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Ondenruerp Parkeerterrein Wouwseweg

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Burgemeester

Schriftelijke vraag

Het terrein rond Liebau en het daarbij getegen parkeerterrein aan de Wouwseweg is at geruime tijd
onderwerp van gesprek in relatie tot de mogelijke vestiging van een drugshostet. Het braaktiggend

terrein heeft btijkbaar nu a[ een aantrekkende werking op drugsgebruikers die weketijks het

aangrenzende parkeerterrein bezoeken. Dit gaat gepaard met het laten stingeren van

snoepverpakkingen, tege btikjes energydrink, lege flessen, peuken en tassen vol afvat. Daarnaast

wordt het terrein gebruikt als ongeorganiseerde dependance van de mitieustraat (vuilniszakken,

vuile luiers en kapot meubilair) en worden regelmatig autoramen ingestagen.

Omwonenden voeten zich aangetast in hun [eefomgeving.

Dit teidt voor de WD tot de volgende vragen:

'1. ls het het Cottege bekend dat het parkeerterrein regelmatig wordt bezocht door

drugsgebruikers en criminelen? Kunt u daarbij een beeld schetsen van uw waarnemingen?

Z. Wetke maatregelen zijn in het verteden genomen om het gevoel van onveiligheid onder de

omwonenden te verminderen en de vertoedering van de parkeerptaats tegen te gaan en in

hoeverre zijn deze maatregeten succesvo[ geweest?

3. Overweegt u aanvuttende maatregeten te nemen, wetke?

4. ls het u ook bekend dat het parkeerterrein en de omtiggende grond wordt gebruikt voor het

ittegaat dumpen van afval en zo ja, wetke maatregeten worden overwogen om het iltegaal

dumpen van afvat atdaar tegen te gaan ?

Namens de WD

Jeroen van den Beemt



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Op 1 december 2014 is door een buurtbewoonster een melding gedaan van mogelijke handel

in drugs op betreffende locatie. Hierop zijn in 2015 door de toezichthouders van team VTH op
acht momenten controles uitgevoerd. Deze zijn uitgevoerd door team WH omdat de indruk

bestond dat jeugd hierbij betrokken was. Nimmer is ter plaatse een overtreding vastgesteld.
Er is geen handel of gebruik in drugs geconstateerd en evenmin was er sprake van overlast
van jeugd op betreffende locatie tijdens de uitgevoerde controles. Dit blijven vanzelfsprekend
momentopnames. Tot 11 maart jl. was dit de enige melding die bij de gemeente is gedaan.

Op 11 maart kwam een tweede melding binnen, zie verder ons antwoord op vraag 4.

2. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, hebben wij ter plaatse controles laten

uitvoeren.
3. Wij blijven controles uitvoeren. Gelet op het antwoord op vraag 1, zijn vooralsnog geen

aanvullende maatregelen nodig.
4. Het is ons niet bekend dat deze locatie gebruikt wordt voor het dumpen van afval. Dit is bij de

in 2015 uitgevoerde controles ook niet vastgesteld. Op 1 1 maart jl. is door een bewoner een
melding gedaan van drugsoverlast en zwerfvuil op deze locatie. Betrokkene is aangegeven
dat meldingen van drugsoverlast rechtstreeks bij de politie kunnen worden gemeld. Het
betreft hier immers strafrechtelijke zaken. Voor wat betreft het zwerfafval is door onze

toezichthouders ter plaatse een onderzoek ingesteld. Op het terrein is één vuilniszak
aangetroffen die door onze toezichthouders is afgevoerd. lndien de overtrede(s) te

achterhalen is/zijn zullen de kosten van verwijdering daarvan voor rekening van de
overtreder(s) komen. Wij blijven in de toekomst, steekproefsgewijs, controles uitvoeren.
De politie heeft voor wat betreft de melding over handel of gebruik in drugs, in de periode van
april2015 tot en met januari 2016, 6 controles ter plaatse uitgevoerd en geen bijzonderheden
geconstateerd.
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