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onderwerp beantwoording ex. artikel 40 vragen 

Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 28 januari 2013 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 
1. Is deze situatie bij het gemeentebestuur van Steenbergen bekend? 
2. Zo ja, bent u ook de mening toegedaan dat er een onderzoek dient plaats te vinden wat 

daar gebeurt? 
3. Zo neen, gaat u uitzoeken of bovenstaande situatie juist is? 
4. Bent u voornemens maatregelen te treffen in het kader van openbare orde, rust en 

veiligheid? 
5. Kunt u aangegeven in een tijdlijn welke maatregelen u gaat nemen? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Ja deze situatie is bij ons bekend; 
2. Er zijn reeds acties geweest. Hierbij is naar voren gekomen dat er voertuigen 

staan van jongeren aan de Ravelijnstraat. Met betrekking tot het gebruik dan wel 
dealen van harddrugs zijn er geen relevante aanwijzingen gevonden. Er zijn wel 
voldoende indicaties dat er softdrugs wordt gerookt op de hangplekken. 
Door de wijkagent is de vervuiling en de vernieling op de Ravelijnstraat in 
combinatie met de mogelijke drugsoverlast opgepakt. Er loopt inmiddels een 
gezamenlijk onderzoek tussen de politie, cluster handhaving en de 
jeugdjongerenwerker. 

3. Zie antwoord 2; 
4. Naast de politiecontroles zijn er in samenwerking met het cluster handhaving van 

gemeente Steenbergen integrale controles op de locatie geweest. 
Het jongerenwerk investeert in de doelgroepen welke zich in en rondom het park 
(Ravelijnstraat) ophouden met als doel overlast beperking; 

5. In de week voor oud en nieuw is aan de betreffende jongeren een ultimatum gesteld 
met betrekking tot de vervuiling bij de genoemde luifel. Aangezien de jongeren geen 
verbetering hebben getoond, heeft de wijkagent (na afstemming met de 
jongerenwerker) in de eerste week van januari de toegang tot de luifel voor een week 
aan de jongeren ontzegd. 
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De jongeren hebben zich hier aan gehouden en zijn daar niet gaan staan. Momenteel 
hebben de jongeren een flinke verbetering laten zien. Er wordt zo nu en dan wat afval 
aangetroffen, maar het wordt vervolgens ook weer opgeruimd. Het begrip 'verdienen 
van een hangplek' begint te landen maar er dienen nog stappen gezet te worden. 

Door de wijkagent en de Gemeente Steenbergen wordt op korte termijn een plan van 
aanpak gemaakt hoe om te gaan met de jongeren, de privésetting van de luifel en 
andere aspecten van de overlast op de Ravelijnstraat. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secr de burgemeester, penster 

TT) 
J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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