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Op 3 februari 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 

overlast en vandalisme door hangjeugd op Lakenburg te Hoofddorp. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Welke acties kan u gaan uitzetten om dit soort vandalisme te voorkomen? 

Antwoord: er is op dit moment geen aanleiding om af te wijken van de afspraken die wij 

sinds 2010 met de direct aanwonenden hebben gemaakt. Er zijn bij politie en gemeente 

recent geen meldingen van overlast binnengekomen. Op deze locatie wordt een 

groepsaanpak toegepast. Bewoners melden ons adequaat overlast. Politie, gemeentelijke 

handhavers, straatcoaches en jongerenwerkers brengen de jongeren in beeld en betrekken 

de ouders in de aanpak om de overlast op te lossen. Jongeren worden actief verwezen naar 

de hangplekken in de buurt. Voor de locatie Lakenburg continueren wij de huidige aanpak. 

Vraag 2: 

Is het college bereid om bij nieuwbouwplannen als voorwaarde mee te nemen dat dit soort 

onderdoorgangen niet wenselijk zijn? 

Antwoord: allereerst een algemene opmerking: wanneer wij welke voorwaarde dan ook bij 

woningbouwprojecten stellen, is dat altijd een harde voorwaarde en niet of iets wel of niet 
wenselijk zou zijn. 
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Volgvel 2 

Voor wat betreft de aanleg van de openbare ruime zijn onze voorwaarden opgenomen in de 

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De sociale veiligheid is een belangrijke 

invalshoek geweest bij het opstellen daarvan. Bij een woningbouwontwikkeling kan het 

gebeuren dat er ruimtes op het grensvlak tussen openbaar en privé gecreëerd worden. Bij 

de planbeoordeling zal het aspect van de sociale veiligheid dan zeker meewegen. Het voert 

ons echter te ver om op voorhand bij elk woningbouwproject als harde voorwaarde te stellen, 

dat doorgangen -vergelijkbaar met de door u aangedragen casus - niet zijn toegestaan. 

Vraag 3: 

Wat gaat het college doen aan de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als de schade 

niet meer hersteld wordt en wij doelen hier met name op de brandvertragende plafond platen. 

Antwoord: de platen in de onderdoorgang zijn zogenaamde Heraklithplaten. De Heraklith 

houtwol- en isolatieplaten bieden duurzame en isolerende eigenschappen. Deze platen bij 

de onderdoorgang zijn niet in eerste plaats voor de brandveiligheid aangelegd. Normaal 

gesproken worden deze platen geplaatst voor de geluidisolatie. De betonen vloer maakt dat 

de onderdoorgang hoe dan ook aan de norm voor brandveiligheid voldoet. 

Vraag 4: 

Bent u bereid het gesprek aan te gaan met bewoners alsmede ter zake doende partijen een 

oplossing voor dit probleem te vinden? 

Antwoord: dit voorjaar en gedurende de zomer zullen wij de bestaande contacten met de 

direct aanwonenden van de poort en de jeugd zeker onderhouden. Dat is namelijk een 

onderdeel van de groepsaanpak jeugd in de wijk. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de b emeester, 
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