Meldingen binnengekomen bij gemeente
2020
06-01-2020: Meneer heeft al 2 maanden overlast van het afsteken van vuurwerk en ook nu nog van de restanten ervan. Hij
hoeft hier geen terugkoppeling over, maar gaat er vanuit dat hij via de krant wel te horen krijgt, hoe de gemeente hier
tegenover staat. Wel wil hij graag dat de restanten van het vuurwerk in het speeltuintje/bij de hangplek hoek
Ericalaan/Leeuwenbeklaan opgeruimd worden. Er zit ook veel giftige stof bij die in het grondwater terecht komt.
Behandeld door S. Gruijters
We voeren het werk uit. Dat doet de aannemer voor ons. Hij doet dit binnen een paar weken. Lees meer over het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte op onze pagina Melding openbare ruimte op de website www.waalre.nl.""
15-03-2020: Glas, drugsresten en afval op skatebaan en in JOP
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon gaat dit opruimen
29-03-2020: Afval, glas en drugs in en om kinderspeelplek en JOP. Spuitbussen liggen in de struiken, bezaaid met peuken,
kots, etc. Niet echt een veilige, schone of hygiënische plek voor kinderen.
Behandeld door C. van Beusecom
Melder gemaild en verteld dat de politie, jeugdmedewerkers en de BOA's deze locatie meenemen in de surveillance. Opdracht
verstuurd naar Ergon om het afval op te laten ruimen.
15-04-2020: Bij de plaatsing van de JOP aan de burg. Mollaan (hoek Leeuwenbeklaan, Ericalaan), is destijds aan de
omwonenden beloofd dat er regelmatig toezicht zou zijn... Kan dat, zeker in deze Corona-tijd, ook geëffectueerd worden?
Bijna elke avond zitten daar meerdere jongeren bij elkaar... Zeker nu is dat een gevaar voor mijn en ook uw gezondheid.
Daarnaast wordt er drugs gebruikt (getuige lege wietzakjes en een flinke cilinder lachgas, die gister in de struiken lag, maar
vanochtend weer weg was) Daarnaast vermoed ik dat er ook verhandeld wordt; Zaterdag reed er een Belgische auto met 2
jongeren erin de Leeuwenbeklaan in, parkeerde aan het einde, liepen naar de JOP en kwamen 10 minuten later weer terug
en reden weg... Ik wil geen zeikerd zijn, maar ik denk dat zeker in deze Coronatijd dit samenzijn meer controle nodig heeft.
Behandeld door S. Gruijters
melding VKA. melder anoniem, terugkoppeling niet mogelijk. Melding ook doorgegeven aan politie en jeugdwerk
04-05-2020: Drugsoverlast, afval, vandalisme.
Er lopen daar, vooral nu, regelmatig kleine kinderen (tussen de 2-14 jaar).
Het verandert wel: het wordt steeds ranziger en extremer met de drugsresten. Onlangs is het hek gemolesteerd. De
jeugdwerker is nog nooit hier gesignaleerd en we vragen ons af of deze meldingen überhaupt serieus worden
genomen. Sommige oudere mensen durven niet over het pad te lopen als het er vol zit met pubers en wachten totdat er
iemand mee kan lopen. Het verzoek is om het hygiënisch schoon te maken, ook op en rond het skatebaantje, en het hek te
herstellen.
Behandeld door J. v/d Ven
Melding doorgegeven aan handhaving, politie en jongerenwerkers.
09-06-2020: Troep en veel drugsgebruik JOP
Behandeld door C. van Beusecom
Melder een mail verstuurd en daarin verteld dat de boa's, politie en de jeugdmedewerkers bekend zijn met deze locatie en dat
wij deze locatie meenemen in onze surveillance. Ik heb een opdracht verstuurd naar Ergon om de troep op te laten ruimen.
29-06-2020: Afvalbak bij jongeren ontmoeting plek in Voldiijn (ericalaan) legen zwerfvuil
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon gaat dit opruimen
06-07-2020: Foto's van afvalbak die gesloopt is en foto van rommel. Bij de tekst van de melding staat "het gebruikelijke"
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon gaat er naartoe
07-07-2020: Zwerfvuil bij JOP/Skatebaan Ericalaan
Behandeld door C. van Beusecom
Gister, 6-7 opdracht verstuurd naar Ergon. Melding over zwerfvuil en vernieling prullenbak is bekend. Net ter plaatse geweest.
Zag er opgeruimd uit.
08-07-2020: Puinhoop JOP en afvalbak uit grond
Behandeld door A. Thijsen
Melding is opgelost

09-07-2020: wij bewoners van de Ericalaan hebben veel last van rond hangende jeugd die zich ophouden in de straat en op
het plantsoen vooral s,avonds na 22,uur tot 01,00 uur zeker van autos die er rondhangen van mensen buiten de gemeente
wij denken dealers gister avond gebruikte ze het plantsoen als race baan met auto,s dit is al een jaar aan de gang zins er de
hang jongere plek er is waar ik geen bezwaar tegen heb maar het zijn vooral jongere buiten de gemeente die er een rotzooi
van maken
Behandeld door C. van Beusecom
Deze melding doorgezet naar de Whatsapp groep jeugd Waalre. In deze app zit ook de politie en jeugdmedewerkers. Politie
zal dit meenemen in de late diensten.
26-07-2020: Zwerfvuil bij jongeren ontmoeting plek voldijn ericalaan
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon haalt dit weg
02-09-2020: Drugsresten, glas, troep en vuilnisbak uit de grond getrokken.
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon gaat dit opruimen
07-09-2020: Ontzettende rotzooi op hangplek. Enig overgebleven afvalbak al ruim een week geleden vernield en ligt er nog
steeds. Struiken, hangplek en skatebaan onder de rotzooi: vuilnis, drugs zakjes, glasscherven. En direct ernaast is een
speelplek waar kleine kinderen, vaak alleen, spelen. Nog veel meer ellende ondervonden van deze plek. Geen succesverhaal
wanneer je 'snachts ( in een geval tot 03:00 door geschreeuw en anderssoortig lawaai ) uit je slaap wordt gehouden. Deze
plek is een Entree naar onze gemeente....... Mooie beloftes destijds over een fijne plek die een einde zou betekenen van de
overlast in buurten. De overlast is nu naast mijn deur Geconcentreerd.
Behandeld door P. Lagendijk
De Ergon gaat dit opruimen
07-09-2020: Mevrouw heeft zojuist gesproken met Chanou. Ze heeft jouw naam doorgegeven mevrouw heeft last van de
hangjongeren op het skatebaantje. Mevrouw Jonkers wil graag even hier contact over. Komt een brief naar de Raad
Behandeld door G. van Brakel
Met mevr. gesproken, ze ervaren zoveel overlast dat ze besloten hebben om een brief naar de raad en B&W te sturen
13-09-2020: Foto van JOP en winkelwagen en lege flessen
Behandeld door P. Lagendijk
Ergon haalt deze weg
11-10-2020: Klacht m.b.t. overlast vanuit de jongeren Vuurwerk bier en wiet zorgt voor verloedering
Behandeld door S. Gruijters
Anonieme melding
20-10-2020: Troep bij JOP
Melding doorgezet naar Ergon
23-10-2020: Geluidsoverlast en vuurwerk
Behandeld door C. van Beusecom
Melder telefonisch gesproken
23-10-2020: Vuurwerkoverlast vanuit JOP
Behandeld door S. Gruijters
Email gestuurd, extra controles ingepland
23-10-2020: Vuurwerkoverlast vanuit JOP
Behandeld door S. Gruijters
Email gestuurd, extra controles ingepland
27-10-2020: Vuurwerkoverlast vanuit JOP
Behandeld door S. Gruijters
Bewoners thuis te woord gestaan. Minder overlast de laatste dagen volgens melders.
28-10-2020: Brief aan Raad
Behandeld door B&W
02-11-2020: Vuurwerkoverlast vanuit JOP
Behandeld door S. Gruijters

Email gestuurd, Zaterdagavond / nacht gecontroleerd: geen overlast geconstateerd en geen vuurwerkresten gevonden.
02-11-2020: Vuurwerkoverlast en troep/afval bij bankje
Behandeld door S. Gruijters
Email gestuurd, Extra controle, maar geen overlast/resten aangetroffen
03-11-2020: Brief aan Raad
Behandeld door B&W
08-11-2020: Troep bij bankje, verzoek tot bijplaatsing afvalbak
Behandeld door C. van Beusecom
Troep opgeruimd
08-11-2020: Troep bij bankjes vlakbij JOP (melding hetzelfde als voorgaande)
15-11-2020: Afval en drankflessen bij JOP/bankje
Behandeld door C. van Beusecom
Locatie bekend, wordt standaard meegenomen. Troep opgeruimd
24-12-2020: Drugsresten en troep JOP
Behandeld door S. Gruijters
Mail gestuurd naar melder, troep opgeruimd.

2021
10-04-2021: Troep en drugresten bij JOP en skatebaan.
Behandeld door Peter Lagendijk:
Terugkoppeling: Geachte heer / mevrouw .., Naar aanleiding van u melding het volgende. De gemeente heeft de ergon
opdracht gegeven op dit te verwijderen. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
medewerker Gemeente Waalre
28-04-2021: Troep/drugsresten JOP skatebaan, zie 181665 in het zaaksysteem. Daarbij zitten foto’s door dhr .. toegevoegd.
Behandeld door: Chanou van Beusecom
Terugkoppeling: Geachte heer .., Uw melding betreffende drugs en troep bij JOP en skatebaan is in goede orde ontvangen. Tot
heden voeren wij nog steeds controles uit en nemen wij de JOP/skatebaan mee in de surveillance. Indien nodig sturen wij een
opdracht naar de aannemer om de JOP en skatebaan zuiver te maken. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en ik
wens u nog een prettige dag. Met vriendelijke groet, BOA gemeente Waalre
Maandag 3 mei 2021 ben ik nog geweest bij het voetbalveld gelegen aan de Ericalaan. Ik heb daar nog met de jongere jeugd
gesproken. Meneer ..(Leeuwenbeklaan ..) was ook aanwezig met zijn zoontje en die vroeg aan mij of er eventueel extra
prullenbakken geplaatst kunnen worden. Zijn vrouw vertelde dat zij het afgelopen weekend nog een melding had gemaakt bij
de politie in de nacht omdat er sprake zou zijn geweest van jeugdoverlast.

