
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 
Fractie Streekbelangen 
t.a.v. mevrouw K. van Vliet 

Datum 
1 april 2021 
Onderwerp 
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 RvO Onrust in Breukelen-Noord 
Bijlage(n) 
n.v.t. 
 

Team 
Openbare Orde en veiligheid 
Behandeld door 
Shanna Fontaine 
Telefoonnummer 
0346254263 
E-mail 
Shanna.Fontaine@stichtsevecht.nl 
 
 
Ons kenmerk 
Z/21/212456- D/21/329526 
Uw kenmerk 
 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl  
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

Pagina 1 van 2 

*Z053904ECC4* 

02
6.

 A
nt

w
.v

r. 
 O

nr
us

t i
n 

Br
eu

ke
le

n-

N
oo

rd
 - 

K
 v

an
 V

lie
t (

St
re

ek
be

la
ng

en
) -

 

 

 

Beste mevrouw van Vliet, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Onrust in Breukelen-Noord. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Streekbelangen maakt zich zorgen over de toegenomen onrust door (jeugd)overlast in Breukelen-
Noord. Van verschillende kanten ontvingen wij signalen dat de overlast sinds de jaarwisseling en 
daarmee ook de onrust weer is toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn schade aan auto’s door 
vuurwerk, geluidsoverlast en intimidaties. Bewoners lijken steeds minder melding te maken van 
overlast bij Politie of Gemeente omdat zij van mening zijn dat het toch niets uitmaakt en er dus het 
nut niet meer van inzien. Doordat er minder meldingen gedaan worden, ontstaat het beeld dat het 
met de overlast wel meevalt. 
 
Vraag 1  
Hebben deze signalen het college ook bereikt? 
 
Antwoord 1 
Wij zijn op de hoogte van een aantal incidenten in Breukelen Noord, maar van hernieuwde, 
structurele overlast is op basis van de informatie van onze veiligheidspartners geen sprake. Ons 
beeld van de situatie is een combinatie van het aantal meldingen door inwoners, de aard van die 
meldingen en de constateringen die de politie, de buitengewoon opsporingsambtenaren en Jeugd-
Punt zelf doen. Op dit moment zijn er weinig tot geen constateringen van overlast door de 
veiligheidspartners en horen wij ook van verschillende bewoners dat de overlast in de wijk is 
afgenomen, mede als gevolg van de gepleegde interventies. 
  
Vraag 2  
In het verleden hebben integrale aanpak en met name het inschakelen van streetcoaches goed 
geholpen. Wat voor ideeën heeft het college hierover? 
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Antwoord 2 
De aanpak die drie jaar geleden is gestart, is niet beëindigd en loopt nog steeds door. De 
geprioriteerde jeugdgroep wordt onveranderd in de periodieke overleggen tussen de gemeente, de 
politie, Jeugd-Punt en zorgpartners besproken.  
De individuele aanpak op de bij ons bekende jongeren wordt ook gecontinueerd. Er is dus nog 
steeds sprake van een integrale aanpak en die is voor dit moment toereikend. 
 
Vraag 3  
In Coronatijd is het lastiger om met omwonenden in contact te komen. Het coronavirus heeft 
hierop geen invloed. Voorheen werden bijeenkomsten georganiseerd om met de bewoners in 
gesprek te gaan over kwesties die de bewoners bezighouden, zoals (jeugd)overlast. 
Streekbelangen vindt het echter wel belangrijk om omwonenden te laten weten dat er aandacht is 
voor de problematiek. Op welke manier denkt het college dit aan te pakken? 
 
Antwoord 3 
Met melders van jeugdoverlast wordt altijd door de wijkagent of Jeugd-Punt contact opgenomen. 
Daarnaast staan gemeente, politie en Jeugd-Punt ook in nauw contact met de wijkcommissie. 
Binnenkort spreekt ook de burgemeester nog met betrokken bewoners en hopen we - zodra de 
coronamaatregelen daarvoor voldoende ruimte bieden - ook weer met de ‘Tent in de wijk’ in 
Breukelen Noord met bewoners in gesprek te kunnen gaan. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Frank Halsema 
Programmamanager Veiligheid 
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Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp 
Inleiding 

Vraag 1 

Vraag 2 

Onrust in Breukelen-Noord 
Streekbelangen maakt zich zorgen over de 
toegenomen onrust door (jeugd)overlast in 
Breukelen-Noord. Van verschillende kanten 
ontvingen wij signalen dat de overlast sinds 
de jaarwisseling en daarmee ook de onrust 
weer is toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn 
schade aan auto’s door vuurwerk, 
geluidsoverlast en intimidaties. 
Bewoners lijken steeds minder melding te 
maken van overlast bij Politie of Gemeente 
omdat zij van mening zijn dat het toch niets 
uitmaakt en er dus het nut niet meer van 
inzien. Doordat er minder meldingen gedaan 
worden, ontstaat het beeld dat het met de 
overlast wel meevalt. 
Hebben deze signalen het college ook 
bereikt?  
In het verleden hebben integrale aanpak en 
met name het inschakelen van streetcoaches 
goed geholpen. Wat voor ideeën heeft het
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Vraag 3 
college hierover? 
In Coronatijd is het lastiger om met 
omwonenden in contact te komen. Voorheen 
werden bijeenkomsten georganiseerd om met 
de bewoners in gesprek te gaan over kwesties 
die de bewoners bezighouden, zoals 
(jeugd)overlast.  
Streekbelangen vindt het echter wel belangrijk 
om omwonenden te laten weten dat er 
aandacht is voor de problematiek. Op welke 
manier denkt het college dit aan te pakken?  

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen nee   
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