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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van
jeugdoverlast.
Succesvolle aanpak
In 2010 hebben wij 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.
Als we kijken naar de afgelopen drie jaar zien we dat de aanpak succesvol is gebleken. Ten
opzichte van 2010 is het aantal meldingen met ruim twintig procent afgenomen. Daar zijn wij
tevreden over.
Natuurlijk blijven wij ons ook de komende jaren inzetten om jeugdoverlast tegen te gaan.
Tegelijkertijd zien wij in dat we de 'groepsaanpak' moeten en willen doorontwikkelen. Eerder
dit jaar besloten wij daarom na ruim twee jaar ervaring de werkwijze al enigszins aan te
passen (brief 2013/5347). Met deze aanpassingen beoogden wij verdere flexibilisering en
meer mogelijkheden tot maatwerk. In die brief kondigden wij ook aan dat 'voorkomen beter is
dan genezen'. Daarom zijn we dit jaar begonnen met het verleggen van de focus naar een
preventieve aanpak, zeker met het oog op het groeiende aantal jongeren in de Vinex-wijken.
Voorts zien we dat groepen jongeren zich steeds vaker en sneller verplaatsen en ook veel
sneller komen en gaan. De doorontwikkeling van de 'groepsaanpak jeugdvoerlast' die wij in
2013 zijn gestart zetten wij in 2014 voort.
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Een ander punt waar wij nog kansen voor verbetering zien is de communicatie over
jeugdoverlast met bewoners. Belangrijk is dat wij en onze ketenpartners die betrokken zijn
bij de aanpak communiceren over de aanpak van jeugdoverlast en de resultaten daarvan.
We zetten het komende jaar dan ook sterk in op communicatie met de burger. Daarbij dient
wel nadrukkelijk rekening te worden gehouden met ongewenste effecten als stigmatisering
van een groep, ofjuist statusverhoging van de groep en zijn leden.
Stand van zaken
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot
jeugdoverlast, alsmede een terugblik op het afgelopen jaar.
Hoofddorp Centrumgebied
Het centrumgebied van Hoofddorp (inclusief het wandelbos) was sinds medio 2012 een
geprioriteerde locatie. Het betreft hier wisselende groepen die het centrum vooral gebruiken
als doorgaansgebied. Bij de aanpassing van de werkwijze rondom de groepsaanpak
(verdere flexibilisering en maatwerk) hebben we al geconcludeerd dat de groepsaanpak hier
onvoldoende effect heeft (het betreft immers wisselende groepen). De overlast is
desondanks wel afgenomen. De geïntensiveerde inzet door de partners is hier dan ook
afgeschaald. Het gebied is wel aangemerkt als aandachtsgebied met het accent op
handhaving. Zo af en toe vinden met name in de nachtelijke uren vernielingen plaats of is er
sprake van overmatig drank- en drugsgebruik. Gezien de soort overlast en de tijdstippen ligt
hier vooral een rol voor de politie die dit gebied dan ook nadrukkelijk in de gaten houdt.
Hoofddorp Waddenweg
Het gaat hier om een groep jongeren die rondhangen bij Basisschool de Braambos aan de
Waddenweg. De groep is sinds eind 2011 geprioriteerd. Ten opzichte van twee jaar geleden
is de overlast flink afgenomen. De groep jongeren is inmiddels goed aanspreekbaar, bekend
met de klachten/meldingen rond overlast, zich bewust van hun gedrag en bereid mee te
werken aan een oplossing. Met de jongens zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het
volume tijdens het spel en de tijdstippen waarop zij langs de Waddenweg voetballen. Bij de
Braambosschool spreekt de groep af om samen te komen. Belangrijk om te beseffen is dat
er geen sprake is van alcohol- of drugsgebruik en qua typering (verblijvend-hinderlijkoverlastgevend-crimineel) vallen ze in de categorie 'verblijvend'. De politie constateert negen
van de tien keer geen overlast en de jongeren plegen geen strafbare feiten. Er zijn geen
redenen om de groep/locatie als geprioriteerd te handhaven. De geïntensiveerde aanpak
schalen wij dan ook af; de locatie blijft uiteraard aandachtsgebied in de rondes van onze
ketenpartners, om wel een goed beeld te houden van de groep.
Hoofddorp Toolenburg
Toolenburg is en blijft de komende jaren een wijk met veel jongeren. De meeste meldingen
van jeugdoverlast komen dan ook uit deze wijk. Op diverse locaties worden groepen
jongeren aangetroffen. Dit gaat in veel gevallen goed, maar tevens is er op een aantal
locaties sprake van drank- en drugsgebruik. Waar de inzet voorheen (sinds medio 2009) met
name was gericht op en rond het winkelcentrum, hebben we nu Toolenburg als wijk geheel al dan niet preventief - aangemerkt als geprioriteerde locatie. Via continue analyses houden
we een beeld van de groepen/locaties of individuele jongeren.
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Het Mobiel Team van Meerwaarde monitort alle bestaande groepen en signaleert als er
zorgen zijn. De wijk Toolenburg met de vele jeugdigen blijft dan ook geprioriteerd, zodat we
hier eventuele jeugdoverlast gericht kunnen aanpakken.
Aanschrijfactie
Afgelopen september hebben wij het instrument 'aanschrijfactie' ingezet. Een groep van
twaalf jongeren uit Hoofddorp veroorzaakte in toenemende mate overlast in de wijk
Toolenburg. De overlast bestond uit het vernielen van materialen. Tevens waren er klachten
over het gedrag dat zij vertonen in de wijk en richting medewerkers van jongerencentrum de
Lans. De aanschrijfactie heeft geleidt tot een huisbezoek door Halt en MeerWaarde. Ouders
zijn aangesproken op het gedrag van hun kinderen en indien nodig wordt hulp geboden aan
gezinnen waar zorgen over zijn.
Hoofddorp Overbos
In 2013 is in Hoofddorp een groep jongeren in beeld gekomen die in verschillende
samenstelling overvallen heeft gepleegd. De criminele jeugdgroep bestaat uit 11 jongeren
tussen de 15 en 22 jaar oud. Inmiddels zijn een aantal jongeren aangehouden en zitten
gedetineerd. Een aantal anderen is weer thuis of hebben elektronische detentie. Om een
aanpak op maat te genereren om herhaling en verder afglijden in de criminaliteit te
voorkomen, is voor de kernleden van deze jeugdgroep een verdiepende analyse gemaakt.
Gezien de criminele activiteiten van de groep is de groepsaanpak hier niet van toepassing.
De jeugdgroep is ondergebracht bij het Veiligheidshuis Kennemerland en voor hen is een
persoonsgerichte aanpak opgestart.
Daarnaast zijn er sinds kort de eerste signalen van de politie van een mogelijk nieuwe
overlastgevende groep in Overbos. Om te kijken wat hier speelt en wat dan nodig is, stellen
politie en MeerWaarde nu een gezamenlijke analyse op. Afhankelijk van de resultaten
hiervan, wordt de verdere aanpak bepaald. Op dit moment lijkt de zaak niet heel acuut,
gezien het aantal meldingen. Wel is het zaak om voor het komende buitenseizoen te weten
waar we staan en een daar zijn nu de lijnen voor uitgezet.
Nieuw-Vennep Poortenbuurt
De Poortenbuurt is sinds het voorjaar van 2011 een geprioriteerde locatie. 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. Begin dit jaar
hebben wij geconcludeerd (brief 2013/19256) dat wij het maximale hebben gedaan om de
openbare speelvoorzieningen, daar waar mogelijk, te optimaliseren. Het fysieke
aanpassingsproces hebben wij begin dit jaar afgerond en het was zaak om voortgang te
boeken op de algehele consensus voor het gebruik van de speelvelden. De inzet van de
ketenpartners is de afgelopen maanden dan ook gericht geweest om de betrokkenheid van
buurtbewoners en hun kinderen te vergroten in het positieve gebruik van de speelvelden.
Het voorgestelde uitgangspunt daarbij was dat de speelvoorzieningen in de buurten bedoeld
zijn voor bewoners, jongeren en de kinderen en zij daar in het gebruik hun lokale regie over
hebben. Ons doel was hiermee een verdere repressieve aanpak voorkomen en toewerken
naar een leefbare Poortenbuurt en maatschappelijke betrokkenheid van en door jongeren en
volwassenen.
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Er is weinig sprake van ontoelaatbaar gedrag onder de jongeren in de groep. Overlast wordt
bovendien nauwelijks of niet geconstateerd, ze zijn goed aanspreekbaar en voelen zich
betrokken bij het speelveld waar ze erg blij mee zijn. Interactie tussen bewoners en deze
groep is nog afstandelijk en sluit nog niet geheel aan bij de oplossing. Bewoners durven niet
altijd iets te zeggen en als ze dat doen is de ergernis al hoog opgelopen (ballen over het hek
en in de tuin, etc). Toch zijn er ook vaak kinderen en hun ouders aan het spelen op het
speelveld en in dat beeld gaat het goed met deze buurt.
Momenteel loopt de evaluatie van de geslotenverklaring (nota 2012.0064926). Wij
verwachten over de resultaten hiervan in januari 2014 - na bespreking met bewoners uit de
Poortenbuurt - te kunnen besluiten. Afhankelijk van de resultaten besluiten wij of de
Poortenbuurt wel/niet kan worden afgeschaald als geprioriteerde locatie.
Nieuw-Vennep Linquenda
Voor de zomer van 2013 is een nieuwe jeugdgroep ontstaan in Nieuw-Vennep. De groep
bestaat uit zo'n 55 personen in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Deze groep houdt zich
hoofdzakelijk op in de omgeving van de lagere scholen en de flats in Linquenda, maar wijkt
ook uit naar andere delen in Nieuw-Vennep. De overlast bestond uit het achterlaten van
afval, vernielingen, geluidsoverlast en scooteroverlast, tevens enkele malen winkeldiefstal en
handel in softdrugs. Door een zeer intensieve inzet van politie in samenwerking met de
straatcoaches en MeerWaarde is de jeugdgroep van overlastgevend (in mei) naar een
hinderlijke jeugdgroep (in november) teruggebracht. Het aantal meldingen is dan ook
behoorlijk afgenomen ten opzichte van de periode voor de zomer. Er is in de zomerperiode
geen overlast geconstateerd. Er is ook geen sprake van criminele activiteiten. De
verstandhouding met politie, straatcoaches en MeerWaarde is goed en er vinden regelmatig
gesprekken plaats. Resumerend is of beter gezegd was er een grote groep jeugd die
overlast heeft veroorzaakt. Deze problematiek is nu onder controle en de inzet
geminimaliseerd. De jeugdgroep is nu duidelijk minder actief aanwezig. De groepsgerichte
aanpak wordt wel voortgezet.
Preventieve inzet: Floriande en Getsewoud
Gezien de aankomende jongerenpiek in deze wijken is er vanuit preventief oogpunt extra
aandacht voor deze wijken. Via continue analyses houden we een beeld van de
groepen/locaties of individuele jongeren. Indien nodig wordt deze groep/locatie voorgesteld
als geprioriteerde locatie (voor extra inzet). Het Mobiel Team van Meerwaarde monitort alle
bestaande groepen en signaleert als er zorgen zijn.
Seizoensaanpak: Toolenburgerplas en Haarlemmermeerse Bos
De Toolenburgerplas is vooral in de zomer een locatie waar veel jeugd samen komt. Net als
voorgaande jaren hebben in een samenwerking tussen gemeente (handhavers,
straatcoaches, boswachters, gebiedsmanagement), MeerWaarde (jongerenwerk) en politie
een maatwerkaanpak ingezet. Deze maatwerkaanpak is op de volgende manieren
vormgegeven:
•
Flexibel zomerprogramma georganiseerd door MeerWaarde.
•
Handhavingsarrangement (politie, boswachters en straatcoaches) in avond en
nachtelijke uren gedurende twee weekenden.
• Taakstelling van aangehouden jongeren in verband met op vernieling of overlast
aangehouden jongeren in het park.
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Het aantal klachten, het aantal gemelde incidenten bij de politie en het aantal gevallen van
vandalisme en daarmee de schade aan objecten in de openbare ruimte zijn afgenomen.
Gelet op de mooie zomer van 2013 kunnen wij vaststellen dat er daadwerkelijk een trend is
in de (sterke) afnamen van vandalisme. De aanpak heeft overigens alleen preventieve
effecten gehad. Er zijn in dit traject geen aanhoudingen verricht waardoor ook geen inzet
van Halt nodig is geweest.
Hoewel de aanpak dus succesvol was bij de Toolenburgerplas, moeten we helaas
constateren dat de overlast in het Haarlemmermeerse Bos dit jaar groot was. De overlast
bestond uit het achterlaten van veel rotzooi, vernielingen (aan begroeiing alsmede
straatmeubilair en speelvoorzieningen), brandstichting en drankgebruik.
Naar aanleiding van de resultaten van de afgelopen jaren, gaan wij bovengenoemd
maatregelenpakket opnieuw inzetten in 2014. We nemen daarbij dan naast de plas in 2014
ook het bos mee. Voorts bekijken we of de positieve effecten van het heel gericht toezicht
houden (alle groepen door alle handhavers in één weekend onder de loep) ook kunnen
gebruiken in de (toekomstige) groepsaanpak.
Overige overlastlocaties
Uiteraard zijn er ook andere locaties waar zo nu en dan overlast wordt ervaren. Hier
springen we altijd meteen op in door informatie met de ketenpartners te delen, in eerste
instantie extra toezicht uit te voeren en indien nodig nadere analyse te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

CJdJ^Briïgman

de burgenroester.
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