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Betreft: aanpak overlast

Geachte heren,
Diverse
iverse personen en instanties hebben ons gewezen op een groeiende overlast in onze
gemeente en in de kernen ervan. Omdat dit de leefbaarheid in Maasdriel aantast en zelfs
bedreigt, vragen wij met klem uw aandacht daarvoor en verzoeken wij u bij te dragen tot een
adequate aanpak en oplossing.
Wat is er aan de hand?
Iedereen die bepaalde plekken en buurten van Maasdriel volgt, kan het zien en horen, ruiken
of voelen: er is, zeker in de perceptie van mensen, sprake van een behoorlijke toename van
vervuiling op
p publiek terrein (denk aan de hondenpoep, aan het vuil op straat en bij
hangplekken), van overtreding van gangbare regels (denk aan fout parkeren), en van
vandalisme. Dit blijkt ook uit de contacten van de Participatieraad
articipatieraad met burgers. En, hoewel
dit misschien
schien niet uit de statistieken is af te leiden, rijst op basis van de media het beeld van
een stijging van het aantal inbraken, ook gepleegd door jongeren woonachtig in Maasdriel.
De groeiende overlast blijkt ook uit een toename van het aantal meldingen bij
b de gemeente
en bij de woningstichting de Kernen.
Kernen
Dit alles tast het gevoel van veiligheid en van leefbaarheid bij burgers zeer aan; dit is niet de
goede manier om samen te leven in dorpen, wijken en kernen.
Wat heeft de Participatieraad hiermee te maken?
ma
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ziet de Participatieraad voor
zich hierbij een taak weggelegd; een van de WMO-prestatievelden
WMO prestatievelden betreft immers het
'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten'.
Daarom vraagt de Participatieraad indringend uw aandacht voor de groeiende overlast. Hij
sluit niet uit dat burgers bij de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in maart 2014 in
grote mate rekening zullen houden met het al dan niet aanpakken van
van die overlast.
Hoe is het zover kunnen komen?
De gesignaleerde overlast is niet zomaar ontstaan en woekert niet vanzelf. Er zijn tal van
redenen voor deze hardnekkige overlast, zoals algemene maatschappelijke en culturele
factoren (zoals toegenomen werkloosheid,
werk
verminderde sociale controle).. Maar laten we ook
een paar concrete factoren noemen waarmee de gemeente wat kan doen, zoals het tekort
aan wijkagenten en het verdwijnen sinds begin 2013 van de Buitengewone
Opsporingsambtenaren (boa’s). Deze boa’s vervulden een belangrijke rol bij het handhaven
van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit, onder meer op basis van hun bevoegdheid
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identiteiten te controleren, proces-verbaal
proces verbaal op te maken, boetes uit te schrijven en personen
aan te houden als deze worden
orden verdacht van een strafbaar feit. Uit goede bron hebben we
vernomen dat er een toename van het aantal meldingen bij de politie is nu deze boa’s er niet
meer zijn en dat er ook extra werk rijst voor de lokale wijkagenten.
Wat adviseert de Participatieraad?
raad?
De Participatieraad is van oordeel dat de overlast dringend en serieus moet worden
aangepakt en dat ook de gemeente hierbij aan zet is. Hij adviseert de gemeente:
- op korte termijn te bezien wat de gevolgen zijn van haar besluit om sinds begin 2013 niet
langer te werken met boa’s. Daarbij is ook aan de orde de vraag of de bezuiniging die
voortvloeide uit het afschaffen van de boa’s
boa niet zozeer tot een besparing heeft geleid maar
juist tot extra maatschappelijke kosten in de vorm van groeiende overlast,
overlast, extra beroep op
wijkagenten et cetera;
- na te denken over manieren om de doelstellingen die indertijd via de boa’s moesten worden
gehaald daadwerkelijk te realiseren. Te denken is bijvoorbeeld aan het faciliteren van
buurtpreventie en aan het uitbreiden van het aantal wijkagenten;
- na te gaan hoe in de gemeente Zaltbommel op een voor iedereen bevredigende wijze
wordt gewerkt met boa’s;
- indien daartoe op basis van het bovenstaande aanleiding is, haar besluit om te stoppen met
de boa’s te heroverwegen
verwegen en eventueel samenwerking te zoeken met Zaltbommel;
- een en ander te betrekken bij de opstelling van de begroting 2014.
Met vriendelijke groet,

Mieke Boas van der Tas
voorzitter ParticipatieRaad Maasdriel
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