
Vernielingen/vandalisme Oostermeent 

 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van: R. Woudsma, CDA-fractie gemeente Huizen 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad, betreffende de toegenomen onrust in 
winkelcentrum Oostermeent. 

Datum: 4 januari 2016 
 

Geachte college, 

CDA Huizen heeft kennisgenomen van de berichtgeving vanuit de politie over de vernielingen in 

winkelcentrum de Oostermeent1. Zaterdagavond 2 januari 2016 zijn het winkelcentrum en de 

omwonenden opgeschrikt door een enorme knal die de deur van een  juwelier heeft vernield. Dit in 

navolging op diverse vernielingen (zoals kapotte ruiten, prullenbakken, etc) richting de jaarwisseling. 

Bovendien zou volgens berichten op de sociale media de recent geplaatste camera vernield zijn. 

Leden van de CDA-fractie hebben inmiddels geconstateerd dat de camera inderdaad vernield is. 

Naar aanleiding van de toegenomen overlast in het laatste halfjaar van 2015 heeft de raad in de 

laatste commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 2015 van de burgemeester 

de toezegging ontvangen dat er cameratoezicht zou komen in het winkelcentrum Oostermeent. 

Bovendien ontvangt de CDA fractie diverse berichten dat zowel de politie  als de BOA’s in de 

afgelopen periode van Kerst en jaarwisseling weinig zichtbaar zijn geweest in de Oostermeent. In 

ieder geval hebben bewoners en bezoekers van het winkelcentrum die indruk. 

Graag zouden wij van het college op de volgende vragen schriftelijke beantwoording willen 

ontvangen: 

1. Wanneer is de camera gebruikt en is er nadien in het kader van bewaking en opsporing 

gebruik gemaakt van de camerabeelden? 

2. is het juist dat de camera die in winkelcentrum is opgehangen inmiddels vernield is, en is de 

camera daardoor niet meer bruikbaar? 

a. Zo ja, kunt u dan aangeven wanneer de camera weer operationeel zal zijn? 

3. Wat kan de gemeente Huizen doen om het veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren? 

a. Is het college van mening dat de huidige aanpak voldoende effectief is? Waaruit 

blijkt dat?  

b. Overweegt het college een andere, intensiever aanpak van de overlast in de 

Oostermeent nu in de afgelopen maand gebleken is dat overlast en vandalisme is 

toegenomen? 

 

                                                           
1 Zie het volgende bericht op Twitter: https://twitter.com/PolitieDGV/status/683396800628260865 



 

 

4. is het aantal wijkagenten overeenkomstig het collegeprogramma (punt 3.1.3) al uitgebreid 

naar 8? 

a. Zo nee, kan de ondervonden overlast in winkelcentrum aanleiding zijn om versneld 

tot uitbreiding van het huidige aantal wijkagenten te komen? 

Wij zien de beantwoording van uw college graag tegemoet. 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 

Met vriendelijke groeten, 

Ruben Woudsma 

raadslid CDA Huizen 

Merino 22 

1273 JG Huizen 

t. 06-47310855 

w. http://www.cdahuizen.nl en http://rubenwoudsma.nl/  

http://www.cdahuizen.nl/
http://rubenwoudsma.nl/

