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Brunssum, 17 mei 2018  
 
Betreft: Artikel 43 vragen betreffende Veiligheid in het centrum van Brunssum  
 
 
 
 
Geacht college van B & W,  
 
Naar aanleiding van diverse signalen, die wij ontvingen van vele burgers en ondernemers 
in Brunssum-Centrum, hebben wij middels een enquête gepeild wat er leeft onder 
omwonenden. De signalen die wij in eerste instantie ontvingen, handelden over overlast 
van hangjongeren, scooters en fietsers die de hele dag door gebruik maken van het 
voetgangersgebied op de Promenade, verschillende vernielingen en zelfs intimidaties. 
 
De resultaten van deze door ons breder uitgezette enquête bevestigden de signalen die 
wij reeds eerder ontvingen. Ons verbaasde echter ook dat wij eveneens veelvuldig te 
horen kregen dat burgers vinden dat er te weinig met hen gecommuniceerd wordt. Burgers 
geven aan dat zij de moeite hebben gedaan om iets te melden aan de gemeente, politie 
of beiden. En vervolgens worden zij niet of nauwelijks geïnformeerd over wat er gebeurt 
met hun melding. Maar helaas zien zij ook dat er geen verbetering plaatsvindt. 
 
Circa 95% procent van de respondenten woont graag in Brunssum. Dat cijfer valt 
zondermeer als positief uit te leggen. Tegelijkertijd geeft echter ook 84% aan dat zij wel 
degelijk overlast ervaren in Brunssum-Centrum. En dat varieert van kleine ergernissen 
zoals schreeuwen in de nachtelijke uren tot en met ernstige criminaliteit zoals overvallen. 
 
Bovenstaande roept bij de Partij van de Arbeid Brunssum de volgende vragen op: 
 

1. Bent u bekend met de hiervoor genoemde problematiek van overlast en 
criminaliteit in Brunssum-Centrum?; 
 

2. Zo ja, welke stappen zijn er top op heden reeds ondernomen en wanneer was 
dat? (En dat gaat verder dan de sinds een week of 2 geïnitieerde acties); 
 



 

3. Zo nee, bent u bereid net als de Partij van de Arbeid Brunssum een brede 
inventarisatie te houden over de veiligheidsbeleving en het ervaren van overlast 
in Brunssum-Centrum?; 
 

4. 68% van de respondenten van onze enquête geeft aan dat ze klachten gemeld 
hebben bij de gemeente, politie en/of bij beide. Meer dan de helft van deze 
melders geeft helaas echter ook aan dat ze daarna nooit meer iets gehoord 
hebben. 
Hoe worden dit soort meldingen geregistreerd en afgehandeld en is daar een 
protocol voor?; 
 

5. Meermaals kregen wij te horen dat burgers klachten gemeld hebben, maar dat zij 
vervolgens te horen kregen dat zij de enige waren die dit soort klachten meldden. 
Burgers geven aan zich hierdoor niet gehoord te voelen en weggezet te worden 
als "zeurders". Partij van de Arbeid Brunssum zou graag willen zien dat dit gevoel 
bij burgers weggenomen wordt. 
Hoe zou u de communicatie naar deze burgers kunnen verbeteren? 
 

6. Hoeveel officiële klachten, meldingen en aangiftes zijn er in 2018 en 2017 
binnengekomen binnen het gebied van ’t Ei, die handelen over overlast of 
criminaliteit?; 
 

7. Meer en beter zichtbare handhaving of preventie blijven terugkomen in de 
verhalen van de omwonenden. Er is ook in de Brunssumse gemeenteraad al vaak 
en veel over gesproken. 
Wanneer wordt er eindelijk meer extra handhavingscapaciteit vrijgemaakt? 
 

8. Op 17 mei jongstleden is er een brief gestuurd naar de ondernemers in het 
centrum met als motto "Samen maken we Brunssum veilig". Overlast stopt echter  
niet na winkelsluitingstijd, zoals wij ervoeren in onze enquête. 
Waarom zijn omwonenden niet in kennis gesteld van de inhoud van deze brief?; 
 

9. Veiligheid is vaak een gevoel, daar zijn wij ons bewust van. U heeft als College 
echter ook een belangrijke rol om te voorkomen dat burgers het gevoel hebben 
“niet gehoord” te worden. 
Kunt u aangeven hoe u dit wilt gaan aanpakken?  

 
In afwachting van uw reactie,  
 
Met vriendelijke groet  
 
PvdA Brunssum  
 
Haico Offermans                              Merle van Leusden-Brüning 
Fractievoorzitter                               Raadslid 


