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Edelachtbare dames en heren,

Afgelopen donderdag 7 juni jl. hebben wij in de commissievergadering het jaarverslag Handhaving
Om gevingsrecht behandeld.
ln deze brief wil ik terugblikken op deze commissievergadering. Tijdens deze vergadering hebben
wij een constructief debat gevoerd over het handhavingsbeleid in al z'n facetten en zijn we
ingegaan op de specifieke aandacht die het thema arbeidsmigratie in toenemende mate vraagt.
Op een tweetal locaties, namelijk de Stationsbuurt en rondom de supermarkt op de Gastelseweg
speelt dit met name omdat er sprake is van overlast.

ln BN De Stem van vrijdag I juni is een klein stukje van ons debat helaas uit z'n context
getrokken. Het artikel en de reacties daarop suggereren dat ik de problemen bagatelliseer en
bewoners niet serieus neem. Sommige woorden kregen hierdoor een zelfstandige, negatieve
betekenis, niet passend in mijn totale betoog. Dit beeld spreekt het college met klem tegen. Het
correspondeert niet met hetgeen is gewisseld in genoemde commissievergadering.
Ook de situatie rond arbeidsmigranten aan de Gastelseweg neemt het college uiteraard serieus.
Met nadruk wil ik zeggen dat het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving zeer intensief toezicht
houdt op de openbare ruimte, en handhaaft op overtredingen, en dit zal blijven doen. lk verwijs u
naar de antwoorden die wij in de afgelopen jaren gegeven hebben op vragen vanuit uw raad. En
het college wil dieper ingaan op de extra inzet die wij sinds begin dit jaar plegen. De contacten
met bewoners vonden veelal op formele wijze plaats. Overwogen werd dat een meer persoonlijke
benadering van melders wenselijk was. Daarom heeft het college extra ambtelijke capaciteit
vrijgemaakt om in overleg te gaan met iedereen die zich bij deze kwestie betrokken voelt, om te
beginnen met de bewoners.

Op 28 februari en 29 maart 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden in deze nieuwe constellatie.
ln die overleggen is bepaald dat er twee sporen bewandeld gaan worden:
't. Oplossing(en) op langere termijn onderzoeken.
2. Verdere kortetermijnmaatregelen tegen overlast treffen.
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Overigens hebben andere bewoners van de Gastelseweg die anoniem wensen te blijven (hun
identiteit is mij wel bekend) gemeld dat zij wel degelijk verbeteringen zien en de voorgestelde en
u itgevoerde aanpak waarderen.

Beide sporen worden tegelijk bewandeld, en concrete acties waren:
Het sluiten van het drugspand Gastelseweg 33a voor een periode van 3 maanden (van 26 april tot
26 juli 2018).
Een bewonersoverleg ter plekke over de verkeerssituatie. Dit overleg vond op 31 mei jl. plaats. De
daar afgesproken fysieke maatregelen zijn binnen enkele dagen gerealiseerd.
Ambtelijke gesprekken met de directies van een tweetal relevante uitzendbureaus, een gesprek
met de bedrijfsleider van de supermarkt, en een gesprek met één van de eigenaren van de
panden. Hierin zijn kansen verkend om op de langere termijn te komen tot een eventuele
structurele oplossing.
Het uitgeven van waarschuwingsbrieven aan nieuwe arbeidsmigranten.
Het aanschrijven van de eigenaren van voertuigen die bekeurd werden. De bestuurders kregen in

voorkomende gevallen een bekeuring. De eigenaren werden in een brief op de hoogte gesteld van
de verkeersovertreding en dringend verzocht toe te zien op het correct gebruik van de auto en
juiste toepassing van de verkeersregels. De inzet van handhaving is gedurende deze periode
onverminderd hoog geweest, en zal zo blijven.
Bewoners hebben in vrijwel ieder contact twijfels geuit over de juridische juistheid van het
gemeentelijke optreden. ln maart is daarom aan bewoners voorgesteld om nogmaals in te gaan
op al hun vragen. Begin mei hebben wij26 vragen ontvangen. ln een overleg op 5 juni2018 met
vier bewoners, waarbijgemeentelijke deskundigheid van de teams Veiligheid, Toezicht en
Handhaving, Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Zaken & Detailhandel, Data (kadaster en
BAG-|nformatie) en Vergunningen is diep ingegaan op alle vragen onder gespreksleiding van een
senior jurist uit de organisatie. Een drietal zaken kon niet ter plekke tot volle tevredenheid
beantwoord worden. Deze punten zijn genoteerd en worden in juni alsnog beantwoord. Aan het
verslag wordt gewerkt.

Er is door de burgemeester ook een verbod op het nuttigen van alcohol íngesteld rondom de
Gastelseweg om de overlast terug te dringen.
Een van de bewoners stuurde nagenoeg dagelijks een uitgebreid verslag met alle overtredingen
en problemen die er die dag opgetreden waren. Aan deze persoon is gevraagd om de bekende
problemen niet meer nagenoeg iedere dag te herhalen maar om ons vooral op de hoogte te
stellen van bijzonderheden en nieuwe toevoegingen. Wij willen daarmee voorkomen dat wij door
een overdaad aan reeds bekende informatie juist essentiële dingen gaan missen. Het is uitsluitend
in déze betekenis dat ik mijn opmerkingen in de commissievergadering heb geplaatst.

Resumerend kunnen wij stellen dat onze inzet de afgelopen periode juist verstevigd en verbreed
is, zowel vanuit openbare orde en veiligheid (sluiten drugspand en handhaving) als vanuit
leefbaarheid (participeren van álle belanghebbenden in het verbeteren van de situatie). Dit dossier
heeft ons aller aandacht en wij zullen u, zoals afgesproken in de commissievergadering, op enig
moment na het zomerreces nader informeren.
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Bu en wethouders van Roosendaal,
De bu eester,

Mr. J L. Niederer


