Schriftelijke vragen aan het college
(Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 4 september 2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Wouter Hoppenbrouwer
Onderwerp: Overlast van jeugd op schoolplein Röntgenstraat (Mozaïek) te Berkel en
Rodenrijs
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:


Is het College op de hoogte van de overlast van de jeugd op het schoolplein bij
het Mozaïek en zo ja, welke concrete maatregelen zijn er recent in het
maandelijkse jeugdoverleg afgesproken?



De oplossing van het geluidsoverlast kan mogelijk liggen in het onttrekken van
het schoolplein aan de openbare ruimte of het afsluiten van het schoolplein
nadat de school/BSO activiteiten zijn beëindigd. Zijn deze maatregelen reeds
onderzocht?
zo ja welke belemmeringen zijn er om het schoolplein na school/BSO
activiteiten af te sluiten?
zo nee, wat zijn de mogelijkheden om deze wens te vervullen?

 In het verleden heeft de gemeente geweigerd mobiele camera’s in te zetten om
overlast veroorzakende jeugd in beeld te krijgen waardoor het mogelijk is hen
gericht aan te spreken. Wat zijn de moverende redenen om een tijdelijke inzet van
mobiele camera’s te weigeren?
 Niet zo lang geleden is de motie “samenwerken aan een groen schoolplein aan
de oudelandselaan” verworpen. De overwegingen hadden vooral betrekking op
duurzaamheidsmaatregelen en beeldkwaliteit. Uitvoering had mogelijk tot nog
meer overlast kunnen leiden. Leefbaar 3B zit wel een uitdaging om het
schoolplein te vergroenen met als hoofddoelstelling :Geluidsdemping.
Is het College bereid te onderzoeken welke maatregelen op korte termijn
genomen kunnen worden om via vergroening het schoolplein geluidsvriendelijker
te maken. Leefbaar 3B gaat er vanuit dat de goed bedoelde intentie van de
verworpen motie zal worden meegenomen.
 Graag een bevestiging van de afspraak dat het verzoek van de inwoners om de
ping pong tafel te verplaatsen zal worden ingewilligd.
Toelichting:
Op 13 augustus hebben de fractievoorzitters een email van de bewoners van “Het
mozaiek”, die boven het schoolplein Röntgenstraat –Oudelandselaan wonen ontvangen
inzake overlast van hangjongeren.
Tijdens het werkbezoek op zaterdagavond dd. 31 augustus zijn wij onaangenaam verrast
door de (zichtbaar gemaakte) overlastbeelden en de emoties, die dat bij de bewoners los
maakt.

Leefbaar 3B is zich bewust dat er al vele maatregelen zijn genomen om de overlast in te
beperken. Helaas nog niet afdoende.
- toegangsverbod op schoolplein tussen 22.00 – 7.00 wordt genegeerd en ook niet op
gehandhaafd:
- geluidsoverlast door spelende kinderen wordt extra versterkt door stenen
ondergrond/omgeving.
Dit leidt tot bovenstaande vragen, die mogelijk kunnen leiden tot een meer tevreden
oplossing.

Ondertekening en naam,
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

