Aan het college van B&W te Waalre

Geacht college,

Naar aanleiding van de berichtgeving in de afgelopen periode met betrekking tot de JOP aan de Ericalaan
in Aalst doe ik u hierbij namens de fractie VVD schriftelijke vragen toekomen ter beantwoording volgens
Artikel 39 van het reglement van orde.
Uit de aan de raad verzonden RIB van mei 2019 blijkt dat de locatie JOP Aalst gekozen is na grondig
onderzoek. Met de kennis van nu roept de informatie in de brief echter nog wel enkele vragen op:
1. In hoeverre is er voor de keuze van de locatie mogelijkheid geweest tot inspraak van
omwonenden aan de Ericalaan en eventuele andere kandidaat locaties?
2. Wat is (zijn) bij de keuze van de locatie Ericalaan de doorslaggevende factor(en) geweest ?
3. Wat heeft het in de RIB genoemde participatieproces na locatiekeuze opgeleverd aan “wensen,
ideeën en eventuele zorgen” van omwonenden en hoe is deze input verder meegenomen ?
4. Hoe veel meldingen zijn er er sinds oplevering van de JOP Ericalaan gedaan bij de gemeente
Waalre en wat is daar mee gedaan ?
5. Heeft er tussen oplevering van de JOP en de brief van de omwonenden d.d. 14 september 2020
enige evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de JOP ?
Uit de brief van de omwonenden en onze eigen informatie komt een zorgelijk beeld naar voren. De JOP
leidt tot onveilige situaties en veel overlast voor de omwonenden.
6. Bent u met ons van mening dat de huidige overlast onwenselijk is, zeker gezien de ligging naast
een speelveld waar veel jonge kinderen spelen ?
7. In hoeverre is hier sprake van een waterbedeffect, dwz verplaatsing van de overlast die in het
verleden op Den Hof (rondom Albert Heijn) bestond ?
8. Bij ons ontstaat het beeld dat er tevens sprake kan zijn van criminele activiteiten rondom de JOP.
Deelt u deze mening ?
Tot slot:
9. Wat is de uitkomst van het gesprek met de bewoners dat onlangs heeft plaatsgevonden en wat
wordt daarmee gedaan ?
10. Welke alternatieven ziet u voor de JOP Ericalaan in de huidige vorm, bijvoorbeeld andere locaties
(buiten of eventueel binnen)? Wat zijn de voor- en nadelen van deze alternatieven ?
11. Welke mogelijkheden ziet u om de overlast van de huidige JOP op korte termijn terug te
dringen?
12. Kan handhaving rondom de JOP (door politie en BOA’s) nog geïntensiveerd worden, bijvoorbeeld
door verscherpte controles en/of een kortere reactietijd van de politie ?

13. Welke (bestuursrechtelijke) mogelijkheden tot handhaving heeft de gemeente Waalre zelf in
geval van aanhoudende (criminele) overlast? Bent u bereid deze in te zetten ?
Wij danken u alvast voor de schriftelijke beantwoording van deze vragen, en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Daan Damen

