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Onderwerp:
onttrekking weggedeelten aan de openbare bestemming

Steenbergen, 10 januari 2012

Aan de Raad,
1. Inleiding
Regelmatig bereiken ons signalen over hinderlijk dan wel overlastgevend gedrag van jeugdigen op een
aantal locaties in onze gemeente. Een aantal van die locaties is primair bestemd voor het parkeren van
auto’s van bezoekers van aanpalende sportaccommodaties. Naar hun omvang en inrichting en mede
gelet op de wijze van ontsluiting van die parkeerterreinen naar de openbare weg, kunnen zij in principe
eenvoudig en voor een ieder duidelijk worden onttrokken aan de openbare weg en worden aangemerkt
als terreinen waar het verboden is voor onbevoegden ex artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. De
politie kan in voorkomende gevallen, de daar aanwezigen personen die geen gebruik maken, gemaakt
hebben of gaan maken van de sportaccommodaties, sommeren zich van dat terrein te verwijderen.
Daarmee komt een eind aan de ervaren hinder en/of overlast.
2.
Achtergrond
Op q1 maart 2007 besloot uw raad om het parkeerterrein bij ’t Cromwiel te onttrekken aan de openbare
weg (zoals bedoeld in artikel 1 van de Wegenwet). U bent daartoe bevoegd op grond van art. 9 van die
wet). Het terrein is vervolgens aangeduid als verboden voor onbevoegden ex art 461 Wetboek van
Strafrecht. Sindsdien heeft de politie de mogelijkheid om onbevoegden daar te sommeren het terrein te
verlaten. Onbevoegd zijn alle personen die geen gebruik maken, gaan maken of gemaakt hebben van de
daar aanwezige sportaccommodatie(s). Een en ander heeft duidelijk bijgedragen aan een vermindering
van ervaren overlast en hinder voor omwonenden en voor gebruikers van ’t Cromwiel.
Formeel vond de onttrekking van de openbare bestemming bij ’t Cromwiel plaats bij wijze van proef voor
een periode van één jaar. Onduidelijk is of deze nadien is omgezet in een permanente onttrekking, Om
deze eventuele omissie ter herstellen wordt in het hierna geformuleerde voorstel tevens meegenomen de
aanwijzing (nu met een qua tijd onbeperkte werkingsduur) van het betreffende parkeerterrein bij ‘t
Cromwiel

Wetboek van Strafrecht, artikel 461 luidt als volgt:
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor
hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met
geldboete van de eerste categorie.

3.
Overwegingen
Recent zijn weer signalen ontvangen over hinder c.q. overlast als gevolg van rondhangende jeugd
bij met name de sportaccommodatie op ’t Hoogje te Kruisland. De problemen spelen daar al jaren.
Weliswaar in mindere mate, maar ook ten aanzien van het parkeerterrein van sportpark De Danen te
Nieuw-Vossemeer geldt dat bezoekers zich daar niet altijd vrijelijk kunnen ophouden vanwege overlast en
of hinder die wordt veroorzaakt door rondhangende jeugd die er in feite niets te zoeken heeft.
De burgemeester heeft de politie opdracht gegeven nadrukkelijk toezicht te houden op beide (en andere
in dit verband nu niet relevante) locaties. Dit toezicht kan beduidend effectiever worden indien de politie
rondhangende jeugd kan wijzen op een verbod ex art. 461 Wetboek van Strafrecht en hen op die basis
sommeren het parkeerterrein onmiddellijk te verlaten. Naast beide genoemde terreinen zou een zelfde
aanpak ook (in preventieve zin) effect kunnen hebben en benut kunnen worden voor het parkeerterrein bij
de tennisclub aan de Dorus Rijkersstraat in Dinteloord. Het parkeerterrein bij de v.v. Dinteloord aan de
Steenbergseweg leent zich qua inrichting en gebruik (ook voor forensen) niet voor een dergelijke aanpak.
Het zelfde geldt voor het parkeerterrein bij de v.v. Steenbergen aan de Seringenlaan.
4. Middelen
Doorvoering van een dergelijke onttrekking van de openbare bestemming zal duidelijk gemaakt moeten
worden door middel van het aanbrengen van onderborden bij de P-aanduiding. De daarmee gepaard
gaande relatief geringe kosten kunnen worden gedekt uit het reguliere budget voor vervanging of
plaatsing van verkeersborden.
5. Risico’s
n.v.t.
6. Aanpak
De onttrekking aan de openbare bestemming dient plaats te vinden bij raadsbesluit. Zodra uw raad dit
besluit heeft genomen zal door middel van een persbericht aandacht worden besteed aan het nieuwe
karakter van de parkeervoorzieningen bij de betrokken sportaccommodaties. Tevens zal dan daarover
een bericht worden opgenomen op onze website. Voorts zullen de betreffende sportverenigingen bij brief
worden geïnformeerd, waarbij hen nadrukkelijk zal worden gewezen op het feit dat dit voor de gebruikers
van de sportaccommodatie geen wijziging betekent in de parkeermogelijkheden.
7.
Voorstel
Wij verzoeken u over te gaan tot onttrekking van de openbare bestemming van:
a. Het parkeerterrein bij sportpark ’t Hoogje te Kruisland
b. Het parkeerterrein bij sportpark De Danen te Nieuw-Vossemeer
c. Het parkeerterrein bij de tennisclub aan de Dorus Rijkersstraat te Dinteloord
d. Het parkeerterrein bij sporthal ’t Cromwiel te Steenbergen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
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