
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college van Heusden 

Datum: 25 april 2017 

Onderwerp: aanpak Van Greunsvenpark Vlijmen 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: antwoord op vragen van mevrouw L. van der Heijden 

Aard informatie: openbaar 

  

 

 

Inleiding 

Vorige week stelde mevrouw L. van der Heijden (Heusden Transparant) tijdens de rondvraag van de 

informatievergadering Samenleving vragen over de veiligheid en leefbaarheid in en rondom het Van 

Greunsvenpark in Vlijmen. Met dit memo informeren wij u over ons plan om de veiligheid en de 

leefbaarheid in en rondom het Van Greunsvenpark in Vlijmen te verbeteren en het onveiligheidsgevoel 

van de gebruikers/inwoners weg te nemen. 

 

Feitelijke informatie 

Het Van Greunsvenpark en het achterste deel van het daarop aansluitend gelegen parkeerterrein tot 

aan de Julianastraat in Vlijmen wordt al vele jaren door de jeugd/jongvolwassenen gebruikt als 

ontmoetingsplaats. In het park is daarvoor dan ook een Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP) gecreëerd 

met de bedoeling dat de jongeren daar prettig kunnen verblijven. 

Sinds enige tijd komen er steeds meer signalen dat men zich in de late namiddag en avond bezig 

houdt met strafbare zaken, zoals het dealen van drugs (afgelopen periode zijn spuiten en zakjes drugs 

aangetroffen nabij de kinderopvang), het veroorzaken van overlast  door harde muziek, etc. Daarnaast 

is de aanwezigheid van een grote groep personen, die zich overlastgevend gedraagt, intimiderend ten 

overstaan van passerend publiek. 

 

Afweging 

Wij willen een aantal passende maatregelen nemen: 

 nauwkeurige vaststelling van degenen die daar regelmatig verblijven; 

 komt een overleg waaraan de burgemeester, medewerkers van ContourdeTwern, de 

betrokken jeugd, hun ouders en de politie deelnemen; 

 extra aandacht voor de locatie door de politie en de Boa’s. Uiteraard zal hierbij de nadruk 

liggen op eventuele strafbare handelingen; 

 preventief cameratoezicht in het park en nabij de parkeerplaats; 

 opheffen van de JOP. 

 

De maatregelen m.b.t. het cameratoezicht en het opheffen van de JOP zullen pas worden uitgevoerd 

als mocht blijken dat de eerdere genoemde maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren. 

Uiteraard kunnen de camera’s alleen worden geplaatst onder het regime van artikel 151c van de 

Gemeentewet (vanwege openbare orde en veiligheid). 

 

Risico's 

Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de plaatsing van camera’s in het park en omgeving.  

 

 

 


