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De fractie heeft de volgende vragen:
Geachte voorzitter,
De recente prachtige, zomerse dagen lenen zich perfect voor onze jeugd om zwembad de Stok te
bezoeken. Woensdag 16 juni jl. liep een dergelijke mooie dag voor een groep jonge kinderen uit op
intimidatie, bedreiging en zelfs geweld.
De Roosendaalse Lijst ziet hierdoor de afgelopen jaren steeds meer Roosendaalse jongeren naar
zwembaden in andere gemeenten gaan. Al lange tijd zijn er groepen jongeren rondom het zwembad
die overlast veroorzaken en andere jongeren lastig vallen, bedreigen en nu recent ook fysiek te lijf
gaan. Voor ons is de maat vol. Onze jongeren moeten zich veilig kunnen voelen en zorgeloos kunnen
genieten van een bezoek aan zwembad de Stok.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1.

Bent u op de hoogte van het recente geweld van een groep overlastgevers tegen jonge
kinderen op zwembad de Stok?
2.
Bent u het met ons eens dat dit type overlast al jaren speelt en hierdoor meer en meer
jongeren andere zwembaden bezoeken? Graag een toelichting.
3.
Bent u bereid snel actie te ondernemen om deze overlast nu en in de toekomst in te dammen
en zo ja aan welke maatregelen of middelen denkt u? Graag een toelichting.
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.
Namens de fractie van Roosendaalse lijst,
René van Broekhoven

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1. Ja, wij zijn op de hoogte van deze overlast.
2. Wij krijgen hierover verschillende berichten. Momenteel zijn we, in samenspraak met de directie
van zwembad De Stok, aan het onderzoeken hoe lang de problematiek speelt en welke gevolgen
die heeft voor het bezoek aan het zwembad.
3. Hoewel de directie van het zwembad primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers en eerder vergaande maatregelen heeft getroffen tegen de overlast, nemen we het vraagstuk
uiterst serieus. Zwembad De Stok werkt met toegangsverboden voor overlastgevers, heeft cameratoezicht en maakt gebruik van extra toezicht door een beveiligingsbedrijf.
Kort voor de sluiting van het buitenbadseizoen 2019 heeft de gemeente, samen met jongerenwerkers, straathoekwerkers en de wijkagent, afspraken met de directie gemaakt over toe te passen
maatregelen in 2020. Door corona ging het buitenbad in 2020 beperkt open en hoefden de maatregelen niet toegepast te worden.

Recent hebben de portefeuillehouders sport en veiligheid een gesprek met de directie van het
zwembad gevoerd over extra maatregelen. Overlastgevers (en ouders, in het geval van minderjarigen) zullen altijd worden aangesproken op hun gedrag en de toegang tot het zwembad worden
ontzegd. Daarnaast zullen zwembadverboden worden opgevolgd door maatregelen van de gemeente.
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De burgemeester,

wethouder Sport

J.M. van Midden
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