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Onderwerp Vandalisme Vrouwenhof

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidstenein Bestuur

Portefeuillehouder College

Schriftelijke vraag

Het Openluchttheater Vrouwenhof is een aantaljaar geleden door een aantal vrijwilligers nieuw leven

in geblazen. Dankzij deze groep vrijwilligers is het theater opgeknapt, wordt het theater onderhouden

en wordt er een leuk programma weg gezet. Sinds de heropening in2O14 is het openluchttheater

meerdere malen het doelwit geweest van vandalen. Zij schijnen het vernielen van het

openluchttheater als boeiende bezigheid te zien, want afgelopen weekend hebben zij voor de vijfde

keer onderdelen van het openluchttheater vernield. Dat het werk van vrijwilligers hiermee wordt

vernield, maak het des te erger. Dit is erg frustrerend, omdat zij hier veel energie in stoppen. Wij als

WD juichen het toe dat vrijwilligers zich zo inzetten voor Roosendaal en vinden deze vernielingen

dan ook onacceptabel. Dit baart de WD dan ook zorgen en wij willen het college dan ook enkele

vragen hierover stellen.

1. Bent u op de hoogte van de ernst van het vandalisme in het Openluchttheater Vrouwenhof en

zo ja, bent u bereid er aan mee te werken dit vandalisme tegen te gaan? Zo ja, op welke wljze?

2. Bent u van mening dat hulpmiddelen om vandalisme tegen te gaan, zoals cameratoezicht en/of

buurtpreventie, hier uitkomst zouden kunnen bieden? Zo ja,bent u bereid om hiervoor

middelen vrij te maken?
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Er is al een poos sprake van vandalisme in het Openluchttheater Vrouwenhof. De gemeente
heeft de Stichting Openluchttheater Vrouwenhof geholpen bij het opstellen van het "Plan van
aanpak Openluchttheater Vrouwenhof', waarin maatregelen zijn opgenomen voor het
tegengaan van vandalisme. Verder zijn in het verleden beheermaatregelen genomen om
vandalisme tegen te gaan: het creëren van meer transparantie in het park en het
vandalismebestendiger maken van de opstallen. Daarnaast wordt de stichting geholpen bij
het herstellen van vandalismeschade. Stichting en gemeente zijn en blijven hierover samen in
gesprek.

Buurtpreventie is van, voor en door bewoners van de betreffende buurt. lnitiatieven tot het
opstarten hiervan vanuit de bewoners zullen wijzeker ondersteunen.
Gemeenten mogen camera's op openbare plaatsen hangen als dat noodzakelijk is om de
openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen
toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele
voorwaarden voor het cameratoezicht door gemeenten, zoals:
¡ Andere maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te

handhaven.
. De inzet van camera's staat niet op zichzelf , maar gebeurt in combinatie met andere

maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
Cameratoezicht is (voorshands) niet aan de orde, daar het op deze locatie c.q. in deze
situatie niet noodzakelijk is in verband met de handhaving van de openbare orde.

Hoogachtend,
Burgem
namens

en wethouders van Roosendaal,

mr. J.M.L. Niederer,
Burgemeester
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