
 

 
 

 
Dank voor de mails die u in oktober 2022 zond aan de burgemeester en aan de 
gemeenteraad waarin u uw zorgen uit over geweld en bedreiging tussen de 
schooljeugd in Heemstede (e.o.). In die correspondentie vraagt u hoe de gemeente 
naar de problematiek omtrent geweld en bedreiging tussen de schooljeugd kijkt en 
welke stappen worden ondernomen. Daarnaast vraagt u zich af of de scholen en 
de ouders zijn betrokken, welke stappen de politie onderneemt en wat inwoners 
zelf kunnen doen in dergelijke situaties.   
 
Meldingen van jeugdproblematiek worden besproken door diverse afdelingen 
(sociaal domein, handhaving en openbare orde en veiligheid) en met de politie. In 
een beperkt aantal gevallen is daarbij vanuit veiligheidsperspectief sprake van 
ernstige jeugdproblematiek in de gemeente Heemstede. In zo’n geval worden de 
wijk- en  jeugdagent betrokken. Vanuit de politie wordt contact opgenomen met de 
ouders van de jongeren en de school. Jongeren kunnen bij HALT worden 
aangemeld als zij een strafbaar feit hebben gepleegd. De Halt-interventie is een 
buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit 
hebben gepleegd. 
 
Vanuit de politie worden ouders aangeschreven over jongeren die regelmatig voor 
overlast zorgen in het kader van het “Ouder Weet Project”. Ook vinden waar nodig 
(stop)gesprekken plaats met ouders en de jongere. Indien deze interventies 
onvoldoende resultaat geven, kan de burgemeester in vervolg hierop de ouders en 
hun kind uitnodigen voor een gesprek.  
 
De politie en handhaving nemen daarnaast preventief de locaties op in de 
surveillance waar jongeren elkaar ontmoeten. Scholen hebben programma’s over 
overlast om bewustwording te creëren onder de leerlingen, onder andere over 
groepsdruk. Als sprake is van ernstige misdrijven wordt onder verantwoordelijkheid 
van het openbaar ministerie door de politie nader opsporingsonderzoek ingesteld 
en kan overgegaan kunnen worden tot aanhouding en vervolging van de daders.  
 
Uw vraagt wat inwoners kunnen doen als zij geweld en bedreiging zien tussen 
jongeren. Inwoners kunnen in dat geval 112 bellen.  
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In de gemeente bestaan ook zorgen van andere aard over Heemsteedse jongeren 
of jongeren die in Heemstede op school zitten. Door de beperkende maatregelen 
tijdens de coronacrisis zijn deze zorgen toegenomen. Hierdoor alsmede door 
verandering in de samenleving is het risico op ongewenst en zeer hinderlijk (soms 
ook strafbaar) gedrag toegenomen. Deze zijn bekend bij de gemeente en haar 
partners (waaronder scholen, politie, veilig thuis, GGD)en we trachten daarop zo 
adequaat mogelijk te acteren, zowel preventief als repressief. Kortom: uw zorgen 
worden gedeeld en ik waardeer uw signaal en uw betrokkenheid. 
Deze brief wordt op verzoek van de gemeenteraad (geanonimiseerd) ook gedeeld 
met de gemeenteraad. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mr. A.C. Nienhuis 
burgemeester 
  
 
 


