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VVD fractie, gemeente Bergen 
  
   
 

ALG 51 
 

Beantwoording vragen inzake fotograferende kinderen bocht Plein  
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk : 21uit01127 
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid Zaaknummer : BB21.00164 
Contactpersoon : Hanneke Butter Uw brief van : 12 maart 2021 
Telefoonnummer : 088 909 7037 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum : 1 april 2021 
      
   

Onderwerp : Fotograferende kinderen bocht Plein 
 
 
Geachte leden van de VVD fractie, 
 
Op 12 maart 2021 heeft u schriftelijke vragen gesteld ingevolge artikel 40 van het reglement 
van Orde inzake bovengenoemd onderwerp. Hieronder worden deze vragen beantwoord. 
 
Vraag 1: is de gemeente bekend met het hierboven geschetste probleem? 
Antwoord 

Ja, naar aanleiding van de eerdere vragen die op 2 maart 2021 aan ons college zijn gesteld 
is er contact opgenomen met de wijkagent in Bergen. Zij heeft ons geïnformeerd over deze 
kwestie. 
 
Vraag 2: zijn er meldingen ontvangen van omwonenden / winkeliers etcetera die dit  
probleem hebben aangekaart? 
Antwoord 

Voor zover bekend zijn door de gemeente geen meldingen ontvangen. De fiximeldingen zijn 
gecontroleerd en er is navraag gedaan bij de gebiedsregisseur. 
 
Vraag 3: onderschrijft het college het probleem? 
Antwoord 

Ja, wij onderschrijven het probleem. 
 
Vraag 4: is het college hier voornemens iets aan te doen? Zo ja hoe dan? Zo nee waarom 
niet? 
Antwoord 

Ja, wij hebben op 2 maart opdracht laten geven aan de gemeentelijke Boa’s deze locatie 
mee te nemen in hun dagelijkse surveillance. Deze vinden 7 dagen per week plaats. Treffen 
zij fotograferende jongeren aan dan spreken zij de jongeren aan en leggen uit dat hun 
gedrag leidt tot gevaarlijke situaties en overlast. Zij vragen de jongeren hiermee te stoppen. 
Hetzelfde doen de jongerenwerkers. Ook houdt de politie de locatie extra in de gaten en 
treedt op tegen verkeersovertredingen.  
 
We gaan de komende weken ervaren wat de resultaten zijn van deze extra inzet. Verder is 
contact gezocht met de gemeente Laren waar deze problematiek al langer speelt en waar 
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inmiddels de nodige ervaring is opgedaan in de aanpak ervan. Helaas heeft op het moment 
van beantwoording van deze vragen nog geen gesprek plaatsgevonden.  
Tenslotte wordt voor beide Paasdagen extra toezicht ingehuurd. Het toezicht is, indien 
noodzakelijk, de hele middag aanwezig in de kern Bergen en stuurt de jongeren zoveel als 
mogelijk weg. 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hanneke Butter, adviseur openbare orde 
en veiligheid van het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid via telefoonnummer 088 909 
7037. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 21uit01127 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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