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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording vragen HBB Openbare orde & Jeugd 21 september 
2022 
 

Vraag 1: Is het college bekend met het feit dat jeugd met enige regelmaat voor 
overlast zorgt op en rondom de Provincielaan? 

De meldingen van jeugdoverlast in (en rondom) de Provincienbuurt zijn bekend. 
Inwoners wordt verzocht overlast direct te melden bij de politie, zodat zij hierop 
kunnen acteren. Een enkele keer is er ook daadwerkelijk jeugd aangetroffen.  
 
Zowel de politie, gemeentelijke boa’s, jeugdwerkers, maar ook de stewards die de 
gemeente inzet op jeugd- en hangplekken, nemen de Provincienbuurt mee in de 
rondes. Uit het beperkt aantal meldingen is geen rode draad te halen in dagen 
en/of tijden. Hierdoor is het lastig gericht inzet te plegen en is er de afgelopen 
periode met deze inzet geen jeugd aangetroffen. 
 
Vraag 2: Is het college bekend of deze week op de Glip een grote confrontatie 
heeft plaats gevonden tussen twee jeugdgroepen.  

Op 16 september rond 20.00 uur ’s avonds zijn er bij de politie twee meldingen 
vlak na elkaar binnengekomen van een (mogelijke) confrontatie van een grote 
groep jeugd. De politie heeft hier direct inzet op gepleegd, maar geen jeugd meer 
aangetroffen. Later op de avond zijn er geen verdere meldingen gedaan over deze 
confrontatie.  

Er is naderhand nog contact geweest met een van de melders. Melder heeft 
verklaard dat zij bij het verlaten van het bos een grote groep jeugd aangetroffen 
heeft. Vanwege de gespannen sfeer die er zou zijn, is er contact gezocht met de 
politie. Een handgemeen heeft deze melder niet geconstateerd. Op het moment 
dat er zich meer volwassen verzamelden bij de groep, splitste de groep zich in 
tweeën, waarbij een deel van de groep zich richting het centrum van Heemstede 
verplaatste en het andere deel van de groep richting Bennebroek ging. 
 
Vraag 3: HBB heeft begrepen dat een van deze jongeren daarbij ernstig gewond is 
geraakt. Is het college bekend met dit feit? 

Bij zowel de gemeente als de politie is niks bekend over eventuele slachtoffers of 
letsel. Er is ook geen aangifte gedaan van een dergelijk voorval. 
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Vraag 4: Als bovenstaande bekend is bij het college, welke stappen heeft of gaat 
het college ondernemen om de openbare orde en veiligheid in het algemeen en 
dat van jongeren in het bijzonder te waarborgen? 

De politie, gemeentelijke boa’s, stewards en jeugdwerker van Heemstede worden 
actief ingezet op plekken waar overlast ervaren wordt. Er wordt maar zelden jeugd 
aangetroffen. Jeugd die aangetroffen is, veroorzaakte geen overlast.  

De politie heeft maar een enkele keer jeugd aangetroffen naar aanleiding van een 
melding. De politie heeft het vermoeden dat jeugd zich constant verplaatst. Bij het 
aantreffen van jeugd en met gerichte controles proberen zij de identiteit van de 
betrokken jeugd vast te stellen. Op basis hiervan en door de gesprekken die 
gevoerd zijn, is door de politie een groepsscan gemaakt. Naar aanleiding van de 
groepsscan zijn gerichte interventies, zoals huisbezoeken en oudergesprekken, 
ten aanzien van de belangrijkst in beeld komende jongeren gepleegd. Hierbij ligt 
de focus, naast repressie en handhaving, ook op eventuele hulpvragen binnen het 
gezin, omdat situaties binnen gezinnen onderliggend kunnen zijn aan escalatie op 
gedragsniveau.  

Bij aanhoudende overlast en betrokkenheid van specifieke jongeren wordt het 
‘ouder weet project’ ingezet. De kern van dit project is om ouders te betrekken bij 
het gedrag van hun kinderen. Op het moment dat een jongere bij politie en/of 
gemeente in beeld is als overlastgevend, dan zal aan de ouders van deze jongere 
een brief gestuurd worden, waarin melding wordt gedaan van de mate van 
overlast. Wordt de jongere daarna opnieuw op een overlastplek gesignaleerd, dan 
zal er een huisbezoek plaatsvinden. 
 
Vraag 5: Welke inzet kunnen wij, in dit kader van de gemeentelijke BOA’s en de 
politie verwachten? 
 
Zie antwoord op vraag 4. 
 
Vraag 6: Naast handhaven kan het college-instrumenten zoals communicatie en 
ondersteuning aan en met onze jeugd toepassen. Kortom luisteren en bieden van 
alternatieven. Wat gaat het college op korte termijn uitvoeren om de overlast van 
jongeren te voorkomen? 
 
Naast de inzet van politie en de gemeentelijk boa’s worden ook de jeugdwerkers 
ingezet op overlastlocaties. Deze jeugdwerkers gaan het gesprek aan met de 
jongeren en proberen samen tot geschikte alternatieven te komen. Wel wordt een 
locatie gemist – al dan niet mobiel – waar de jeugd elkaar kan ontmoeten en 
waarnaar, indien sprake is van overlast, naar kan worden verwezen. 


