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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. overlast schoolplein
Röntgenstraat (Mozaïek)

Geachte heer Hoppenbrouwer,

Op 4 september 2019 diende u raadsvragen in over jeugdoverlast op het schoolplein aan de
Röntgenstraat te Berkel en Rodenrijs. Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
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?
Antwoord
Het college is op de hoogte van de overlast die een aantal bewoners ervaarden en de aandacht die er
vanuit team veiligheid & APV en de politie uitging naar deze locatie. In het verleden kwamen er bij de
politie en de gemeente diverse overlastmeldingen binnen over deze locatie. Deze overlast bespraken we
in ons jeugdoverleg en bij het houden van toezicht en uitvoeren van controles constateerden wij die
overlast ook. Wij plaatsten een hek met een toegangsverbod voor onbevoegden na 22:00 uur. We
spraken af met de scholen dat zij dit hek bij vertrek sluiten, waardoor toegang tot het schoolplein met
een scooter lastig is. Daarnaast zijn de boa’s, de politie en het jongerenwerk extra gaan surveilleren.
Wij en onze partners ontvangen weinig meldingen, op een 11-tal meldingen na op 2 dagen in de
zomerperiode. Het jongerenwerk, de politie en onze boa’s treffen overlastgevende jeugd momenteel
bijna niet aan. Samen met onze externe partners blijven wij deze locatie monitoren.
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Vraag 2.
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?
Antwoord
Het schoolplein is inmiddels na 22:00 niet toegankelijk voor onbevoegden. Ook is het beperkt mogelijk
om met een scooter de fietsenrekken te bereiken. De afweging om het plein verder af te sluiten van de
openbare ruimte nemen wij mee in het op te stellen speelbeleid.
Vraag 3.
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?
Antwoord
Voor het inzetten van een tijdelijke mobiele camera is de gemeente gebonden aan wettelijke regels.
Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:77 van de gemeente Lansingerland mag de
Burgemeester besluiten tot het plaatsen van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het
toezicht op een openbare plaats. Hiervoor is het noodzakelijk dat er op locatie een probleem is voor de
openbare orde en veiligheid. Bij zowel de politie als de gemeente komen weinig meldingen binnen.
Daarnaast constateren politie, jongerenwerk en boa’s zelf weinig tot geen overlastgevend gedrag op de
locatie. Minder vergaande maatregelen, zoals het plaatsen van een hek en surveillance, zorgden ervoor
dat de overlast sterk verminderde.
Vraag 4.
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.
Antwoord
U vraagt om vergroening van de schoolpleinen met als hoofddoelstelling “geluidsdemping “De geluiddempende werking van groen is in verschillende onderzoeken geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het effect
zeer gering is. Om een significante geluidsdemping te realiseren, is er een brede houtwal (25-30 meter
breed) nodig. Deze moet bestaan uit dichte begroeiing van verschillende soorten struiken en bomen, met
verschillende hoogtes. Gezien de beperkte ruimte op deze locatie is dit geen haalbare oplossing.
Groen kan qua beleving wel een positieve rol spelen. Initiatiefnemers voor het vergroenen van het
schoolplein zijn in overleg met de gemeente over de uitwerking van hun plan. Dit plan is door de
initiatiefnemers afgestemd met de omwonenden.
Over de vraag hoe we omgaan met de groene schoolpleinen informeren wij u in de voorstellen over het
IHP.
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Vraag 5.
Graag een bevestiging van de afspraak dat het verzoek van de inwoners om de ping pong tafel te
verplaatsen zal worden ingewilligd.
Antwoord
Het verzoek voor het verplaatsen van de ping pong tafel zullen wij inwilligen en zo secuur mogelijk
behandelen. We kijken samen met betrokkenen waar de tafel het beste heen verplaatst kan worden en
komen op die manier tot de best passende oplossing waarbij we alle belangen afwegen.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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