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Aan de Raad, 
Al langere tijd zijn er vanuit verschillende hoeken klachten over een groep jongeren in Nieuw-Vossemeer. 
De klachten die de bewoners uit de kern uiten zijn voornamelijk gericht op overlast en vernielingen. Met 
name rond de jaarwisseling van 2014-2015 zijn er verschillende vernielingen gepleegd, maar waarvoor 
onvoldoende bewijs is om ook individuen als verdachten aan te merken. De wijkagenten, de 
jongerenwerker en de gemeenten delen de zorgen over een groep jongeren in de kern Nieuw-
Vossemeer. Deze groep is gescoord volgens de Beeke methodiek als een "overlastgevende groep". De 
groep vertoont onacceptabel en zorgelijk gedrag waar ze meerdere malen op aan zijn gesproken. 
Na een aanpak binnen het project "Ben ik in beeld" is het belangrijk om structureel een aanpak vast te 
stellen en uit te voeren, waarbij samen met bewoners, jongeren en professionals gewerkt wordt aan het 
terugdringen van de overlast en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen- en burgerkracht in de kern. 

In 2013 is het project "Ben ik in beeld" gestart in de kern Nieuw-Vossemeer. Het project had tot doel om 
de overlastgevende groep in beeld te brengen om vandaar uit een gerichte aanpak op te gaan starten. 
Door het project hebben de politie, jongerenwerker en gemeente een goed beeld gekregen van de 
samenstelling van de groep. Het betreft een redelijke homogene groep die hoofdzakelijk bestaat uit 
jongeren uit Nieuw-Vossemeer. 
In de aanpak hebben de jongerenwerker en de politie geïnvesteerd in het contact leggen met de groep, 
om van daaruit gerichte activiteiten en acties uit te zetten. Vanuit de politie wordt hoofdzakelijk 
gereageerd op meldingen van bewoners, waarbij zij vanuit hun bevoegdheden optreden. 
Opvallend is dat er vanuit de kern geklaagd wordt over de overlast, echter uit het aantal meldingen bij de 
politie wordt dat beeld niet ondersteund. Dit betekent echter niet dat de overlast niet aanwezig is, maar 
wijst er meer op dat de weg naar het melden zowel bij politie als gemeente niet snel bewandeld wordt. 

Vanuit het project "Ben ik beeld" is een beeld ontstaan van de groep, echter heeft het niet geleid tot het 
terugdringen van de overlast en de gepleegde vernielingen. Dit heeft onder andere te maken met de vaak 
voor de overheid onzichtbare c.q. ongrijpbare overlast/vernielingen. Een vervolgstap bijvoorbeeld door 
repressief optreden heeft gelet op het aantal meldingen nog onvoldoende grond en de professionals 
onderschrijven dat er zoveel als mogelijk geïnvesteerd moet worden in een traject waarbij jongeren, 
ouders en inwoners gezamenlijk de schouders zetten onder het terugdringen van de overlast en het 
versterken van de eigen- en burgerkracht van de inwoners. Een gezamenlijk traject waarbij gewerkt wordt 
aan verbindingen en het elkaar aan kunnen en durven spreken om van daaruit te zoeken naar gerichte en 
gedragen oplossingen. 



Jongeren en hun ouders alsmede de inwoners van de kern spelen in dit geheel een belangrijk rol. 
Op basis van de evaluatie van het project "Ben ik in Beeld" en de besprekingen met de deelnemende 
professionals is het adviesbureau Seinpost gevraagd om gelet op de lokale problematiek een offerte uit te 
brengen om de overlast in Nieuw-Vossemeer aan te pakken. Passend binnen de visie op het sociaal 
domein om eigen - en burgerkracht zoveel mogelijk aan te spreken en te benutten heeft bureau Seinpost 
een werkwijze ontwikkeld waarbij samen met inwoners (dus ook de jongeren) gewerkt wordt aan het 
oplossen van problemen en overlast. In de aanpak wordt de civil society versterkt en kan de kracht van de 
sociale structuren rondom jongeren hen weerhouden uit de bocht te vliegen. In de aanpak wordt op een 
oplossingsgerichte manier gewerkt waarbij de kracht uit de kern aangesprokenen benut gaat worden. 
Aanpak van de overlast in de gemeente Steenbergen vraagt vooral het benutten van deze kracht 
waardoor er ook een positieve energie kan ontstaan bij jongeren, inwoners en professionals. 
De uitvoering kent ook een leerkarakter waardoor de investering ook op langere termijn bij de betrokken 
deelnemers een effect op kan leveren. 

Het resultaat van de aanpak is een veiligheidsplan voor Nieuw-Vossemeer, gedragen en uitgevoerd door 
zowel bewoners als professionals. Een plan gericht op het oplossingsvermogen en waarbij burgers actief 
aan de slag gaan doordat zij ook invloed op de aanpak en werkwijze uit kunnen voeren. 

In de aanpak wordt ook de voorbereiding van de jaarwisseling 2015-2016 meegenomen, met als doel om 
samen met jongeren, ouders, bewoners en professionals de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. 
De beoogde werkwijze in Nieuw-Vossemeer kan ook ter lering meegenomen worden als vernieuwende 
werkwijze om samen met de inwoners te werken aan het terug dringen van de overlast en het bevorderen 
van de leefbaarheid in de gemeente. 

In de aanpak van de overlast en vernielingen blijft uiteraard van kracht dat bij strafbare feiten of ernstige 
overlast de politie vanuit hun bevoegdheden passende maatregelen zullen blijven treffen. Ditzelfde geldt 
voor de zorg-kant. Indien er aanleiding is om vanuit zorg op individueel niveau actie te ondernemen zal dit 
uiteraard ook door het CJG en/of Veilig Thuis plaatsvinden. 

Om de aanwezige overlast terug te dringen is een andere manier van werken noodzakelijk. In het land 
worden op verschillende manieren overlastgevende groepen aangepakt. Gelet op de kleinschaligheid van 
de kern, de krachten van de bewoners en jongeren en de redelijk afgebakende groep is het belangrijk om 
gebruikte maken van de positieve benadering. Passend binnen de visie van het sociaal domein om 
zoveel als mogelijk gebruik te maken van eigen- en burgerkracht is een aanpak die daarbij aansluit 
noodzakelijk. Overlast is geen probleem van alleen de gemeente, maar vraagt veel meer een 
gemeenschappelijke aanpak. Een aanpak waarbij gemeenten en inwoners samenwerken en kansen 
benutten. 

Het college heeft ingestemd met de aanpak en het adviesbureau zal op korte termijn aan aanvang maken 
met de uitvoering. In het 3 e kwartaal 2015 zal uw raad geïnformeerd worden over de eerste resultaten. 

Hoogachtendi 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loccHgecrataris, de burgemeester, 


