VVD-fractie Brunssum
Afschrift aan: VVD-leden
Pers

Aan: College van B&W
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Vragen op grond van het Reglement van Orde, Artikel 43
Brunssum, 14 november 2017

Betreft: Verzoek om cameratoezicht op 3 plaatsen in Brunssum danwel om
handhavend op te treden tegen overlast/vernielingen en gevaarlijk
verkeersgedrag.
Geacht college van B & W,
Naar aanleiding van diverse klachten die wij als partij hebben ontvangen verzoeken wij om
mobiel cameratoezicht op 3 plaatsen in Brunssum.
1.

2.

3.

Wij constateren dat er nogal wat overlast is van jeugd rondom het Orionplein in
Brunssum in de buurt van de buurtsupermarkt de Plus. Er vinden vernielingen plaats
maar ook burgers geven aan zich geïntimideerd te voelen of te worden lastig gevallen;
Op de Frisostraat in Brunssum aan de zijde van de nieuwe basisschool aan het
Kerkeveld worden dagelijks de glasbouwstenen vernield in de muur. Er is aan deze kant
geen toezicht en onvoldoende verlichting. Elke ochtend is te constateren dat er
wederom glasbouwstenen vernield zijn. De bijgevoegde foto’s zijn de beschadigingen
van de laatste 3 weken en elke dag komen er beschadigingen bij;
Veelvuldig wordt door verkeer komende van de Rumpenerstraat richting Lindeplein geen
gebruik gemaakt van de ringweg om het centrum maar wordt een verkeersovertreding
begaan door, gewoon tegen het verkeer en de verkeersregels in, vanaf het Lindeplein
richting de Lindestraat linksaf te slaan. Burgers die de zebra oversteken klagen erover
dat zij bijna van de weg gereden worden. Dit zijn geen incidenten maar vindt dagelijks
tussen de 10 en 15 keer plaats.

Gaarne ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:
1.

2.
3.
4.

Herkent u zich in de geschetste situaties? Zo ja, bent u bereid om mobiel
cameratoezicht te hanteren danwel extra surveillances van de politie/BOA te laten
plaatsvinden maar dan voornamelijk tussen 20.00 en 08.00 uur. Zo nee, bent u dan
bereid op zeer korte termijn een klein buurtonderzoekje te laten plaatsvinden en met de
burgers ter plekke het gesprek aan te gaan?
Kunt u aangeven wat de vernielingen bij de nieuwe basisschool aan het Kerkeveld de
gemeenschap inmiddels heeft gekost?
Heeft de politie een rol in deze? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Welke acties gaat u verder ondernemen om deze overlast te voorkomen cq op te
lossen?

In afwachting van uw reactie.
Namens de VVD-fractie Brunssum,
J.H.T.J. van Oppen
raadslid
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