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Betreft: Vragen ex artikel 37 RvO, betreffende overlast in verschillende buurten 

in Boxtel & Van Beekstraat 

 

Geachte leden van het college, 

 

De SP-fractie vraagt conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende: 

De afgelopen maand heeft onze partij de overlast van met name jongeren in verschillende 

buurten en delen van wijken aan de kaak gesteld, waarbij we in die brief specifiek nog 

hebben ingezoomd op de problemen nabij het voormalige Blanca-terrein in de omgeving 

Spoorstraat/Baroniestraat. Wij hebben in de brief nadrukkelijk de koppeling gemaakt met het 

algemene beeld van overlast in  buurten en wijken, om twee redenen: 

1. Dit zijn nu juist overlastproblemen die voor burgers zeer zichtbaar zijn en in negatieve 

 zin bijdragen aan het gevoel van onveiligheid in wijken; 

2. Gezien de veelheid van signalen van overlast die wij opvangen, hebben wij de vraag 

 gesteld of in de integrale afweging van verschillende thema’s op gebied van 

 openbare orde en veiligheid, op dit moment wel voldoende aandacht wordt besteed 

 aan de aanpak van overlast in buurten en wijken. 

Onze eerder gestelde vragen zijn mede gestoeld op buurtonderzoek, via huis-aan-

huisenquêtes, waarbij we steeds weer tegen soortgelijke problemen stuiten. Maar ook door 

andere buurten werden wij geattendeerd op probleemgebieden. 
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Van Beekstraat 

Een van die buurten ligt in de omgeving van de Van Beekstraat en daar willen wij u via deze 

aanvullende vragen toch nog eens extra op attenderen. 

Vanuit de Van Beekstraat hebben wij vernomen dat bewoners nu al een aantal jaren zeer 

gedetailleerd bij u aandragen dat zij veel overlast van met name jongeren ervaren. Dit is in 

ieder geval in uitgebreide brieven van 9 april 2015 en 16 juli 2017 bij u aan de orde gebracht. 

De in die brieven geschetste overlast kan als volgt worden weergegeven: 

Met name rond de Banier, Ridder, van Beekstraat en Reginahof spelen er problemen van 
overlast. Tot op heden zijn er volgens de buurt geen of nagenoeg geen maatregelen door 
gemeente of de politie ondernomen om de overlast terug te dringen. Het enige resultaat is 
dat de overlast tot op heden alleen is verergerd. 
 
De volgende zaken zijn bij ons, maar eerder ook bij u gemeld:  
 

1. Sinds enkele jaren ondervinden de bewoners van met name de Banier en een deel 
van de bewoners van de Ridder en de Van Beekstraat (met name de Van Beekstraat 
op de hoek bij de Reginahof, daarnaast de zijde van de Trekpleister en de 
parkeerplaatsen die daar gelegen zijn) overlast van jongeren. Daarbij wordt ook 
genoemd dat dit met name allochtone jongeren zijn. 

 
2. Betreffende groepen zijn zeer luidruchtig aanwezig, waardoor het voor de bewoners 

van de appartementen onmogelijk is om met de raam open te slapen.  
 

3. Overlast is er ook van af- en aanrijdende auto's. Vanuit enkele van deze auto's wordt 
duidelijk gedeald. Dit laatste valt af te leiden uit het feit, dat jongeren zich bij de auto's 
melden en er daarna transacties plaatsvinden. Vanuit de auto's worden zakjes 
uitgeleverd, waarvoor kennelijk wordt betaald. 

 
4. Een deel van de bedoelde groep jongeren verplaatst zich op snorscooters, 

bromscooters, motoren en in auto's. Vooral hun rijgedrag valt daarbij op. Met hoge 
snelheid wordt door de van Beekstraat gereden, waarbij het al enkele keren is 
voorgekomen dat toevallig voorbij komende fietsers hen nog maar ternauwernood 
konden ontwijken.  
 
Ook wordt met deze scooters en motoren nagenoeg dagelijks over de voetpaden 
rond de Banier, de geitenwei en de vijver gereden. Het is voor voetgangers 
levensgevaarlijk om op die momenten over de voetpaden te lopen.  
 
Een aantal van die motoren en auto's zijn voorzien van zogenaamde 
handelaarskentekenplaten. Zoals bekend zijn deze kentekenplaten uitsluitend 
bedoeld voor het maken van een proefrit, of het overbrengen van het motorrijtuig 
naar een plaats van herstel en terug. Men parkeert de auto’s voorts op plaatsen waar 
dat verboden is en gaat er kennelijk vanuit dat de politie er niet tegen optreedt, 
'omdat men iemand in de auto laat zitten en het dan toch geen parkeren kan zijn'.  
 

5. Inmiddels hebben bewoners moeten constateren dat de afgelopen tijd ook al een 
viertal keren is getracht brand te stichten in en bij de leegstaande winkelruimten aan 
de Banier. De laatste keer is geweest in de nacht van 15 op 16 juli waarbij is 
geprobeerd de deur in brand te steken van de winkel gelegen op de hoek Van 
Beekstraat - Reginahof.  

 
6. De politie, die de afgelopen jaren vaak is gewaarschuwd en ook de wijkagent en 
 jeugdagent die persoonlijk zijn aangesproken op het gedrag van de jongeren, 
 ondernemen volgens bewoners weinig om hier iets aan te veranderen. De indruk 
 bestaat dat er een bepaalde angst is bij de politie voor deze jongeren.  
  



7. Ondanks dat er in deze omgeving ruim voldoende afvalbakken zijn geplaatst, gooien 
 de jongeren leeggedronken blikjes en flessen en leeggegeten zakken op de 
 speelweides en groenstroken. De inspanningen van de WSD, die wekelijks de 
 omgeving schoonmaakt, ten spijt blijft het in de omgeving van de Banier, de 
 Geitenwei en de Walnoot een rommeltje. Opvallend is dat de meeste rommel niet 
 door het winkelende publiek wordt veroorzaakt. 

 
Voor een groot deel hebben wij bovenstaande zaken geciteerd uit de brieven die bewoners 
eerder naar u en de politie hebben gestuurd. Het feit dat dit nog niet heeft geleid tot 
verbetering in de situatie en er door heel Boxtel heen sprake is van soortgelijke situaties, 
baart ons grote zorgen. 
 
We kunnen met zijn allen nog zo’n positieve verhalen over Meewerkend Boxtel en van buiten 
naar binnen werken uitdragen, maar als dit soort praktische irritaties en ergernissen in de 
beleving van mensen onvoldoende wordt opgepakt, dan zal het moeilijk zijn om het 
vertrouwen van die mensen in de overheid te winnen.  
 
Derhalve hebben wij voor u de volgende vijf aanvullende vragen: 
 

1. Herkent u de problemen die door bewoners van de Van Beekstraat en omgeving 

worden geschetst? 

2. Wat heeft u in de afgelopen jaren ondernomen om deze problemen in deze buurt 

terug te dringen? 

3. Het gaat in deze ook om de beleving van onveiligheid van burgers (naast de feitelijke 

overlast). In hoeverre stuurt u erop dat deze gevoelens van onveiligheid ook terug 

worden gedrongen? 

4. Het feit dat onze fractie eerder al vragen stelde over diverse locaties van 

buurtoverlast, zegt eigenlijk al dat dit een breed ervaren probleem in Boxtel is: 

 a. In hoeverre zijn deze vormen van buurtoverlast nu prioriteit in het totale  

  beleidsgebied openbare orde en veiligheid? 

 b.  Vindt u dat het terugdringen van deze vormen van overlast voldoende prioriteit 

  krijgt en wat is uw visie daarop? 

 c. Ziet u in uw huidige aanpak van betreffende problemen nog nieuwe  

  mogelijkheden of extra acties om deze problemen terug te dringen? 



Plan van aanpak buurtoverlast 

Gezien de breedte van de door ons geschetste problemen pleit onze fractie voor: 

a.  Prioriteit in de aanpak van buurtoverlast; 

b.  Een centrale aanpak van buurtoverlast, ten behoeve van alle buurten in Boxtel 

c. Bent u bereid de aanpak van buurtoverlast nog meer tot een prioriteit te maken en 

 hiervoor een apart plan van aanpak op te stellen met concrete acties en meetbare 

 doelstellingen? 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd en zien 

uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de SP-fractie 

 

 

Dave van de Ven, 

Fractievoorzitter 

 


