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Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen
Geachte mevrouw Van den Ham,

Op 10 mei 2019 hebt u ons de volgende vragen gesteld:
Omdat er in 2018 veel overlast is gemeld van mensen op straat (zogeheten “MOS-sers”) onder
het “SNS-pand” aan de Wierdensestraat zijn er dranghekken geplaatst, zodat er niet meer
verbleven kan worden onder de gebouwde overkapping. Aangezien dit pand in de aanrijdroute ligt
naar onze steeds mooier wordende binnenstad en het aangezicht op het moment niet
aantrekkelijk genoemd kan worden (zie foto’s) heeft de VVD fractie de volgende vragen:

1. Op verzoek van welke partij(en) zijn de hekken geplaatst?
Antwoord:
Het is ons niet bekend op wiens verzoek de hekken zijn geplaatst. Voor zover wij weten
op initiatief van de eigenaar van het pand.
2. Is er de afgelopen periode concrete overlast ervaren waardoor de hekken zijn geplaatst?
a. Zo ja; welke vorm van overlast heeft zich voorgedaan?
Antwoord: In de nazomer van 2018 verbleef een aantal mensen onder de voorgevel
van het gebouw. Zij veroorzaakten daarbij overlast. Politie, Tactus, Humanitas onder
Dak en gemeente hebben vervolgens gezamenlijk deze overlast aangepakt, waardoor
de mensen er niet meer gingen staan en de overlast verdween. Daarna zijn de hekken
geplaatst. Dat was geen onderdeel van de gezamenlijke aanpak van de overlast.
b. Zo nee; kunnen de hekken dan weer worden verwijderd?
Antwoord: Op dit moment is er geen sprake meer van overlast. Door de geplaatste
hekken is de locatie minder aantrekkelijk geworden om te verblijven. De inschatting is
dat het weghalen van de hekken weer zal leiden tot overlast, zeker in de
zomerperiode.
3. Is er contact met Boers & Lem over het aangezicht van deze locatie?
Antwoord: Wij hebben geen contact gezocht met de makelaar over het aangezicht van
deze locatie.
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Bank: BNG Bank, Den Haag
NL56 BNGH 028 50 00 187
BIC Code: BNGHNL2G

BTWnr.
NL 0015 84 108 B 01

4. Is er contact met de omwonenden over deze situatie?
a. Zo ja: Wat is uit dit contact gebleken?
Antwoord: zie reactie onder b.
b. Zo nee; Gaat u contact leggen met omwonenden?
Antwoord: Er is geen contact geweest met omwonenden over deze situatie. Voor
zover wij hebben kunnen nagaan zijn er ook geen vragen bij ons binnen gekomen van
omwonenden. Wel hebben wij een reactie gekregen van een naburige onderneming
waarvan de directie buitengewoon ingenomen was met het initiatief.
5. Is er contact met Tactus/Humanitas voor een afgesproken verblijfsplek voor eerder
genoemde groep, zonder dat dat overlast geeft?
Antwoord: Onderdeel van de gezamenlijke aanpak van overlast is dat Tactus en
Humanitas onder Dak mensen die op straat leven alternatieve verblijfsplekken en zinvolle
activiteiten bieden gedurende de dag: denk aan Dagloon. Bovendien sluiten de openingsen sluitingstijden van de nachtopvang en dagvoorzieningen op elkaar aan. Als sprake is
van overlast is de afspraak dat medewerkers van Tactus en Humanitas onder Dak deze
mensen benaderen op straat. Zij werken daarbij nauw samen met de politie, die in dat
soort gevallen kan handhaven.
Wij willen u nog meegeven dat wij van één van de gebruikers van de omliggende panden hebben
vernomen dat zij heel blij zijn dat er hekken om het pand zijn geplaatst en dat dit een zeer positief
resultaat heeft gehad op de overlast. Zij vragen om de hekken te laten staan totdat er sprake is
van nieuwe huurders op de begane grond van het pand.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

