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SP: Arnhem moet woonoverlast aanpakken
Partij komt met voorstel voor inzet aso-wet
Naar schatting 20 duizend Arnhemmers zitten regelmatig in de overlast
veroorzaakt door hun buren. Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om
geluidsoverlast of stank. Het kan ook gaan om vervuiling en verwaarlozing van
de woning of om intimidatie door buren of bezoekers. In sommige gevallen
neemt dit zulke ernstige vormen aan dat mensen uit ellende gaan verhuizen. De
SP vindt dat niet normaal en wil dat de gemeente harder gaat optreden tegen
woonoverlast.
De partij heeft daarom een voorstel ingediend die het de burgemeester
mogelijk maakt notoire overlastgevers hard aan te pakken. Veroorzakers
kunnen boetes krijgen en zelfs uit hun huis worden gezet als zij niet naar de
burgemeester luisteren. Ook pandeigenaren kunnen worden aangepakt.
Op 1 juli vorig jaar is De Wet aanpak woonoverlast, de zogenaamde aso-wet, in
werking getreden. De gemeenteraad kan door het instellen van een verordening
regelen dat de burgemeester deze wet kan toepassen. In veel gemeenten heeft de
burgemeester dat voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In Arnhem doet de SP dat.
SP-raadslid Gerrie Elfrink doet onderzoek naar woonoverlast in Arnhem. Hij spreekt
mensen die gebukt gaan onder de overlast; ‘Het zijn schrijnende verhalen.
Wijkagenten die heel graag willen ingrijpen, maar machteloos moeten toezien.’
Een 77-jarige vrouw die inmiddels niet meer in Arnhem woont: ’een jaar lang heb ik in
de overlast gezeten. Ik was doodsbang. Uiteindelijk ben ik weggegaan. De politie
wilde mij helpen, maar kon niets doen.’
Een agent: ‘het zou goed zijn als de gemeente Arnhem met deze wet aan de slag
gaat. Overlast kost ons nu veel tijd, zonder dat we echt kunnen ingrijpen.’
De SP verwacht dat de gemeenteraad het voorstel snel in behandeling gaat nemen.
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