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Politie Bureau Zuiderpark Tom van den Akker en Richard Bosma
W. Berserik, J.B. Köhler, C. Regeer, Ron Driedonks en 2 andere
bewoners.
Sherry Aarts
Jos Muller-Rietveld en Charles Crown
Jos

Charles opent als dagvoorzitter het overleg en heet iedereen welkom en geeft het
woord aan Richard.
Richard legt uit waarom het belangrijk is om voor de Algemene Bewonersvergadering
eerst met de bewoners te praten. Dit om escalatie op die avond te voorkomen, nu er
zoveel onvrede in de buurt is. Daarbij vraagt hij aan de bewoners wie het eerst wat
kan vertellen over wat er zich zoal afspeelt in de buurt.
Jan neemt als eerste bewoner het woord en vertelt hoe de buurt sinds het winkeltje in
de Leggelostraat erop is achteruit gegaan. Er wordt door een groep jongeren
gedeald, herrie tot diep in de nacht gemaakt en de rommel, zoals blikjes, etensbakjes
wordt achtergelaten voor de buurt. De leeftijd van deze groep is ongeveer tussen de
18 en 22 jaar.
Jos merkt op dat er eigenlijk twee groepen zijn, waarvan de bovengenoemde groep
de overlastveroorzakers zijn door hun gedrag.
Jan geeft een kenteken door van degene die waarschijnlijk de leider is n.l. een BMW
met kenteken JS 358 F en verder nog een aantal kleinere auto´s. Vanuit de auto´s of
lopend wordt gedeald uit een tasje op hun buik waaruit kleine zakjes wiet en witte
poeder wordt verruild tegen geld. Deze groep bestaat merendeels uit Marokkanen en
zij dealen ook op het Eeldeplantsoen en op meerdere plekken in de buurt.
Sherry zegt dat de meeste overlast is bij de winkel in de Leggelostraat, die winkelier
heeft een briefje op zijn raam gehangen met de tekst `geen samenscholing voor de
winkel`. Alleen gaan ze nu voor de naastgelegen winkels hangen, of blijven ze in hun
auto´s hangen.
Tom vraagt vanaf welk tijdstip en tot hoe laat deze groep blijft hangen.
Jan antwoordt om ongeveer half acht in de avond tot sluitingstijd, dit varieert van
11.00 uur tot later in de nacht.
Jan vraagt aan Tom wat eigenlijk de sluitingstijd is van dit soort winkels.
Daar wordt door zowel Tom als Richard op geantwoord dat de gemeente een
diversiteit aan openingsvergunningen heeft en dat dit moeilijk te achterhalen is, zij
gaan dit wel nakijken.

Op het verzoek van Richard en Tom of er ook foto´s zijn genomen van deze groep is
vanuit de bewoners het antwoord dat zij dit te gevaarlijk vinden, als zij al iets te
dichtbij de groep komen worden zij dreigend benaderd. Ook is men bang voor
represailles. De foto´s van achtergebleven rommel etc. worden naar Charles
gezonden, die dan zorg draagt voor doormailing.
Sherry was afgelopen zaterdag bij het tuinfeest van de Leggelostraat, daarbij waren
deze jongeren op het springkussen en wilde zij daarvan een foto nemen, maar daar
waren zij gelijk weg.
Maandagavond 3 juli was zij nog even in het pand en waren zij hinderlijk bezig tegen
alle kanten van het gebouw ballen aan het trappen, toen zij zagen dat er nog mensen
in het pand waren liepen zij gauw weg.
Richard legt uit dat de wijkagent niet te verwijten valt dat hij dit probleem niet alleen
kan oplossen, daarvoor is dit probleem te groot geworden. Op papier zijn er genoeg
agenten, maar de werkelijkheid is anders. Bij grote problemen moeten er meer
instanties bij betrokken worden om grip op dit soort problemen te krijgen.
Een andere bewoner vraagt of er geen camera´s opgehangen mogen worden.
Richard neemt als voorbeeld de Jan Luijkenlaan, daar heeft een dergelijk probleem
ook gespeeld, hier mocht op last van de burgemeester camera´s opgehangen
worden.
Zij gaan over de avondwinkel de signalen opvangen en er zijn nog meer
mogelijkheden die ingezet kunnen worden.
Tom en Richard gaat nu alles op een rij zetten en daarna volgt er een
terugkoppeling.
Jan haakt hier nog even op in en zegt dat vorig jaar er ook al een inval door de politie
met douane is geweest, maar daarna is er niets veranderd. Er worden losse
sigaretjes aan hele jonge kinderen verkocht van zo circa 12 jaar.
Richard, alle informatie wordt nu uitgezocht en teruggekoppeld aan het Wijkplatform.
Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de vakantieperiode nu aanbreekt
en het wat langer kan duren.
Tom gaat zorg dragen voor de informatieopdracht en extra surveillance door de
politie. Zowel Alfred, wijkagent, als Tom en Richard zijn bereikbaar voor
communicatie.
Charles vraagt aan iedereen of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn.
Tom zegt de terugkoppeling toe met een bepaalde strategie, maar kan niet alles in
het kader van het onderzoek direct meedelen.
Er wordt ook gevraagd of het BIT hier niet met een bodycam kan lopen om alles te
filmen en het BIT geen grotere rol in het geheel kan spelen.

Richard antwoordt hierop dat dit onmogelijk is, zij mogen alleen signaleren wat er op
straat mis is, zoals achtergelaten rommel, kapotte lantaarnpalen, graffiti en dergelijke
zaken. Zij mogen, voor hun eigen veiligheid, niet met deze groep in contact gaan.
Jos zegt toe met Anneke du Chatinier, BIT, contact op te nemen voor signaleren van
achtergelaten troep door deze groep.
Richard zal alles centraal via het Wijkplatform laten lopen en vraagt dit ook aan de
bewoners. Charles zal dit op zich nemen.
Het overleg wordt gemoedelijk beëindigd en er wordt nog afgesproken dat Jos op het
Algemene Bewoners Overleg zal vermelden dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

