddelde rapportcijfers dat de 379 geënquêteerden gaven was een 7,6.  

 

Het project heeft geresulteerd in: 

• 379 ingevulde enquêteformulieren 

• 10 nieuwe Burgernet deelnemers 

• 25 aanmeldingen voor een gratis inspectie van het hang- en sluitwerk 

• 1 PKVW certificaat 

• 0 aanmeldingen voor Waaks!  

• 1 nieuwe WhatsApp buurtpreventie groep 
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3. Hoe lang is het college al op de hoogte van de problematiek omtrent de in het artikel 

genoemde overlast (o.a. geluidsoverlast, grove intimidatie, vandalisme en 

drugsoverlast)? 

Hierbij verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 2 

 

4. Hoe verhoudt zich dit tot de aanpak van het huidige beleid IJsselveld Oost 

(straatcoaches, ouders op les enz.) en wijkgericht werken? 

Wij hebben vertrouwen in de huidige aanpak. We zijn in staat gebleken om bij opkomende 

problematiek ook de aanpak flexibel te kunnen opschalen. Wij houden uiteraard de vinger aan 

de pols dat de gekozen aanpak ook resultaat sorteert. 

 

5. Zijn er sinds de noodkreet van de bewoners al extra zichtbare maatregelen genomen 

om de overlast van de groepen jongeren tegen te gaan? Hebben deze maatregelen al 

het gewenste effect?  

Veel van wat de bewoners willen is inmiddels georganiseerd of hoort bij de normale 

dienstverlening: 

 

Meer toezicht. Dit is gerealiseerd. Minimaal 2 keer per dag een extra ronde door boa’s en 

politie op en rondom het Cruyffcourt. Ook in de avonden en in het weekend. 

 

Permanent cameratoezicht. Er is al sedert 2011 cameratoezicht bij de Televisiebaan en 

Poortdijk. Dit geeft 24/7 zicht op het Cruyffcourt en de omgeving. 

 

Meer verlichting. De aanwezige verlichting is eind 2019 vernieuwd en is voldoende. De 

lichtsterkte is opgevoerd tot maximaal, waardoor het zicht is verbeterd op en rondom het 

Cruyffcourt. 

 

Lagere groenstroken i.v.m. dealen, drugsgebruik en vernielingen (minder beschutting). 

De groenvoorziening is gesnoeid en op sommige plekken verwijderd. 

 

Samenscholingsverbod. Dit is geregeld in Hoofdstuk 2. Openbare orde Afdeling 1. 

Bestrijding van ongeregeldheden van de APV gemeente IJsselstein 2016 

 

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig 

op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden. 

2. Degene die op een openbare plaats: 

a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te 

ontstaan; 

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor 

ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of 

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing; 

 

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door 

hem aangewezen richting te verwijderen. 

 

Het samenscholingsverbod is een maatregel die als ultieme maatregel door de burgemeester 

kan worden ingezet na afstemming met de politie en het openbaar ministerie. De aard en 

intensiteit van de problematiek, de diversiteit van de locaties waar deze zich manifesteert, 

alsook het te verwachten zogenoemde waterbedeffect, leiden ertoe dat een 

samenscholingsverbod (nog) niet wordt ingezet.  

Verbod van speeltuin/Cruijffcourt na zonsondergang d.m.v. borden, zodat hierop 

gehandhaafd kan worden. Dit is een onderwerp dat de burgemeester graag nader met de 

bewoners wil bespreken. 
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Verbod op drugs, drank en andere verdovende middelen op deze plekken. Het verbod op 

druggebruik en drugshandel is opgenomen in de Opiumwet en die is in het hele land van 

toepassing. De handhaving van deze wet ligt bij de politie. De burgemeester heeft daarnaast 

ook de bevoegdheid tot bestuurlijke maatregelen. Zo zijn er diverse woningen in de wijk 

gesloten bij drugshandel vanuit de woning. Verder hebben inmiddels ongeveer 10 personen 

een last onder dwangsom gekregen voor drugshandel op straat. Deze bestuurlijke 

maatregelen zijn genomen naast de strafrechtelijke afdoening door politie en openbaar 

ministerie. 

 

Adequaat reageren van politie en boa na meldingen. Het uitgangspunt van Stadstoezicht is 

om inwoners na een melding nog dezelfde dag terugkoppeling te geven op hun melding. Dat 

lukt natuurlijk niet altijd maar dat is wel waarnaar gestreefd wordt. Dat betekent natuurlijk niet 

dat alle meldingen ook direct opgelost zijn. Sommige oplossingen kosten meer tijd. 

 

6. Zijn er al aanhoudingen verricht?  

De politie heeft ons laten weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht. 

 

7. In welke wijken of stadsparken in IJsselstein zijn er in 2020 nog meer vergelijkbare 

incidenten geweest met betrekking tot groepsoverlast? 

Op de illustratie hier onder is zichtbaar dat de overlast meldingen over de hele stad zijn 

verdeeld met een concentratie in IJsselveld-Oost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wat kunnen wij als gemeenteraad doen om het college maximaal te ondersteunen in de 

strijd tegen de groepsoverlast van jongeren in IJsselstein?   

De titel van het huidige collegeprogramma is  “Samen Doen”. In IJsselstein voeren we al jaren 

het beleid dat we SAMEN werken aan VEILIGHEID. Ook deze problematiek willen wij 

gezamenlijk aanpakken. Onder regie van de gemeente maar samen met inwoners, politie, 

jongerenwerk en andere betrokkenen. Aandacht, betrokkenheid en zo mogelijk participatie 

van de gemeenteraad is daarbij natuurlijk van harte welkom. U bent als leden van de 

gemeenteraad, geworteld in de samenleving en kunt zodoende signalen opvangen en 

doorgeven. Als aanspreekpunt voor inwoners kunt u hen doorverwijzen. Het is onze 

overtuiging dat als we samen de schouders zetten onder het aanpakken van de overlast, deze 

tot een minimum kan worden beperkt.  

 


