
 
 
 
 
 
Aan de bewoners van 
«STRAATNAAM» «HUISNUMMERCOMPLEET» 
«POSTCODE» «WOONPLAATS» 
 
 
 
 
 
Valkenburg, 30 oktober 2017 
 
 
 
Beste buurtbewoner,  
 
Het is bijna drie  maanden geleden dat zich in uw buurt een tragisch incident heeft voorgedaan, dat  

begrijpelijkerwijs niet alleen bij de directe familie maar ook bij u als buurtbewoners heel veel 

emoties heeft losgemaakt. Op 9 augustus hebben wij u in een bewonersbrief geïnformeerd over een 

aantal maatregelen van de gemeente. In deze brief willen wij u bijpraten over een aantal zaken. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Als  burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Overlastsituaties in 

de gemeente Valkenburg aan de Geul vallen daaronder. Hierover heb ik regelmatig contact met het 

Openbaar Ministerie en de politie. Het strafrechtelijk onderzoek is een zaak van het Openbaar 

Ministerie (OM) en daar kan ik als burgemeester geen uitlatingen over doen. 

 

Extra toezicht 

Per direct zijn na het incident extra BOA’s ingezet om in uw wijk te surveilleren. Dit is nu nog 

steeds van kracht. Ook de politie surveilleert extra in uw buurt. 

 

Straatcoaches 

Op 12 september zijn twee straatcoaches in Broekhem – Noord aan de slag gegaan. Zij zijn in 

gesprek met jongeren en buurtbewoners om samen te zoeken naar oplossingen voor ervaren  

overlast. Met de straatcoaches willen we de leefbaarheid in uw buurt verbeteren en de contacten 

en dialoog tussen de bewoners en jongeren bevorderen. 

 

Gesprekken 

Inmiddels zijn er vele gesprekken en overleggen geweest, zowel intern in de gemeente als extern 

met relevante partijen. Intern bij de gemeente hebben wij de organisatie aangepast, zodat wij in 

voorkomende gevallen van overlast direct met alle betrokken afdelingen alle beschikbare informatie 

op  tafel hebben. Extern hebben wij gesproken met de school en de woningcorporatie. Ook 

buurtbewoners die zich telefonisch gemeld hebben of per mail of brief opmerkingen gemaakt 



hebben over de leefbaarheid in Broekhem, hebben wij uitgenodigd voor een gesprek. Door al deze 

gesprekken hebben wij ons een goed beeld kunnen vormen. 

 

Samenscholingsverboden 

Er  is bekeken welke mogelijkheden er zijn om concreet met verbodsbepalingen te kunnen gaan 

werken, zoals een gebieds- of samenscholingsverbod. Dat kan echter alleen als er harde feiten zijn 

vastgelegd, bijvoorbeeld over concrete overlast en/of criminele feiten. De politie heeft de 

afgelopen weken in Broekhem-Noord meer dan voorheen gepatrouilleerd. Hierbij is vastgesteld dat 

het aantal overlastsituaties, waarbij groepen jongeren betrokken waren, na begin augustus  zeer 

beperkt is. Ik ben mij ervan bewust dat met name ook oudere buurtbewoners naar aanleiding van 

het incident geplaagd worden door angstgevoelens als zij groepjes jongeren bij elkaar zien staan, 

ook al veroorzaken die op dat moment feitelijk geen overlast.  

Wel is bij Stella Maris  sprake van groepjes jongeren bij de uitgang van de school, voornamelijk aan 

het einde van de lestijden. Daarbij zijn ook jongeren gesignaleerd die niet (meer) op deze school 

zitten en jongeren  die bij overlastsituaties in het verleden betrokken waren. Ik heb een aantal van 

deze individuele jongeren met hun ouders/verzorgers voor een gesprek uitgenodigd, waarbij zij 

worden aangesproken op het gegeven dat hun aanwezigheid tot angstgevoelens leidt en dat zij 

daarom weg moeten blijven bij de school. 

 

Jongeren-Ontmoetings-Plek (JOP) 

Als wij jongeren op bepaalde plekken wegsturen, moeten wij ook kunnen aangeven waar andere 

plekken in onze gemeente zijn, waar zij wel mogen samenkomen. Het is belangrijk om een locatie 

te vinden voor een Jongeren-Ontmoetings-Plek die bij buurtbewoners en de jongeren draagvlak 

heeft. Heeft u hierover ideeën of wilt u met ons meedenken? Neem dan contact op met de 

gemeente via Frans Keulen tel. 06-13 43 75 00 / email frans.keulen@gmail.com.   

 

Fysieke inrichting Bloemenbuurt 

De verkeersstromen in en door de Bloemenbuurt met diverse doodlopende wegen heeft als gevolg 

dat er voor jongeren ideale verzamelplekken zijn. Daarom gaan wij de inrichting van straten en 

openbare ruimte in deze buurt opnieuw tegen het licht houden en waar mogelijk aanpassen, 

uiteraard na goed overleg met de buurt. 

 

Melden overlast of strafbare feiten 

Voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt is het van belang dat u bij de gemeente en/of politie 

melding maakt van overlastsituaties. Alleen op basis van aantoonbare feiten en signalen van 

bewoners kunnen wij daadwerkelijk tegen de overlast optreden. De terugkoppeling van de 

ontvangen meldingen is in het verleden niet altijd goed verlopen. Dit gaan wij verbeteren, zodat u 

weet wat wij met uw melding doen en dat deze serieus wordt genomen. Ook al proberen wij de 

signalen van overlast zo goed mogelijk op te pakken, we zullen de overlast niet in alle gevallen 

kunnen voorkomen.   



 

Als u in uw buurt overlast ondervindt, kunt u dit melden bij het Klantcontactcentrum van de 

gemeente (tel. 14 043, 24 uur per dag) of bij de politie 0900 – 8844. Bij dringende zaken belt u het 

noodnummer 112. Wilt u liever anoniem blijven, dan kan dit via Meld Misdaad anoniem, 

telefoonnummer 0800 – 7000.  

 

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of wilt u toch graag meer informatie? Dan kunt u 

contact opnemen met onze leefbaarheidscoördinator Frans Keulen, tel. 06 – 13 43 75 00 email 

frans.keulen@gmail.com.  

 

Gespreksbijeenkomsten voor bewoners 

Als burgemeester vind ik het belangrijk om met de bewoners van Broekhem-Noord in gesprek te 

blijven. Zoals gezegd heb ik  de afgelopen tijd al met een aantal bewoners individuele gesprekken 

gevoerd.  Daarnaast wil ik ook met andere bewoners persoonlijk kennis maken, ervaringen 

uitwisselen en vooral ook vooruitkijken. Nog voor de Kerst worden daarom een aantal  

inloopbijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst worden bewoners uit meerdere straten 

uitgenodigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging in uw brievenbus. U bepaalt uiteraard 

zelf of u aan die uitnodiging gevolg wilt geven. 

 

Vertrouwen in elkaar 

Hopelijk voorziet deze brief in uw informatiebehoefte. Wij zijn aan de slag om overlastsituaties 

zoveel mogelijk te beperken en uw vertrouwen terug te winnen. Maar feitelijk zijn leefbaarheid en 

veiligheidsgevoelens het beste gewaarborgd met het vertrouwen van buurtbewoners in elkaar. Met 

elkaar praten en elkaar kennen is daarbij van groot belang. Een goede buur is beter dan een verre 

vriend, zegt het spreekwoord. Elkaar kunnen en durven aanspreken, respectvol en met fatsoen. 

Elkaar kennen vergroot het onderling begrip en de verdraagzaamheid. Een samenleving (het woord 

zegt het al) van mensen, jong en oud, dik en dun, waarin voor iedereen plaats is en waar mensen 

rekening houden met elkaar. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning. Laten wij ons daar samen 

sterk voor maken.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
dr. Jan J. Schrijen 
burgemeester 
 


