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Overige betrokken 
portefeuillehouder(s)

Wethouder dr. A.A.B. (Toine) Theunis

De fractie heeft de volgende vragen:

In het hart van onze stad ligt het mooie Emile van Loonpark. In de nacht mag je hier niet verblijven. 
Toch blijkt dat vooral op de weekenddagen er in de nacht regelmatig overlast is. De gemeente doet er 
alles aan om dit park netjes te onderhouden en slaagt daar zeker in. Toch geven diverse 
omwonenden aan vaak in de nacht opgeschrikt te worden door geluidsoverlast. Daarnaast is er 
sprake van zwerfvuil, vernielingen, aanwezigheid van dealers en zelfs bandensporen van auto’s op 
het gras.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1.      Bent u bekend met bovengeschetste problematiek?

2.      Hoeveel boetes zijn er in 2019 in het Emile van Loonpark uitgedeeld aan overlastgevers?

3.      In hoeverre bent u bereid om naast de reguliere handhaving extra in te zetten op het Emile van 
Loonpark, om deze overlast aan te pakken?

4.      Zo ja, welke extra maatregelen mogen wij verwachten en op welke termijn?

Namens de fractie van VVD, 
Kees Verstraten en Sanneke Vermeulen

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.   Ten dele. Het is bekend dat er geregeld alcohol wordt gedronken in het Emile van Loonpark. 
Overige overlast wordt in mindere mate gemeld en geconstateerd. De gemeente ontving in 2019 23 
meldingen van overlast in het park. De politie registreerde 25 overlastmeldingen die samenhangen 
met het uitgaansleven en 4 in verband met personen met verward gedrag.

2.   Er zijn in 2019 door gemeentelijke handhavers 62 processen verbaal geschreven, waarvan 54 in 
verband met het drinken van alcohol.



3.   Bewoners en andere bezoekers moeten kunnen genieten van het mooie Emile van Loonpark. 
Daarom hebben gemeentelijke handhavers het park 437 maal gecontroleerd in 2019. De hoeveelheid 
fysieke controles staat in verhouding tot de aangetroffen overlast. In de loop van 2020 zal een extra 
camera worden geplaatst om handhavers efficiënter te kunnen inzetten.

4.   Zie antwoord 3.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,

Loco burgemeester


