
Injectienaalden speeltuin Huizen 
 

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

andere werkzaamheden van de raad, betreffende de vondst van injectiespuiten 
en reactie politie. 

Datum: 3 februari 2016 
 

Geacht college, 

CDA Huizen heeft kennisgenomen van de berichtgeving via de media over de vondst van 
injectienaalden rondom een speeltuin bij de Kamperzand. Inmiddels heeft de gemeente Huizen de 
bosschages reeds gesnoeid en heeft de politie toegezegd om extra te surveilleren.  

In navolging op de vragen die gesteld zijn over de overlast in de Oostermeent en de zichtbaarheid 
van de handhaving, is dit aanleiding voor CDA om vragen te stellen over het mogelijke gevaar wat dit 
oplevert voor omwonenden. 

Graag zouden wij van het college op de volgende vragen tijdig voor de raadsvergadering van 11 
februari a.s. schriftelijk antwoord willen ontvangen, en als dat niet mogelijk blijkt dan een mondeling 
antwoord tijdens de raadsvergadering van 11 februari a.s.. 

1. Bent u het met ons eens dat het gevaarlijk is voor kinderen dat er injectienaalden worden 
neergelegd bij speeltuinen? 

2. Hoe  oordeelt u over de reactie van de politie die op signalen van ouders en omwonenden 
rondom het aantreffen van injectienaalden niet serieus zou zijn ingegaan? 

3. Moet de dadergerichte aanpak op het gebied van drugsdealers (zoals beschreven in de 
kadernota integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018) worden geïntensiveerd om deze situaties 
te voorkomen? 

4. Blijft het college, gelet op recente nieuwe ontwikkelingen op gebied van veiligheid, bij het 
antwoord op de eerder gestelde raadsvragen, dat er voor het versneld inzetten van een extra 
wijkagent nog geen aanleiding is? 

Met vriendelijke groeten, 

Ruben Woudsma 
raadslid CDA Huizen 
 
Merino 22 
1273 JG Huizen 
tel. 06-47310855 
w. http://www.cdahuizen.nl 
 

Daniëlle van Deutekom 
raadslid CDA Huizen 
 
Langestraat 30 
1271 RB Huizen 
tel. (035) 621 36 56 
w. http://www.cdahuizen.nl 
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