
  

 

 
 
 
 
 
 
Soest, 14 augustus 2020 
 
Betreft:  Vragen conform artikel 46 van het reglement van orde aan het College van Burgemeester & 
Wethouders. 
 
Geacht college, 
 
Na aanleiding van het krantenartikel in de Soestercourant van afgelopen woensdag 12 augustus jl., met de 
kop: ‘Smitsveen is overlast echt beu: “vertrouwen in politie is weg” ‘ Na de antwoorden op de vragen die 
wij over de gemeende overlast hebben gesteld, via de mail aan de Portefeuillehouder. stellen wij vast dat 
de overlast nog steeds gaande is. 
 
Wij als BurgerBelangen verbazen ons dat er opnieuw opmerkingen worden gemaakt dat de handhaving niet 
werkt en dat de politie, volgens het artikel niet meer of nauwelijks reageert op de genoemde 
overlastmeldingen. 
 
Verder verbaast het ons dat de Veiligheidsadviseur van de gemeente,  met volksvertegenwoordigers heeft 
gesproken over dit onderwerp. Wij waren hier niet van op de hoogte. 
 
Wij hebben als BurgerBelangen de volgende vragen: 
 

1. Hoe gaat u er voor zorgen dat de overlast nu ook significant verminderd? 
2. Welke extra hulpmiddelen kunt en wilt u in zetten om het veiligheidsgevoel te verbeteren. 
3. Nu het school vakantie is en de coronamaatregelen wat zijn versoepeld willen wij graag weten of 

er inmiddels gesprekken zijn geweest in de Wijk Smitveen met zowel de veroorzakers als de 
omwonenden. 
 
 
In het artikel word gesproken over een gesprek tussen de volksvertegenwoordigers en de 
veiligheidsadviseur. Wij waren hier niet van op de hoogte 
 

4. Hoe is dit gecommuniceerd? 
5. Van waaruit is dit geïnitieerd. 
6. Krijgen wij als Burgerbelangen ook nog een terugkoppeling van dit gesprek? 
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In een eerdere mail wisseling tussen de portefeuillehouder en BurgerBelangen is er ook al gesproken over 
deze situatie. Wij hebben een aantal vragen toen gesteld. Na aanleiding van het huidige, genoemde kranten 
artikel willen wij een aantal vragen herhalen en u vragen wat er in de tussentijd verander is. 

 
1. Welke actie gaat u ondernemen om het veiligheidsgevoel van de bewoners in de wijk weer 

te verbeteren. 
Antw. Gedegen uitvoering geven aan het plan van aanpak jongerenoverlast en het projectplan 
Smitsveen. Samenwerking met Jongerenwerk, politie, boa, jeugdteam, realisatie/afvalinzameling, 
woningcorporaties, bedrijven is daarin essentieel. Die lijnen zijn kort.  

a. Wat is de stand van zaken nu? 
b. Is er verbetering geconstateerd,  sinds de beantwoording van mail vragen op de 8 

juli jl. 
 

2. Om hoeveel geregistreerde meldingen gaat het tot nu toe?  
Antw.: De meldingen die bij de gemeente komen worden niet geteld. Dit zou ook geen goed beeld geven 
omdat ze via verschillende kanalen binnenkomen. Dat kan rechtstreeks in een telefoongesprek, via onze 
collega van het Sociaal Team die voor Smitsveen specifiek is ingezet, via een meldformulier op de 
site www.soest.nl of 
een gesprekje met de boa of de wijkagent. Al deze meldingen gaan naar de boa’s of naar de 
beleidsmedewerker veiligheid en soms naar de projectleider Smitsveen. Onderling wordt afgestemd wie 
wat oppakt. Dit is afhankelijk van of het jongeren betreft, kwesties waar wij vanuit handhaving op 
kunnen acteren of zaken die de politie juist beter kan oppakken. In dat laatste geval betrekken we direct 
de politie erbij.  
De meldingen die bij de politie zijn gedaan rondom overlast in Smitsveen zijn (als we kijken naar 
vuurwerkoverlast, jeugdoverlast en baldadigheid) 67 meldingen van 1 maart t/m 1 juni 2020. Dat aantal 
ligt zeer hoog. Als we de grafieken bekijken van de maanden 
ervoor is er alleen een vergelijkbare piek te zien rond oud en nieuw. Er is met name rondom overlast 
jeugd een hechte club van Jongerenwerk, jeugdboa en politie die onder regie vanuit de 
beleidsmedewerker Veiligheid deze overlast aanpakt. 
 

a.  Wat is de stand van zaken nu?  
b. Ziet verbeteringen? 

 
3. Wanneer mogen we resultaten verwachten. 

Antw. Overlast zal nooit helemaal weg zijn, maar wij werken hier constant aan en doen gezamenlijk de 
juiste dingen om zo veel mogelijk overlast te voorkomen. De resultaten 
hiervan waren al te zien in de enorm dalende overlastcijfers. In de tijd van de uitbraak van Corona en de 
maatregelen die hierop volgden konden niet alle partijen doen wat zij normaal doen. Scholen waren 
gesloten, sportclubs konden niet bezocht worden, mensen 
bleven thuis en verveelden zich. Helaas heeft dit geleidt tot een toename van de overlastmeldingen met 
name in Smitsveen. Wij gaan er vanuit dat onze gezamenlijke aanpak samen met de opening van de 
voorzieningen en het terugkeren van het normale leven op termijn weer leidt tot een afname van de 
overlast en dat we dan terugkeren naar het lage aantal meldingen die we voor die tijd ook hadden. 

 
a. Heeft u nog steeds de zelfde mening als het huidige antwoord? 

Met vriendelijke groet, 
Johan Baks 
Fractie Burgerbelangen Soest-Soesterberg 

http://www.soest.nl/

