Soest, 11 oktober 2018.
Vragen ex. Artikel 46 RvO gemeente Soest
Geacht college,
De handhaving Soesterberg is zorgwekkend
Is het straks ook veilig wonen in het dorp? Het aantal politiemensen, wijkagenten en BOA’s dat Soesterberg een veilig
gevoel moet geven is voor vele inwoners zorgwekkend. Afgelopen dagen trokken jongeren het dorp door met enorme
vuurwerkgranaten, er worden regelmatig monumenten beklad en hangjongeren zorgen rondom de plaatselijke
cafetaria aan de Buys Ballotlaan voor kwalijke overlast en afval dat niet bestemd is voor kleine kinderen (lachgascapsules). Is Soesterberg, buiten de prachtige villa’s en appartementen, wel klaar voor een “veilige groei” naar ca.
10.000 inwoners? Soesterberg heeft natuurlijk Boa’s en wijkagenten, maar die zijn helaas alleen maar te bereiken via
het 0800 telefoonnummer of middels een digitaal formulier en dat geeft inwoners geen betrokken gevoel. “Een
wijkagent moet volgens mij gewoon direct aanspreekbaar zijn op zijn mobiel of per Whatsapp”, vertelt een
buurtbewoonster aan onze redactie.

Na aanleiding van het bovenstaande artikel in www.soesterberg.nu/soesterberg-groeit-maar/ ,
maakt BurgerBelangen Soest-Soesterberg zich zorgen over het veiligheidsgevoel van de
Soesterbergse inwoners.
De laatste tijd hebben ook wij klachten ontvangen over vuurwerk (zwaar vuurwerk) die nu al
word afgestoken op diverse plaatsen in Soesterberg. Ook de overlast van de jongeren in de
diverse straten geeft een onveilig gevoel. Met name de overlast door lachgaspatronen en
mogelijke “drugs” verkoop word het veiligheid gevoel niet echt verbeterd.
BurgerBelangen heeft daarom de volgende vragen:
1. (H) erkent u de in het artikel geschetste problematiek?
2. Welke maatregelen zijn tot nu toe genomen om de overlast te beperken.
3. Zijn er cijfers bekend over de aantallen meldingen van overlast bij zowel de politie als de
gemeente.
4. Wat gaat u, mogelijk in samenspraak met politie en justitie doen aan het
“onveiligheidsgevoel”
5. Op welke manier gaat u de bevolking betrekken bij de te nemen maatregelen?
6. Hoe gaat u er voor zorgen dat de Boa’s en politie meer zichtbaar in het dorp Soesterberg
aanwezig zijn en hierdoor ook beter aanspreekbaar.
7. Binnen welke termijn mogen we verbetering verwachten?
Namens de fractie, Johan Baks

