
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te Gouda. 

Gouda, 1 november 2010. 

Betreft indienen artikel 38 vragen. 

Bijlage; brief mevrouw van L. 

 

Naar aanleiding van de brief dd. 1 november 2010, van mevrouw van L. te Gouda inzake ernstige 

jeugdoverlast door Marokkaanse jongeren in de wijk Oosterwei  en gelet op artikel 38 lid 2 van het 

Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Gouda, stelt de fractie van de 

PvdA de volgende vragen aan het college. 

 

1. 

Is de ernstige overlast zoals door mevrouw van L. in haar brief wordt aangegeven bij U 

bekend ? 

2. 

In de brief wordt aangegeven dat al vele malen zowel bij de politie als bij de gemeente de problemen 

zijn gemeld doch dat concrete maatregelen uitblijven.  Is dit inderdaad juist ? 

3. 

Is het U bekend dat een ingehuurde clown voor de wijkschoonmaakactie afgelopen zaterdag 30 

oktober door jongeren tussen de 8 en 13 jaar met stenen is bekogeld tengevolge waarvan deze op 

zijn hoofd werd getroffen ? 

4. 

Mevrouw van L. geeft aan dat zelfs na meerdere keren het alarmnummer 112 te hebben gebeld de 

politie kennelijk niet ter plaatse is verschenen. Is U dit bekend ? 

5. 

Is het U bekend dat deze groep overlast gevende jongeren uit maximaal 10 jongens bestaat in de 

leeftijd van 8 tot 13 jaar ? 

6. 

Kunt U aangeven of de identiteit van deze kinderen bij de politie en anderen bekend is ? Zo ja, 

waarom  kunnen deze kinderen nog steeds doorgaan op zo’n ergerlijke wijze de leefbaarheid en het 

woongenot van de goedwillende bewoners aan te tasten ?  En zijn dan ook de ouders al hierin 

betrokken ? 



 

7. 

Indien de personalia van deze kinderen niet vaststaat, functioneert het politietoezicht dan wel zoals 

noodzakelijk en is er wel voldoende samenwerking en afstemming met de overige partners in het 

veiligheidshuis ? 

8. 

Kunt U aangeven waarom er ondanks alle informatie die zowel bij de politie als de gemeente moet 

zijn binnengekomen, het toezicht en de aanpak van de overlast niet is gecontinueerd ? 

9. 

Waarom is mevrouw van L. aangewezen op 112 als een schoonmaakactie al bezig is en uit de hand 

loopt ? Was vooraf bij de beroepskrachten en professionals bekend dat deze actie werd gehouden en 

was er geen enkele beroepskracht vanuit zorg en welzijn, politie en verhuurder aanwezig en zo nee, 

waarom dan niet ? 

10. 

Wordt in Gouda Oost voldoende gedaan – niet ter bestrijding van de overlast – maar ter 

ondersteuning van de burgers, die op positieve wijze aan de slag willen ? 

11. 

Bent U het met ons eens dat beroepskrachten ook voldoende tijd en aandacht moeten gaan 

schenken aan goedwillende burgers om hen ook het gevoel te geven dat zij de norm stellen ? 

12. 

De fractie van de PvdA vraagt U tenslotte een spoedoverleg met alle betrokken veiligheidspartners te 

organiseren en er zorg voor te dragen dat zowel de minderjarige overlastgevers en hun ouders stevig 

en met gebruikmaking van alle mogelijke middelen worden aangepakt teneinde deze ernstige 

overlast zo spoedig mogelijk een halt toe te roepen.  

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Marjan Arenoe en Jan van den Heuvel.  

   



Gouda, 31 oktober 2010 

 

 

Geachte heer / mevrouw, instanties en betrokkenen, 

 

Geraakt en teleurgesteld wend ik mij als voorzitter van de bewonerscommissie tot u.  

Eerlijk gezegd heb ik genoeg van alles. Ook genoeg van al uw geklets en vergader over onze 

wijk, waar de problematiek met de dag toeneemt. Al weken en maanden ondervinden we 

overlast van zo’n 10 jongens in de leeftijd van 8-13 jaar. December 2009 hebben we u het 

sneeuwballenincident gemeld en met oud & nieuw de overlast & nare voorvallen van 

vuurwerk. Daar is even een reaktie oftewel wat meer toezicht op geweest.  

Sinds de zomer neemt de overlast weer toe en worden bewoners belaagd, bekogeld, 

beroofd, uitgescholden, e.d. Er is regelmatig al volop vuurwerk in onze wijk, er worden 

brandjes gesticht, er zijn protesten tegen de bewonerscommissie, kinderen gooien ruitjes in 

e.d.  

En wat ik meld of aankaart, ik hoor maar steeds dat u het meeneemt in overleg en aan de 

slag bent, maar ik heb er genoeg van. Het is niet meer leuk zo en het moet stoppen! 

 

Gezien de vele uren werk van derden (en dan denk ik met name aan onze wijkconsulent) en 

bezorgdheid naar de leden van de bewonerscommissie en mijn eigen persoon laat ik u hierbij 

ook weten dat de schoonmaakactie zaterdag 30 oktober rond de flats Eendrachtsweg en 

Verzetslaan tot iets is uitgelopen wat echt niet kan.  

Het is een schande dat we belaagd zijn (en hoe!) zodat we per direct midden in onze actie 

moesten opbreken en stoppen. Het is kompleet crazy dat een groep jongeren in staat is om 

alles te verpesten, om de clowns en anderen betrokkenen te belagen, om de bloembollen af 

te pakken en eten & drinken gewoon weg te gooien op het gras. 

Voor mij persoonlijk is dit gedrag (door alle negatieve ervaringen de afgelopen tijd in onze 

wijk) de laatste druppel die de emmer heeft doen overlopen. 

Vele malen hebben we aan zowel de Gemeente Gouda als Mozaïek Wonen onze zorgen 

kenbaar gemaakt, uitleg en advies gegeven over wat er hier in Oosterwei allemaal gaande is 

en tot op heden merk en zie ik geen verbetering. Uren werk en tijd zijn we bezig, maar het 

lijkt (of is dat ook zo?) allemaal voor niets.  

 

Ik heb genoeg van het tekort aan politie, zelfs bij het 4 maal bellen van 112! 

Ik heb genoeg van de haat, eieren bekogeling, lelijke woorden en stenen op de ramen van 

kwetsbare mensen! 

Ik heb genoeg van het vele (allerlei soorten) vuil, hondenpoep, urineren, gemakzucht en 

verwaarlozing!  

Ik heb genoeg van de brandjes, het vuurwerk en vandalisme! 

Ik heb genoeg van de overlast door het gebruik van de brandtrappen en het extreme vogels 

voeren!  

Ik heb genoeg om pispaaltje te zijn van wat u allemaal niet doet of half! 

Ik heb genoeg van de bewoners die dit zo goed weten en dus extra reden hebben om het 

nog erger, nog vaker te doen!  

Ik heb genoeg van uw miscommunicatie en beloften die u niet waar maakt! 



Heb het lef, Gemeente Gouda en Mozaïek Wonen om uw beleid definitief te continueren, af 

te ronden en te implementeren, oftewel streng te zijn en te blijven! Maak uw beleid niet soft 

maar doortastend!  

Heb het lef om gezinscoaches aan te stellen bij de gezinnen waar het zo nodig is, ook al lijkt 

het aan de buitenkant dat het gezin alles op orde heeft. U kunt in alle meldingen (die onze 

commissie u toezend) zien welke huishoudens keer op keer alles, echt alles verwensen, 

negeren en zo profiteren van eigen recht. En als u de gezinscoaches liever niet voor 

Oosterwei benut, zet dan alstublieft extra politie in (zoals bij het ongeluk van dinsdag 26 

oktober).   

 

Ik roep u op tot actie en ondersteuning voor onze bewoners en de commissieleden.  

Daarbij geeft ik u mijn persoonlijke overweging: wanneer u geen actie onderneemt, stop ik 

per direct en houd ik op om een verlengstuk te zijn van iets wat niet functioneert.  

 

Uw reaktie stel ik zeker wel op prijs. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Mw. van L.  

 

 


