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Onderwerp Voortgang aanpak jeugdoverlast 

Geachte heer, mevrouw, 

Conform afspraak informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak 

van jeugdoverlast, alsmede over de inzet voor de aankomende periode. 

Inleiding 
In 2010 hebben we de 'groepsaanpak jeugdoverlast' ontwikkeld, een totaalaanpak waarbij 

politie, Halt, het tiener- en jongerenwerk en mobiel team van MeerWaarde en de gemeente 

één geheel vormen en samenwerken met als doel de afname van jeugdoverlast 

Aangepaste werkwijze 
Hoewel de aanpak zeer succesvol is, hebben wij eerder dit jaar besloten (zie ook brief met 

kenmerk 2013/534 7) na ruim twee jaar ervaring de werkwijze enigszins aan te passen. Met 

deze aanpassingen beogen wij verdere flexibilisering en meer mogelijkheden tot maatwerk. 

Elke hotspot verschilt immers in problematiek en aanpak. Een gezamenlijke aanpak van zes 

hotspots, zoals steeds geprioriteerd, is het maximum indien alle ketenpartners op elke 

hotspot worden ingezet. Door de capaciteit gericht( er) in te zetten per hotspot kunnen we 

meer flexibel omgaan met lichte- of seizoensgebonden overlast op andere locaties. Zo 

kunnen hotspots met lichte overlast beter worden benaderd door het mobiel team van 

MeerWaarde, terwijl een hotspot met zwaardere overlast een meer repressieve aanpak moet 

krijgen. Op deze manier gaan we effectiever om met de capaciteit van de verschillende 

keten partners. 
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Verder hebben we geconstateerd dat de aanpak op een hotspot vaak langer duurt dan een 

half jaar. Wanneer een locatie tot hotspot wordt benoemd, wordt een aantal stappen 

doorlopen (verkenning en analyse, plan van aanpak, uitvoering, bijstelling, nazorg). Om 

resultaat te zien op een hotspot, hebben we uit ervaring kunnen stellen dat dat langer dan 

een half jaar duurt. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat de momenten waarop we de 

hotspots vaststelden (juni en december) niet handig zijn voor de aanpak, omdat we dan 

achter de feiten aanlopen. Het nieuwe buitenseizoen is in juni immers al geruime tijd 

begonnen en het vaststellen van hotspots in december heeft minder nut omdat de 

winterperiode veelal vrij rustig verloopt. We stellen de hotspots daarom voortaan één keer 

per jaar vast, in het voorjaar. 

Focusverschuiving 

Voorts willen wij in onze aanpak de aankomende tijd een focusverschuiving aanbrengen. De 

focus in de aanpak van jeugdoverlast lag de afgelopen jaren vooral bij het terugdringen van 

jeugdoverlast En dat is gelukt: we zien een duidelijke afname in het aantal meldingen. De 

aankomende tijd blijven we daar natuurlijk op inzetten, maar schuiven de focus ook richting 

een preventieve aanpak (het voorkomen van jeugdoverlast). Daarnaast willen we de 

aankomende tijd meer aandacht voor de melders van jeugdoverlast (verhelderen van de 

beeldvorming over jeugdoverlast, een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers) en ouderbetrokkenheid (ouders van overlastgevende jeugd betrekken bij de 

problematiek). 

Hotspots 

De nut en noodzaak van de huidige hotspots, zijn ze nog actueel, is de inzet juist? 

Medio 2012 zijn de volgende locaties als hotspot aangemerkt: 

Hoofddorp: centrumgebied en wandelbos 

Hoofddorp: Verzetsheldenwijk en Beukenhorst West 

Hoofddorp: Tooienburg winkelcentrum en Tooienburger Plas 

Nieuw-Vennep: Poortenbuurt 

Vijfhuizen 

Hoofddorp: Waddenweg 

Hoofddorp centrumgebied en wandelbos (hotspot sinds iuni 2012) en Hoofddorp 

Verzetsheldenwijk en Beukenhorst-west { hotspot sinds juni 2012) 1 

Situatie: Het centrum van Hoofddorp is de afgelopen jaren aantrekkelijker geworden 

(meer voorzieningen) en daarbij neemt evenredig de belangstelling toe. Er 

komt veel jeugd naar en rondom het winkelcentrum van Hoofddorp in de 

weekenden en tijdens evenementen. Dit gaat soms gepaard met (overlast 

door) gebruik van alcohol en drugs en vernielingen. Dit blijkt onder meer uit 

overlastmeldingen, restafval dat op de verschillende locaties wordt 

teruggevonden en uit gesprekken met winkeliers, ondernemers en 

bewoners. 

1 
Dit betreft twee hotspots, maar gezien de ligging t.o.v. elkaar worden ze in deze brief in één keer toegelicht. 
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Het wandelbos is bij uitstek een aantrekkelijke verblijfplaats voor jongeren: 
het biedt goede en beschutte hangvoorzieningen (bankjes, muurtjes), is 

goed bereikbaar en slecht verlicht. De overlast bestaat uit vernielingen, het 
achterlaten van rommel en geluidsoverlast. Met name vanuit de 
kinderboerderij wordt aangegeven dat zij hinder ondervinden in de vorm van 

intimidatie en vernielingen. 

In de Verzetsheldenwijk worden nog steeds regelmatig jongeren 
aangetroffen die overlast veroorzaken. Omwonenden geven aan dat zij 
overlast ervaren van groepen jongeren die op bankjes en in portieken in de 

wijk hangen. Groepen jongeren worden aangetroffen die tijdens hun verblijf 
alcohol en drugs gebruiken en muziek hard hebben aanstaan. De jongeren 
zijn goed aanspreekbaar en worden door de ketenpartners (en sommige 
omwonenden) op hun gedrag aangesproken. Ook hier zijn diverse groepen 

jongeren aanwezig die uit verschillende wijken afkomstig zijn en de 
Verzetsheldenwijk gebruiken als doorgaande route naar het winkelcentrum. 

In de parkeergarages in Beukenhorst is, volgens de beheerder, het laatste 
jaar (mogelijk anderhalf jaar) voor bijna 20.000 euro vernield, maar daar is 

het nu al enkele maanden rustig. 

Wat gedaan: Politie, straatcoaches en het mobiel team van MeerWaarde doen 
surveillancerondes, jongeren zijn aangesproken op hun gedrag en bij het 

constateren van vernielingen wordt repressief opgetreden. Voorts is 
gepoogd de groepen jongeren in kaart te brengen, maar er bleek weinig 
structuur in de groepen, de aanwezigheid en de ervaren en geconstateerde 
overlast te zitten. Het aantal meldingen jeugdoverlast is in Hoofddorp 
Centrum in 2012 ten opzichte van 2011 gehalveerd. 

Hoe verder: Omdat het voor beide hotspots slechts deels vaste groepen betreft, die 
bovendien overal vandaan komen en het gebied (met name het 
winkelcentrum en de Verzetsheldenwijk) gebruiken als doorgaansgebied, 

achten wij dit bij uitstek een hotspot waar we de beoogde nieuwe werkwijze 
(verdere flexibilisering en meer mogelijkheden tot maatwerk, zie raadsbrief 
2013/5347) in kunnen zetten. Zeker ook gezien de problematieken die 

vooral gelinkt zijn aan alcoholmisbruik en vernielingen. Omdat de overlast is 
afgenomen, besluiten wij beide hotspots in Hoofddorp Centrum af te schalen 

cq. te minimaliseren tot één hotspot, maar met meer repressieve aanpak. 
We richten ons daarbij op het wandelbos, het winkelcentrum en de 
Verzetsheldenwijk. Daarnaast wordt gekeken wat eventuele fysieke 
aanpassingen kunnen zijn om het veiligheidsgevoel en bruikbaarheid van 

enkele locaties te vergroten. 
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Tooienburg winkelcentrum (hotspot sinds september 2009) en Tooienburger Plas (hotspot 

sinds juni 2012) 

Situatie: Tooienburg is al enkele jaren een hotspot Dat komt mede omdat 

Tooienburg een grote, diverse jongerenpopulatie kent. Er worden dan ook 

regelmatig jongeren aangetroffen op diverse plaatsen. Het aantal meldingen 

dat binnenkomt bij gemeente en politie blijft onverminderd hoog; sterker nog 

het aantal meldingen bij de politie in 2012 is ten opzichte van 2011 met 30% 

toegenomen. 

Wat gedaan: De afgelopen jaren is in Tooienburg flinke inzet gepleegd. Er is ingezet op 

het verplaatsen van de jongeren naar het daarvoor bestemde gebied 

rondom de JOP, het regulier jongerenwerk van MeerWaarde is actief en 

pakt met elkaar het ambulante werk goed op. De jongeren die voorheen 

overlast veroorzaakten zijn voor een deel doorgeleid naar het reguliere 

aanbod van MeerWaarde, anderen zijn ofwel niet meer op straat of weten 

zich over het algemeen te gedragen. De situatie rondom het winkelcentrum 

en de JOP is stabiel. 

Hoe verder: 

Daarnaast bleek in Tooienburg behoefte aan een extra JOP; met name 

bedoeld om de jongeren die op en rond de schoolpleinen aan Femina 

Mullerstraat hingen een alternatief te bieden. De JOP is geplaatst op 

Sportpark Toolenburg. 

De Tooienburger Plas is vooral in de zomer een overlastlocatie. Met mooi 

weer komt hier veel jeugd samen. Er is een separaat plan van aanpak 

gemaakt door gemeente en ketenpartners gericht op de periode mei t/m 

september. Het plan van aanpak bestaat uit het aanbieden van activiteiten 

(o.a. zomerprogramma van MeerWaarde), extra surveillancerondes en het 

project 'handhaving breed' (een samenwerking tussen politie, straatcoaches, 

mobiel team van MeerWaarde 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). Deze maatwerk aanpak is gewenst vanwege 

de aparte situatie van de plas en de extreme piekbelasting op zonnige 

dagen. Uit de evaluatie van de afgelopen zomer blijkt dat de aanpak en de 

samenwerking tussen de verschillende partijen goed is verlopen en de 

schade is afgenomen. 

Tooienburg behouden we als hotspot De overlastmeldingen in Tooienburg 

blijven immers hoog, maar het betreft inmiddels andere groepen. Daarom 

wordt de aankomende tijd ingezet op het verkrijgen van een recent beeld 

van de jongeren (welke locaties worden gebruikt, welke groepen/individuen 

zijn aanwezig op straat en verder uitdieping van contact met jongeren) en de 

overlastmeldingen (analyse van de meldingen, contact leggen met 

bewoners). Daarna wordt een nieuwe analyse gemaakt, waaruit vervolgens 

de nieuwe inzet van de ketenpartners wordt bepaald. 
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Vanuit deze analyse kan ook de doorverwijzing van jongeren naar het 

regulier jongerenwerk worden ingezet en tevens diepgang aangebracht 

worden in het contact met de jongeren, kijkend naar individuele 

problematieken en de eventuele doorverwijzing hiervan. Ook het gebied 

rondom Lakenburg (zie brief met kenmerk 2013/661 0) wordt hierin 

meegenomen 

De Tooienburger Plas komt als hotspot te vervallen, maar wordt in de zomer 

(mei t/m september) wel aangewezen als aandachtsgebied. Zie verder 

onder 'Aandachtsgebieden'. 

Poortenbuurt ( hotspot sinds december 2011) 

Situatie: De ervaren overlast is hier ontstaan door de situatie aan Bolwerksepoort: 

een groot aantal jongeren voetbalde op het speelveld dat dicht bij de 

omliggende woningen is gelegen. Dit resulteerde in geluidsoverlast, 

overvliegende ballen, achterblijvend afval en schermutselingen tussen 

bewoners door oplopende frustraties. 

Wat gedaan: Vanaf het voorjaar van 2011 is de inzet van gemeente, MeerWaarde en 

politie opgeschaald, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het aanwijzen van 

de Poortenbuurt als hotspot in december 2011. Er zijn fysieke aanpassingen 

gedaan aan het speelveld en omgeving en er is extra toezicht uitgevoerd om 

de overlast te verminderen. Verder zijn gesprekken gevoerd met 

omwonenden, de jeugd en hun ouders en professionals. Met de uitrol van 

het speelruimteplan in Getsewoud in 2011 en het gelijkwaardig maken van 

de drie speelvelden Bolwerksepoort, Regulierspoort en Winterpark (in 

afmeting en voorzien van de noodzakelijke omheiningen) is meer aanbod en 

spreiding gekomen in het voorzieningenaanbod. Als uiterste noodmaatregel 

hebben we de openstelling van het speelveld aan Bolwerksepoort in april 

2012 ingeperkt (geslotenverklaring tussen 22.00 en 08.00 uur). De 

geslotenverklaring werd vanaf juni tijdelijk aangepast naar 20:00 uur en na 

een evaluatie in oktober vanaf november weer bijgesteld naar een 

openstelling tot 22:00 uur. 

Hoe verder: De problematiek ontstond hier door een grote concentratie van jongeren op 

een klein gebied. Belangrijk is bovendien ook dat de jongeren geen 

crimineel gedrag laten zien. 

Op dit moment hebben wij het maximale gedaan om de openbare 

speelvoorzieningen, daar waar mogelijk, te optimaliseren. Het fysieke 

aanpassingsproces is daarmee afgerond en het is nu zaak om voortgang te 

boeken op de algehele consensus voor het gebruik van de speelvelden. Ons 

uitgangspunt is het voorkomen van de repressieve aanpak en toewerken 

naar een leefbare Poortenbuurt en maatschappelijke betrokkenheid van en 

door jongeren en volwassenen. Daarbij ligt het accent op een aanpak die 

uitgaat van de eigen kracht van de burger om te komen tot een voor 

kinderen, jongeren én buurtbewoners acceptabele leef- en speelomgeving. 
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Hiervoor is reeds een plan van aanpak opgesteld. Doelstellingen van het 
plan van aanpak zijn: het herstellen van de onderlinge communicatie tussen 

de bewoners en de jeugd, het bevorderen van wederzijds respect, het 
benoemen van gezamenlijke belangen en het toewerken naar afspraken die 
voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Wij hebben MeerWaarde de opdracht 
gegeven hierin een centrale rol te spelen. Dit sluit aan bij de lijn zoals we die 
in november hebben ingezet (nota Beleidslijn speelvelden gemeentebreed 

en geslotenverklaring omheinde trapveld en basketbalveld Bolwerksepoort, 

2012.0064926) en bij de maatregelen zoals opgenomen in het genoemde 
plan van aanpak. 

De Poortenbuurt blijft nog aangewezen als hotspot Gedurende deze tijd 
blijven wij- samen met onze ketenpartners-de situatie monitoren. Ook de 
geslotenverklaring voor Bolwerksepoort laten wij in ieder geval nog tot 
september 2013 in stand. Daarna bekijken wij de situatie en wordt opnieuw 
geëvalueerd. Op deze manier bewaren we de rust in de buurt en kunnen we 

kijken of de 'nieuwe' aanpak (meer preventief en minder repressief) ook 
daadwerkelijk werkt. 

Vijfhuizen (hotspot sinds december 2011) 

Situatie: In Vijfhuizen was sprake van twee overlastgevende groepen, één groep uit 
Vijfhuizen en één groep uit Schalkwijk. Met name in de avonduren gaven zij 
alcohol- en drugsgerelateerde problemen. 

Wat gedaan: Er is ingezet op het tegengaan van het gebruik van alcohol door de lokale 

groep jongeren. Tevens is de handhaving opgeschaald en zijn door 
MeerWaarde de wensen van de groep(en) geïnventariseerd. Hieruit bleek 
onder meer dat de jongeren een eigen plek willen. Om deze reden wordt er 

op korte termijn een JOP gerealiseerd. Tot slot biedt de doorstart van De 
Jungle de jongeren in Vijfhuizen een ontmoetingsplek. 

Hoe verder: Momenteel is het al sinds de zomer van 2012 rustig in Vijfhuizen. Er worden 

door de ketenpartners geen (overlastgevende) jongeren aangetroffen en ook 
de meldingen blijven uit (het aantal meldingen t.o.v. 2010 is gehalveerd). 
Tevens wordt geen zwerfafval aangetroffen of andere signalen dat er 
jongeren aanwezig zijn in de buitenruimte. Vijfhuizen wordt daarom 
afgeschaald als hotspot 

De gewenste situatie is nu dat er een JOP geplaatst gaat worden voor de 
jongeren in Vijfhuizen om ze te faciliteren in de buitenruimte. Wij verwachten 
dat na de plaatsing van de JOP, de gezamenlijke aanpak om jeugd hier naar 

toe te krijgen en met het uitvoeren van activiteiten in de buitenruimte, de 
situatie beheersbaar blijft. Uiteraard blijven wij de situatie continu monitoren. 
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Hoofddorp: Waddenweg ( hotspot sinds december 2011) 

Situatie: Het gaat hier om een groep jongeren die veelvuldig rondhangen bij 

Basisschool de Braambos aan de Waddenweg. De groep bestaat uit 
jongens van 16 tot 23 jaar oud. Het grootste gedeelte van de groep is 18+. 
De groep spreekt als sinds tienerjaren met elkaar af op deze locatie om 

elkaar te ontmoeten. De overlast bestaat uit geluidsoverlast tot laat in de 
avond en nacht en zwerfvuil. De groep neemt in omvang af. 

Wat gedaan: Over deze situatie is in de afgelopen twee jaar door de gemeente, politie en 
handhaving met deze jongens gesproken. De overlast die werd ervaren was 

na de zomer van 2012 ondanks de inzet niet afgenomen. Om deze reden is 
besloten eind 2012 een Aanschrijfactie in gang te zetten. Bij een 
Aanschrijfactie worden zowel de jongeren als hun ouders aangeschreven 
door de gemeente en worden zij gewezen op de overlast. In vervolg daarop 

wordt door Halt in samenwerking met MeerWaarde telefonisch contact 
gelegd, waarna een huisbezoek volgt. Zo nodig wordt ondersteuning 
aangeboden of worden ouders/jongeren toe geleid naar passende zorg. 
Binnen deze Aanschrijfactie zijn 14 jongeren aangeschreven. 

Hoe verder: 

Sinds een aantal maanden is Studio 5 geopend. Hier wordt een gevarieerd 
programma aangeboden voor alle jongeren uit de wijken Floriande en 
Overbos. De activiteiten zijn gericht op talentontwikkeling. Hoewel Studio 5 

niet bedoeld is om overlastgevende jongeren een plek te geven, is het 
positief te noemen dat deze groep jongeren hier sinds enige tijd regelmatig 
gebruik van maakt. 

Het resultaat van de Aanschrijfactie is dat de meeste gezinnen graag met de 

gemeente als groep in gesprek gaan om te bespreken wat er nu verder voor 
acties worden ondernomen en om tot een oplossing te komen. Voor een 
aantal ouders is het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is en wat de 
exacte voorgeschiedenis is. Hierover willen zij graag duidelijkheid. De 

aankomende tijd gaan wij daarom in gesprek met de jongeren en hun 
ouders. Er wordt dan ook duidelijk gemaakt wat van de jongeren wordt 
verwacht met betrekking tot de hangplek. Daarnaast nemen wij -op verzoek 
van de ouders zelf- contact met hen op wanneer de jongeren overlast 

veroorzaken. Tot slot zetten we hier in op het contact komen en blijven met 
de overlastmelders. 

Wij verwachten dat de Waddenweg als hotspot spoedig kan worden 
afgeschaald, maar streven naar toekomstvaste oplossingen om ervoor te 

zorgen dat het niet snel (weer) escaleert. Daarvoor behouden we de 
Waddenweg in ieder geval nog een half jaar als hotspot 
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Aandachtsgebieden 
Welke locaties of groepen verdienen een preventieve aanpak en! of welke locaties kennen 

lichte- of seizoensgebonden overlast? 

Voormalige hotspots 
Wanneer een hotspot is afgeschaald, kan worden gesteld dat de 'groepsaanpak 

jeugdoverlast' succesvol is gebleken, waardoor inzet van extra middelen niet meer aan de 

orde is. 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. Deze locaties worden dan ook 

meegenomen als aandachtsgebied. 

Tooienburger Plas 

De Tooienburger Plas blijft in de zomermaanden een aandachtsgebied. In die periode wordt 

de Tooienburger Plas meegenomen in de surveillancerondes van politie, mobiel team en 

straatcoaches. Voorts wordt de aanpak zoals hierboven beschreven (o.a. zomerprogramma 

van MeerWaarde, project 'handhaving breed') in de zomer van 2013 gecontinueerd. 

Badhoevedorp 
Badhoevedorp was tussen november 2010 en juni 2012 een hotspot Een Aanschrijfactie 

richting een kleine twintig jongeren en hun ouders, verscherpt toezicht en een flinke inzet 

van activiteiten van MeerWaarde hebben toen een forse verbetering in de overlastdruk als 

gevolg gehad, waarmee Badhoevedorp als hotspot werd afgeschaald. 

Om de situatie beheersbaar te houden, is in 2012 ingezet op begeleiding van de jongeren 

door het regulier jongerenwerk en mobiel team van MeerWaarde, blijvende 

surveillancerondes door politie en straatcoaches en het onderhouden van contacten met de 

ondernemers in het winkelcentrum. 

Het aantal overlastmeldingen lijkt weer toe te nemen, voornamelijk bij het Lorentzplein en de 

omliggende straten, maar ook weer uit Thomsonstraat. Badhoevedorp wordt daarom voor de 

komende tijd aangemerkt als aandachtsgebied om de situatie in de gaten te houden en 

ervoor te zorgen dat deze niet (weer) escaleert. Politie en straatcoaches doen extra 

surveillancerondes en MeerWaarde gaat meer de straat op. 

Graan voor Visch I Vischveld 
De voorheen aanwezige overlastgevende jeugdgroep in Graan voor Visch is inmiddels 

verworden tot een aanvaardbare groep. Echter, rondom het Vischveld is sinds afgelopen 

zomer nieuwe overlast ervaren door intensief en luidruchtig gebruik van het speelveld 

(Vischveld) in de late uren. Kort na de zomer hebben wij daarom direct een avond belegd 

om met bewoners de ervaren overlast te bespreken. MeerWaarde heeft inmiddels 

huisbezoeken afgelegd om over bovenstaande belevingen te praten en om ervaringen te 
peilen. Vervolgens hebben de ketenpartners overleg gehad om nog voor de start van deze 

zomer acties af te spreken om eventuele nieuwe overlast te voorkomen. Eén van deze 

acties is het gezamenlijk afspreken van spelregels voor gebruik van het veld; waar 

MeerWaarde op toeziet. Voorts nemen politie en straatcoaches het Vischveld in hun 

surveillancerondes mee. Tot slot wordt Sportservice Haarlemmermeer- die hier reeds actief 

is- gevraagd om sportactiviteiten aan te bieden. 
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Pax 

Pax is eerder een hotspot geweest en het afgelopen half jaar was Pax nog steeds een 

aandachtsgebied. Het aantal meldingen is sterk afgenomen, maar vanuit preventief oogpunt 

continueren we Pax ook de aankomende tijd als aandachtsgebied. Het gaat dan met name 

om locaties rond het winkelcentrum/Lutulistraat. Er wordt ingezet op zichtbaarheid op straat 

( ketenpartners nemen Pax mee in hun surveillancerondes) en contact leggen met jongeren 

(inzicht krijgen in behoeftes, leefwereld en vrijetijdsbesteding en indien nodig bewust maken 

van overlastgevend gedrag), bewoners en andere partijen zoals ondernemers en winkeliers 

Floriande en Getsewoud 

Binnen nu en vijf jaar voltrekt zich geconcentreerd in deze wijken een wisseling van kind in 

puber en jongvolwassene. In deze wijken, waarbij het ontwerp van de buitenruimte geen of 

te weinig rekening is gehouden met deze leeftijdsverandering van de jeugd, kan verdringen 

van en concurrentie tussen groepen op gaan treden. Voor de toekomst ligt hier onze 

belangrijkste uitdaging. Om deze reden krijgen deze wijken de aankomende periode 

preventief aandacht om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de 

korte termijn wordt een analyse uitgevoerd om een recent beeld te krijgen: welke locaties 

worden gebruikt, welke groepen/individuen zijn aanwezig op straat, verdere uitdieping van 

contact met jongeren en bewoners, analyse van de huidige meldingen en tot slot 

zichtbaarheid op straat voor de jongeren en buurtbewoners. Voor de lange termijn zijn we 

bezig met een analyse van deze 'groeistuipen': wat komt op ons af en wat betekent dat voor 

onze visie, aanpak en capaciteit. 

Tot slot 
Omdat we ons ervan bewust zijn dat de overlast in het seizoen kan veranderen, monitoren 

we continue de situatie en indien nodig stellen we later, wanneer het seizoen in volle gang 

is, de hotspots of aandachtsgebieden bij. Juist omdat we nu zorgen voor een flexibelere 

inzet van de ketenpartners, is het straks ook mogelijk om sneller op actuele problemen in te 

springen, zonder dat daar eerst uitgebreide analyse- en overlegtrajecten voor hoeven 

worden opgestart. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haar 

de secretaris, de 

drs. 


