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Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van vragen van de HAP op 26 april 2012 over jongerenoverlast rondom de 
Braambosschool, hebben wij u toegezegd navraag te doen over de situatie bij andere 
scholen en om bij de directie van de Braambosschool na te gaan of het beeld van de situatie 
dat het college heeft afwijkt van de beleving bij het Braambos. 

Rondom verschillende scholen is er in meer of mindere mate sprake van overlast. De 
gemeente heeft hierover overleg met: 

De Flamingo 
Scholeneiland Bornholm 
De Braambosschool 
Nova College 

Rondom deze scholen is er sprake van een overlastsituatie die extra aandacht behoeft en 
krijgt. In het laatste geval gaat het vooral over eigen leerlingen. De eerste drie ondervinden 
vooral problemen doordat hun schoolpleinen en parkeergelegenheden worden gebruikt als 
natuurlijke verzamelplaatsen en hang- en speelplekken. AI deze scholen zijn in overleg met 
de gemeente en er worden maatregelen getroffen die recht doen aan de individuele situatie. 
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We hebben contact opgenomen met de directie van de Braambosschool. Zij hebben 
aangegeven tevreden te zijn met de huidige gang van zaken. Door de extra aandacht en de 
plaatsing van het JOP is de situatie verbeterd, al zijn er zo nu en dan incidenten. Deze 
vinden met name in het weekend plaats en hebben de volle aandacht van de professionele 
partners, zoals door de burgemeester in het vragenuurtje van 26 april ook al is aangegeven. 
Er is dus geen verschil in perceptie tussen college en schooldirectie. De Braambosschool en 
omgeving heeft als Hotspot de grootst mogelijke aandacht van alle partners in de 
groepcaanpak. Regelmatig overleg met de directie van de school hoort hier vanzelfsprekend 
bij. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
l 

an de gemeente Haarlemmermeer, 




