
Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van Hardinxveld-

Giessendam 

Burgemeester D.A. Heijkoop 

Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

 

Hardinxveld-Giessendam, 27 oktober 2020 

 

Betreft: Artikel 12 RVO vragen overlast jeugd 

 

Geachte burgemeester, 

 

Ons bereikte via media en omwonenden berichten van overlast, vernielingen en gevoelens van 

sociale onveiligheid rondom de voetbalkooien. Dit geldt voor zowel Boven-Hardinxveld als Beneden-

Hardinxveld. De kooien zijn geplaatst om de jeugdigen een plaats te geven om een balletje te kunnen 

trappen. Het ziet er naar uit dat een of meer groepen overlastgevende jeugd het door hun 

grensoverschrijdende gedrag verstieren voor andere jeugdigen. Dit baart ons zorgen. Wij hebben 

daarom de volgende vragen: 

1. Is de overlast (vernielingen, geluidsoverlast, vandalisme en sociale onveiligheid) bij de beide 

voetbalkooien u bekend? Zo ja, hoe lang bent u daarvan op de hoogte? 

2. Hoeveel en welke meldingen zijn er achterliggende tijd gedaan bij de gemeente, politie c.q. 

BOA en wat is de actie naar aanleiding hiervan geweest? 

3. Bent u het met ons eens dat de sociale veiligheid van jeugdigen in het geding is wanneer 

kinderen weggaan zodra de overlastgevende jeugd in de buurt komt en ouders kinderen 

moeten ophalen, omdat zij niet in de buurt van overlastgevende jeugd durven te lopen c.q. 

fietsen? 

4. Hebt u zicht op de samenstelling en herkomst van deze groep(en) terugkerend 

overlastgevende jongeren die dit laakbaar gedrag vertonen? Zo nee, wat gaat u doen om hier 

zicht op te krijgen?   

5. Welke middelen wilt u in gaan zetten om deze groep(en) overlastgevende jeugd in de greep 

te krijgen? 

6. Kunt u een indicatie geven van de financiële schade (zowel particuliere bezittingen als in de 

publieke ruimte) die ontstaan is in (de omgeving van) de beide voetbalkooien? 

7. Gaat u de kosten door vernielingen en het vandalisme door (minderjarigen) proberen te 

verhalen op de daders (of hun ouders/verzorgers)? 

8. Welke maatregelen gaat u nog meer nemen om de overlast bij de voetbalkooien terug te 

dringen? 

Graag zien we uw antwoorden binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet. 

Namens de SGP-fractie, 

 

A.A. (Arie) van den Berg, raadslid 


