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Onderwerp
onttrekking parkeerterreinen aan openbare bestemming

Steenbergen; 13 augustus 2013

Aan de raad,
1. Inleiding
In maart 2012 besloot uw raad om enkele parkeerterreinen bij sportaccommodaties te onttrekken aan de
openbare bestemming. Op die basis konden er borden worden geplaatst als bedoeld in artikel 461 van
het Wetboek van Strafrecht. Daarbij werd aangegeven dat onbevoegden na 23.00 uur niet meer mochten
verblijven op die terreinen. In voorkomende gevallen zou de politie de op die parkeerterreinen
rondhangende jongeren die er verder niets te zoeken hebben, kunnen wegsturen.
2. Achtergrond
Deze maatregel werd genomen om gesignaleerde overlast door luidruchtig rondhangende jongeren weg
te nemen dan wel te voorkomen. Er waren goede ervaringen opgedaan met een zelfde soort regeling in
de gemeente Breda. Vooral op het parkeerterrein nabij het sportpark aan 't Hoogje te Kruisland werd
regelmatig overlast ondervonden door omwonenden.
3. Overwegingen
Tijdens de behandeling van het voorstel in maart 2012 werd uw raad toegezegd dat de maatregel na een
jaar zou worden geëvalueerd. Inmiddels zijn - bij behandeling door uw raad van dit voorstel - al anderhalf
jaar verstreken.
Wij hebben de politie en onze jongerenwerker gevraagd naar hun ervaringen met dit instrument. De
politie heeft ons gemeld de verbodsbepaling in de afgelopen maanden niet nodig gehad te hebben bij de
handhaving van de openbare orde op of in de nabijheid van de betreffende parkeerterreinen. Er wordt
weliswaar jeugd aangetroffen op deze terreinen maar in veel gevallen zijn ze daar na 23.00 uur al weer uit
eigen beweging vertrokken. Ook het aantal meldingen over ervaren overlast als gevolg van
rondhangende jeugd op de terreinen is bijna nihil, zeker als het gaat om overlast ondervonden na 23.00
uur. De jongerenwerker heeft laten weten geen situaties te hebben meegemaakt waarbij het gebruik van
de onderhavige verbodsbepaling nodig bleek.
Gelet op het streven overbodige regelgeving te voorkomen of niet meer in gebruik zijnde regelgeving
nutteloos in stand te houden, wordt u voorgesteld om de onttrekking aan de openbare bestemming van
deze parkeerterreinen weer ongedaan te maken.

4. Middelen
Het besluit om de onderhavige terreinen weer toe te voegen aan het openbaar domein brengt geen
andere kosten met zich mee, dan die, welke verbonden zijn aan het weghalen van de verbodsbordjes ex
artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Ter inzage ligt:

5. Risico's
Geen
6. Communicatie/Aanpak
De verbodsbepaling is aangeduid door de plaatsing van de bekende blauwe bordjes 'verboden toegang
voor onbevoegden ex art. 461 WvStrafrecht. Bij elk bord is een onderbod aangebracht waarop duidelijk is
gemaakt dat het gaat om de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur daaraanvolgende.
Het betreft de parkeerterreinen bij sportpark 't Hoogje te Kruisland, bij sportpark De Danen te
Nieuw-Vossemeer, bij de tennisclub aan de Dorus Rijkersstraat te Dinteloord en bij sporthal 't Cromwiel te
Steenbergen.
Indien u besluit de onttrekking ongedaan te maken dienen deze borden daar verwijderd te worden.
Verdere communicatie is niet nodig.
7.
Voorstel
Wij stellen u voor de onttrekking aan de openbare bestemming van de parkeerterreinen bij sportpark
't Hoogje te Kruisland, bij sportpark De Danen te Nieuw-Vossemeer, bij de tennisclub aan de Dorus
Rijkersstraat te Dinteloord en bij sporthal 't Cromwiel te Steenbergen ongedaan te maken.
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