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Conform afspraak informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak 
van jongerenoverlast, alsook over de locaties die voor het komende half jaar zijn 
geprioriteerd, de zogenaamde 'hotspots'. 
Daarnaast schenken we in deze brief aandacht aan de inbedding van de groepsaanpak in 
het reguliere werk, het monitoren van ervaren overlast op de hotspots en geven we een 
aanzet over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen die ons de komende jaren te 
wachten staan. 

Groepsaanpak: van project naar regulier proces 
In het kader van het actieprogramma 'overlast en verloedering' hebben we in 2010 en 201 1 
een extra impuls gegeven aan de aanpak van jongerenoverlast. Met ondersteuning van de 
Rijksbijdrage uit het Grote stedenbeleid is een succesvolle aanpak jongerenoverlast 
ontwikkeld. Hiermee is een stevige basis gelegd voor de zogenaamde groepsaanpak. Het 
succes van deze integrale aanpak blijkt onder meer uit de zichtbaarheid van de aanpak, niet 
alleen door bewoners en onze partners, maar ook buiten de gemeentegrenzen (zo wordt 
onze aanpak onder meer door de gemeente Haarlem met belangstelling gevolgd). 
Zoals bekend zijn vanaf 2012 de rijksmiddelen beëindigd en is de aanpak opgenomen in de 
lijnorganisaties en zijn er structureel middelen beschikbaar gemaakt om de aanpak uit te 
voeren. Hiermee is de groepsaanpak in een nieuwe fase terechtgekomen: van een project 
met een vast einde naar een regulier proces. De eerste maanden van 2012 stonden daarom 
in het teken van het behouden en verder aanscherpen van de werkwijze en het integreren 
van het Mobiel Team van Meerwaarde en de gemeentelijke straatcoaches binnen de 

www ia,. or<i 

f SC" C104336 
.-. - - . .. . ... .- . 

reguliere organisaties 



ons kenmerk 12.0446795\jwiIohv 
Volgvei 2 

De inbedding van de groepsaanpak in het reguliere werk heeft begin dit jaar meer aandacht 
gevraagd dan we vooraf hadden verwacht, maar vanaf 1 april jl. wordt de groepsaanpak 
conform afspraken uitgevoerd. Hieronder gaan wij kort in op de specifieke vraagstukken 
begin dit jaar bij respectievelijk het Mobiel Team en de straatcoaches. 

Mobiel Team 
In de nota Acfualisafie Jeugdbeleid 201 1-2014, Focus op Uifvoering (201 1.0016779) hebben 
wij besloten dat vanaf 2012 het Mobiel Team zowel inhoudelijk als financieel wordt 
geïmplementeerd in het reguliere tiener- en jongerenwerk van Meerwaarde. Begin dit jaar is 
daarom veel inzet gepleegd op de samenwerking tussen het Mobiel Team en het reguliere 
jongerenwerk. Deze implementatie heeft langer geduurd dan vooraf voorzien. Het Mobiel 
Team staat inmiddels echter volledig op de rails en ook de link met het reguliere 
jongerenwerk is belegd. De aanloopproblemen die er begin dit jaar zijn geweest, worden 
later dit jaar gecompenseerd. 

Straatcoaches 
In onze brief van 6 december 201 l (201 1177481) hebben wij u geïnformeerd over de 
inbedding van de straatcoaches in het team APV van het cluster Handhaving & Toezicht. 
Uitgangspunt daarbij was de succesvolle aanpak in combinatie met extra werkzaamheden 
op het gebied van APV-taken in de winterperiode. De straatcoaches maken vanaf 1 januari 
2012 deel uit van het team APV en werken in de wintermaanden als straatcoach en als 
toezichthouder. In de zomermaanden (april tot november) zijn de straatcoaches volledig als 
straatcoach aan het werk. 

In dezelfde brief hebben we aangegeven dat een team van vier straatcoaches erg kwetsbaar 
is (bij vakantie, ziekte, cursus), omdat de straatcoaches in koppels van twee werken (in 
verband met veiligheid). Daarom zouden we onderzoeken of het mogelijk is om binnen de 
toekomstige bezetting van team APV en met een andere wijze van organiseren, effectief 6 
fte straatcoaches te realiseren. Deze (tijdelijke) uitbreiding (voor 2 jaar) naar 6 fte kunnen wij 
naar verwachting vanaf 1 juli 2012 invullen. 

Overlastmeldingen 
De piekperiode als het gaat om overlast vanldoor jeugd ligt uiteraard in de zomermaanden. 
Door middel van onderstaande tabel zijn voor nu echter de cijfers over de winterperiodes in 
kaart gebracht. Hieruit blijkt dat het aantal gemelde enlof geconstateerde incidenten van 
overlast vanldoor jeugd de afgelopen jaren dalende is. Zo valt uit de tabel af te lezen dat in 
de periode december 201 1 tlm april 2012 er een daling is van 19% ten opzichte van 
dezelfde periode in het jaar ervoor. Gezien de landelijke en regionale cijfers lijkt het in 2010 
ingezette beleid van maatwerk per overlastlocatie nog steeds zijn vruchten af te werpen. 
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Motspotc 
In onderstaande tabel worden de oude en de nieuwe hotspots weergegeven. 

r- 

~ ~ ~ d & , b ~ 0 1  1 ! Hotspots mei 2012 -- 

De volgende twee locaties zijn als hotspot afgevoerd, omdat de gestelde doelen zijn 
behaald: 
- Badhoevedorp: Lorentzplein 
- Hoofddorp: Almkerkplein / Sjoukje Dijkstralaan 

Hoofddorp: Toolenburg winkelcentrum 1 JOP 

Hoofddorp: Almkerkplein / Sjoukje Dijkstralaan 

Badhoevedorp: LorentzpNn 

Nieuw Vennep: Poortenbuurt 

Vijfhuizen 

Hoofddorp: Waddenweg 

Verderop in deze brief worden de ontwikkelingen van deze locaties nader toegelicht. 

Hoofddorp: Toolenburg winkelcentrum en 

Toolenburger plas 
- 

Hoofddorp: Centrumgebied en wandelbos 

Hoofddorp: Verzetsheldenwijk en 

Beukenhorst west 

Nieuw Vennep: Poortenbuurt 

Vijfhuizen 

Hoofddorp: Waddenweg 

Elke hotspot verschilt in problematiek en aanpak. Per hotspot wordt bepaald welke partners 
in welke mate inzet plegen. Zo kunnen hotspots met lichte overlast mogelijk beter worden 
benaderd door het Mobiel Team van Meerwaarde. Een hotspot met zwaardere overlast 
krijgt een meer repressieve aanpak. Op deze manier kunnen we ook effectiever omgaan met 
de capaciteit van de verschillende ketenpartners. Een gezamenlijke aanpak van zes 
hotspots, zoals nu geprioriteerd, is het maximum indien alle partners op elke hotspot worden 
ingezet. Door maatwerk per hotspot te leveren kunnen we meer flexibel omgaan met lichte 
of seizoensgebonden overlast op andere locaties. Ook maakt maatwerk het mogelijk om 
snel op actuele problemen in te springen, zonder dat daar eerst uitgebreide analyse- en 
overlegtrajecten voor hoeven worden opgestart. 

Geprioriteerde hotspofs 

Hoofddorp: Toolenburg winkelcentrum en Toolenburqer plas 
Overlastbeeld: Toolenburg kent een grote, diverse jongerenpopulatie. De inrichting van de 

wijk (doorgangetjes, poortjes, etc.) nodigt uit tot ongewenst hanggedrag. Het 
alcoholgebruik van jongeren is bij deze hotspot nog steeds zorgwekkend. Dit 
beeld wordt bevestigd door waarnemingen en processen verbaal door politie 
en straatcoaches, evenals de vervuiling door lege flessen en blikjes. Het 
aantal meldingen van bewoners van poortwoningen, voornamelijk op 
Lakenburg, bleef onverminderd hoog. Daarom is ervoor gekozen de 
veroorzakers van deze overlast specifiek aan te pakken (zie punt 3 onder 
'Aanpak'). 



ons kenmerk 12.0446795\jwi/ohv 
Volgvei 4 

Aanpak: De groepsaanpak heeft hier vier prioriteiten: 
1. Verplaatsing van hangende jongeren naar het daarvoor bestemde 

gebied rond de JOP. Daarnaast is de JOP door de jongeren zelf 
geadopteerd en gedecoreerd. Dit stimuleren van 'ownership' is een 
praktijk die wij ook elders in de gemeente inzetten, bij de 
Braambosschool worden hier reeds resultaten mee geboekt. 

2. Het terugdringen van het alcoholmisbruik. Intussen is ook Brijder 
verzocht om te participeren in dit vraagstuk. De handhavingsafspraken 
zijn verscherpt. Dit leidt tot meer verbalen tegen minderjarige 
alcoholgebruikers waarbij de aanpak van het 'Nuchter op Straat' traject 
van Halt van toepassing is. Ondanks deze verscherpte aandacht moet 
geconstateerd worden dat alcoholgerelateerde overlast nog steeds 
toeneemt. Om deze reden is het alcoholverbodgebied uitgebreid en is in 
de in voorbereiding zijnde APV een verscherping aangaande 
alcoholgebruik in groepengebruik opgenomen. 

3. In het oog springende jongeren en hun ouders worden individueel 
aangeschreven en op gesprek gevraagd. Het doorbreken van de 
anonimiteit heeft een repressief effect. Daarnaast blijkt dit een goede 
methode om jongeren en ouders met een zorgvraag via het Centrum 
Jeugd en Gezin over te hevelen naar individuele zorgtrajecten. Het 
traject 'Ouders van tegendraadse jeugd' is in voorbereiding. 

4. De verschillende problemen worden meer structureel voor de lange 
termijn aangepakt. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Ja 

Toolenburserplas 
Overlastbeeld: De populariteit van het park rondom de plas is groot. Dit brengt met zich 

mee dat grote groepen jongeren zich in het park ophouden. Signalen van 
direct omwonenden, dagelijkse gebruikers en boswachters geven aan dat dit 
vooral in de zomermaanden tot dagelijkse overlast leidt: 
- Geluidsoverlast tot in de nachtelijke uren, o.a. van voertuigen en 

geschreeuw; 
- Openbaar drank- en drugsgebruik; 
- Vervuiling, rondslingerend zwerfafval en scherven glas; 
- Onveiligheidsgevoel door ophouden van groepen jongeren op brommers 

op doorgaande paden; 
- Onveiligheidsgevoel: intimidatie door gedrag van vooral mannelijke 

jongeren (kort lontje, 'stoer' gedrag); 
- Vernielingen aan openbare toiletten, prullenbakken en groenvoorziening. 

Aanpak: Voor de Toolenburger plas is onder regie van de gemeente een separaat 
plan van aanpak gemaakt door politie, boswachters, Handhaving en 
Toezicht en de groepsaanpak jeugd. De preventie is gericht op surveillances 
en lik-op-stuk beleid. Het in kaart brengen van de jongeren heeft geen 
prioriteit, hiervoor is er teveel doorloop. De inzet van Meerwaarde ligt in het 
aanbieden van activiteiten op deze locatie. Door de seizoensgebonden 
overlast is het plan van aanpak gericht geschreven op de periode mei tot en 
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met september. Deze maatwerk aanpak is gewenst met name vanwege de 
aparte situatie van de plas, het verschillende gebruik door grote én diverse 
groepen bezoekers (sporters, wandelaars, strandbezoekers, etc.) en de 
extreme piekbelasting op zonnige dagen. Tot slot wordt het project 
'handhaving breed' ingezet. Dit is een samenwerking tussen politie, 
straatcoaches, Mobiel Team en boswachters om gedurende een tweetal 
weekenden in de zomer veelvuldig aanwezig te zijn en elkaar ook 's avonds 
laat en 's nachts te versterken. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Nee 

Hoofddorp: Centrum~ebied en wandelbos 
Overlastbeeld: Op acht locaties rond het Raadhuis manifesteren zich groepen jongeren (uit 

verschillende wijken) die voor problemen zorgen. Vernielingen aan 
openbaar- en particulier bezit, auto's, intimidatie en vervuiling zijn hiervan 
het resultaat. We constateren dat de ernst van de meldingen en van de 
overlast toeneemt. Dat geldt ook voor de maatschappelijke onrust onder het 
winkelend publiek en ondernemers. Er zijn diverse overleggen opgestart of 
geïntensiveerd tussen partijen in het winkelcentrum, politie en gemeente 
over de aanpak van veiligheid in relatie tot overlast van jongeren. Op deze 
manier wordt informatie uitgewisseld over gesignaleerde personen enlof 
groepen jongeren. Doelstelling van de overleggen is door deze informatie- 
uitwisseling nog sneller betrokken partijen te vinden en in te schakelen. Wie 
is waar aanwezig, op welk tijdstip, doet wat en wat kunnen we van elkaar 
verwachten. 

Aanpak: De aanpak van het centrumgebied wordt minder preventief ingezet, maar 
meer handhavend. De in voorbereiding zijnde verscherping van de APV 
aangaande alcoholgebruik in groepen, biedt ons straks de mogelijkheid om 
daadwerkelijk op te treden wanneer er twee personen of meer 
alcoholhoudende dranken nuttigen. Verder betrekken wij 
horecaondernemers en attenderen hen op de voorschriften voor het 
schenken van alcohol en hun verantwoordelijkheid hierin. Tot slot worden de 
groepen, die uit diverse wijken komen, in kaart gebracht. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Nee 

Hoofddorp: Verzetsheldenwiik en Beukenhorst west 
Overlastbeeld: De inrichting van de Verzetsheldenwijk met veel zitbanken, kunstwerken, 

portieken en trappenhuizen, heeft een aantrekkende werking op jongeren. 
Diverse groepen laten veel afval achter. Ook is er sprake van geweld en 
openbaar drank- en drugsgebruik. In Beukenhorst west houden diverse 
groepen jongeren zich op in de particuliere parkeergarages waar zij zware 
vernielingen aanrichten. Eveneens is hier sprake van drank- en 
drugsgebruik. 
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Aanpak: De komende periode wordt ingezet op het in beeld brengen van deze 

jongeren door de straatcoaches, politie en het Mobiel Team met als 
doelstelling de jongeren uit de anonimiteit halen. Bij het constateren van 
vernielingen wordt repressief opgetreden. Een gecombineerde aanpak 
vormgeven waarbij aan overlastgevende groepen een grens wordt gesteld. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Ja 

Nieuw Vennep: Poortenbuurt 
Overlastbeeld: Rond de Bolwerksepoort is de overlast nog steeds groot, met name nu de 

zomermaanden weer aanbreken. De overlast wordt veroorzaakt door een 
aantal groepen jongeren die laat in de avond op het trapveld aanwezig zijn. 
Die jongeren vertonen soms intimiderend gedrag. Dit is een andere groep 
jongeren dan de groepen die overdag en aan het begin van de avond 
aanwezig zijn. Rond de Bolwerksepoort is sprake van een verstoorde relatie 
tussen omwonenden en de jongeren waarbij de bejegening tussen deze 
twee partijen escalerend op het conflict werkt. Belangrijk is om op te merken 
dat de groepen vrijwel geen crimineel gedrag laten zien. De problematiek 
ontstaat door een te grote concentratie van jongeren op een te klein gebied. 
Doordat het speelruimtebeleid in Getsewoud inmiddels is uitgerold, is er 
meer spreiding gekomen in het aanbod van voorzieningen. Hiermee 
verwachten wij de komende zomerperiode dan ook een spreiding van de 
overlastdruk. 

Aanpak: Er wordt ingezet op drie fronten: 
1. Handhaving tegen overlast en creëren van bewustwording bij de 

groepen jongeren die het betreft. 
2. Participatie van omwonenden. Door bewoners actief te betrekken in de 

ontwikkelingen in hun wijk, ontstaat meer draagvlak voor de gang van 
zaken. Dit heeft het afgelopen jaar niet tot gewenste resultaten geleid. 
Echter hier moet wel vol op worden ingezet om structureel tot 
oplossingen te komen. De groei van de leeftijdsgroep in Getsewoud die 
gebruikt maakt van deze voorzieningen, neemt de aankomende jaren 
immers alleen maar toe (zie onder kopje 'Demografische ontwikkelingen: 
kijkje naar de toekomst'). 

3. Per 1 mei jl. is er een gesloten verklaring van kracht voor het trapveld 
tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Politie en Handhaving en Toezicht 
controleren op de naleving. Omwonenden zijn voorafgaand door ons op 
de hoogte gebracht. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Nee 

Viifhuizen: 
Overlastbeeld: In Vijfhuizen zijn er momenteel twee overlastgevende groepen. Deze laten 

zich grofweg scheiden in leeftijd (12-15 jaar en 16-23 jaar). Met name in de 
avonduren geven deze groepen alcohol- en drugsgerelateerde problemen. 
Vernielingen, intimidatie, vervuiling, geluidsoverlast, ontlasten en urineren in 
portieken, zijn zaken die gemeld en geconstateerd worden. Een groep 
jongeren komt uit Vijfhuizen, de tweede groep komt uit Schalkwijk (Haarlem). 
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Aanpak: De problematiek in Vijfhuizen is relatief snel ontstaan. De jongeren uit 
Vijfhuizen zijn in beeld, op dit moment worden de jongeren uit Schalkwijk in 
kaart gebracht. Ook vanuit de gemeente Haarlem is er inzet op deze groep. 
Met Halt is afgesproken dat de groep in een eventuele Aanschrijfactie van 
Halt ook wordt meegenomen. In  de komende weken gaan we hierop 
acteren. Verder is de opkomst van deze overlast in relatie met de situatie 
rondom de Jungle onderwerp van onderzoek. Een overleg met Openbare 
Orde en Veiligheid, Vergunningen en de accountmanager Horeca over de 
herstart van de Jungle is opgestart. Er wordt in Vijfhuizen hoog ingezet op 
het tegengaan van het gebruik van alcohol door de lokale groep jongeren. 
Scholen worden samen met Halt betrokken bij het project 'Nuchter op 
Straat'. Intussen is de handhaving opgeschaald waardoor een acceptabele 
situatie is ontstaan. Het Mobiel Team heeft de wensen van de groep 
jongeren geïnventariseerd. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Ja 

Hoofddorp: Waddenweq 
Overlastbeeld: Rond de Braambosschool is een forse groep jongeren van tussen de 12 en 

22 jaar aanwezig. Deze groep in Floriande neemt in de aankomende jaren 
door demografische ontwikkelingen alleen maar toe (zie onder kopje 
'Demografische ontwikkelingen: kijkje naar de toekomst'). Ook de 
buitencultuur van deze groep speelt hierbij een rol. De problematiek is reeds 
bekend, maar verharding in de relaties tussen Meerwaarde, politie, school 
en gemeente enerzijds en de jongeren anderzijds maakt een meer integrale 
aanpak van de situatie noodzakelijk. Grootschalige en structurele 
oplossingen zijn hier noodzakelijk om tot blijvende verbetering te komen. 
Recent is een JOP geplaatst in samenspraak met de jongeren, wat naar 
verwachting deels leidt tot verbetering van de situatie. Daarnaast zijn ouders 
op dit moment nog zeer lastig aan te haken bij de problematiek. Naar 
verwachting komt ook deze groep in aanmerking voor de Aanschrijfactie van 
Halt. 
Rond de zomer van 2012 wordt het buurthuis Floriande in gebruik genomen. 
In dit multifunctionele gebouw zal een gevarieerd programma worden 
aangeboden voor alle jongeren uit de wijken Floriande en Overbos. De 
activiteiten zullen vooral gericht zijn op talentontwikkeling. Het buurthuis is 
gezien voorgaande niet bedoeld om overlastgevende jongeren een plek te 
geven, maar kan mogelijk wel (deels) leiden tot een verbetering van de 
situatie. 

Aanpak: De aanpak heeft vier speerpunten: 
1. Normrespecterend gedrag dient weer de standaard te worden. De 

handhaving is opgeschaald; wel moet worden voorkomen dat 
handhaving niet gaat leiden tot stigmatisering. De groep heeft veel te 
leiden onder negatieve beeldvorming en gaat zich hiernaar gedragen. 
De eerste taak is om van alle kanten deze spiraal te doorbreken. 

2. Meer ambulant jongerenwerk leidt naar verwachting tot structurele 
verbeteringen. 
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3. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het oneigenlijk gebruik 
(veroorzaken van geluidsoverlast) van het parkeergebied voor de 
Braambosschool in de avonden en nachten tegen te gaan. 

4. Er is nog een kennisachterstand waar het de samenstelling en herkomst 
van met name de jongeren die in de late uren voor overlast zorgen 
betreft. Er wordt vol ingezet op het in kaart brengen van deze groep(en). 
Naar vewachting gaan we ook hier inzetten op de Aanschrijfactie van 
Halt. 

Alcoholverbodgebied in de zin van APV artikel 2:48 lid van toepassing: Ja 

Nie t-gecon tinueerde hotspots 
De volgende hotspots worden afgeschaald: 
- Badhoevedorp: Lorentzplein 
- Hoofddorp: Almkerkplein 1 Sjoukje Dijkstralaan 

In beide gevallen kan worden gesteld dat de groepsaanpak succesvol is gebleken, waardoor 
inzet van extra middelen niet meer aan de orde is. Er is in beide gevallen gestreefd naar 
toekomstvaste oplossingen. De aard van de materie is echter zodanig dat de toekomst zich 
niet volledig laat voorspellen en er altijd de kans bestaat dat problemen terugkomen. Hier 
zijn we op ingesteld en we kunnen indien mogelijk snel weer opschalen. 

Badhoevedorp: Lorentzplein 
Overlastbeeid: In Badhoevedorp was sprake van een zevental locaties waar zes groepen 

rondzwierven. Het gedrag van de groepen is sterk verbeterd, incidenten 
daargelaten. Er kan worden gesteld dat er van (licht) crimineel gedrag 
nauwelijks sprake meer is. Een Aanschrijfactie richting een kleine twintig 
jongeren en hun ouders, verscherpt toezicht en een flinke inzet van 
activiteiten van Meerwaarde hebben een forse verbetering in de 
overlastdruk als gevolg gehad. 

Aanpak: Vanzelfsprekend blijft het Lorentzplein voor het jongerenwerk onder de 
aandacht. De accenten in de aanpak liggen vooral in het betrekken van 
jongeren bij de Badkuip. Het jongerencentrum is nu ook op vrijdagavond 
open en er wordt momenteel een pilot gedraaid om te kijken hoe het 
verloopt. Indien jongeren niet naar de avond komen, gaat men de straat op, 
waarbij jongerenwerkers ze attenderen op de mogelijkheden van de 
Badkuip. Daarnaast blijven de straatcoaches en politie dit winkelcentrum nog 
regelmatig bezoeken om de situatie in de gaten te houden. Naast de focus 
op jongeren is een accent tevens het contact te onderhouden met 
ondernemers. Dit om de lijnen kort te houden en informatie over bijvoorbeeld 
overlast uit eerste hand te vernemen. 
In de Thomsonstraat worden in het kader van het speelruimtebeleid de 
speeiplekken tegen het licht gehouden en heringericht. Hierbij worden ook 
faciliteiten voor jongeren opgenomen. Begeleiding van de jongeren door het 
Mobiel Team wordt gecontinueerd. De locatie blijft een aandachtsgebied. 
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Hoofddorp: Almkerkplein I Sioukie Diikstralaan 
Overlastbeeld: Op Almkerkplein I Sjoukje Dijkctralaan heeft de afname van overlast die een 

jaar geleden werd geconstateerd, ook in de zomer standgehouden. Gezien 
de forse problematiek in het verleden kan er van een succesvol traject 
worden gesproken. 

Aanpak: Met het reguliere jongerenwerk van Meerwaarde is afgestemd dat er op 
dinsdagavond een open inloopavond in wijkcentrum Floriande plaatsvindt en 
op donderdagavond gericht aanbod wordt georganiseerd (bijvoorbeeld een 
voetbaltoernooi). Het Mobiel Team onderhoud korte lijnen met het reguliere 
jongerenwerk en werft jongeren voor de activiteiten die op straat worden 
aangesproken. 

Aandachfslocaties 
Voor de zomermaanden krijgen Lisserbroek, de wijken Pax en Graan voor Visch en de 
locatie Wijkpark en winkelcentrum Overbos extra aandacht. De locatie Lisserbroek is in 
december 201 1 afgeschaald als hotspot, omdat de situatie hier eind vorig jaar langdurig 
rustig was. Onlangs zijn er rond de brandweerkazerne en de Ringvaart een aantal kleinere 
incidenten geweest. Daarom besteden wij de aankomende periode extra aandacht aan 
Lisserbroek. Voor Pax geldt dat door de plaatsing van een hekwerk op het schoolplein in de 
Hammarskjöldstraat een verschuiving wordt verwacht van het drank- en drugsgebruik in de 
openbare ruimte. Wijkpark en winkelcentrum Overbos blijft aandachtslocatie, omdat er een 
groep is die als overlastgevend is getypeerd. Voor Graan voor Visch kan worden volstaan 
met maatregelen in de preventieve sfeer. In samenwerking met politie en de straatcoaches 
worden deze locaties in de surveillances meegenomen. 

Onderzoek en evaluatie 
In onze voortgangsbrief van 22 december 201 l (201 1182204) hebben we aangekondigd een 
kwalitatief systeem van het monitoren van de ervaren overlast te willen gaan toepassen. Met 
behulp van een onderzoekspilot, uitgevoerd op drie hotspots, is inmiddels een 
onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee wij de meting naar overlastbeleving onder 
bewoners kunnen voorbereiden en uitvoeren. Aan de hand van een O-meting door 
bewonerinterviews en een online enquête maken we de overlastbeleving inzichtelijk. Na 
uitgevoerde interventies herhalen wij dit onderzoek (l-meting). Na het vaststellen van de 
nieuwe hotspots zetten wij een O-meting uit. Verder hebben wij in de nota Actualisatie 
Jeugdbeleid (201 1.0016779) de ambitie vastgesteld om op het terrein van jeugdbeleid 
meetbare indicatoren te formuleren en deze periodiek te monitoren. Dit krijgt vorm via de 
monitor jeugdbeleid, die op dit moment wordt ontwikkeld en na het zomerreces ter 
besluitvorming aan uw raad voorligt. Het aantal hotspots (uitgesplitst naar geprioriteerd en 
niet-geprioriteerd), aantal en soort groepen (uitgesplitst naar hinderlijk, overlastgevend en 
crimineel), aantal incidenten jongerenoverlast en overlastbeleving rondom hotspots zijn 
indicatoren die onderdeel uitmaken van deze monitor. Naar verwachting verschijnt de eerste 
monitor jeugdbeleid in het eerste kwartaal van 2013. 
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Demografische ontwikkelingen: kijkje naar de  toekomst 
Tot slot willen we een korte aanzet geven over de toekomstige demografische 
ontwikkelingen in onze gemeente. Zoals bekend behoort onze gemeente tot de 'jongste' 
gemeenten van Nederland en blijft ook in de nabije toekomst jong. In een schoksgewijs 
groeiende gemeente als de onze maken jongeren blijvend een aanzienlijk deel uit van de 
bevolking. 
Binnen nu en vijf jaar voltrekt zich geconcentreerd in een aantal wijken de wisseling van kind 
in puber en jongvolwassene. Met name in de nieuwe woonwijken Toolenburg, Getsewoud en 
Floriande is het aantal kinderen en jongeren hoog; vooral kinderen uit de leeftijdscategorieën 
8-1 1 en 12-17 jaar zijn er oververtegenwoordigd. De kinderen van nu zijn binnen vijf tot tien 
jaar echter adolescenten geworden met andere verwachtingen van en gedragingen in de 
openbare ruimte. In die wijken, waar bij het ontwerp van de buitenruimte geen of te weinig 
rekening is gehouden met de leeftijdsverandering van de jeugd, kan verdringing van en 
concurrentie tussen groepen jongeren op gaan treden. 

Inzicht in deze 'groeistuipen' is noodzakelijk voor het uitvoeren van ons jeugdbeleid. Het 
vraagt om flexibel beleid dat vooruitloopt op te verwachten ontwikkelingen en tijdig weten bij 
te sturen. De aankomende tijd gaan wij gebruiken om deze 'jeugdgolven' nader te verkennen 
en te bezien wat er op ons afkomt en wat dat betekent voor bijvoorbeeld onze visie, aanpak, 
capaciteit, etc. Conform afspraak met uw raad wordt de actualisatie van het jeugdbeleid om 
de twee jaar herhaald. In de eerstvolgende actualisatie, die verschijnt in het tweede kwartaal 
van 201 3, informeren wij u verder over deze 'groeistuipen' en de gevolgen daarvan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeent 
de secretaris, 
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