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Inleiding
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de incidenten die rondom de 
Aldenhof hebben plaatsgevonden in het kader van (jeugd)overlast. Het gaat 
om incidenten die gemeld zijn bij de politie en/of bij de gemeente Heerlen 
vanaf 1 januari 2015 tot heden. Verder wordt weergegeven welke 
maatregelen getroffen zijn om de overlast te verminderen.   

De overlast bij de BMV Aldenhof is sedert 2015 in beeld bij politie en 
gemeente. Om deze overlast terug te dringen wordt intensief samengewerkt 
door bureau handhaving, politie, Alcander (jongerenwerk) en beheer en 
onderhoud. Er wordt structureel overlegd, gecontroleerd en daar waar nodig 
acties uitgezet.  

Overzicht aantal meldingen vanaf 2015 tot 30 juni 2016

Overzicht meldingen Politie
Soort melding: Aantal 
Melding overlast jeugd 18
Overlast Alcohol/drugs 1
Vechtpartijen 0
Verkeerszaken (overlast voertuigen) 0
Brand/vuurwerk 1
Vernielingen 2
Fietsendiefstal 2

Overzicht meldingen Handhaving 
Soort melding: Aantal 
Melding overlast jeugd  (inclusief 
vernieling plantsoen) 

5

Afvaldumping 1

Analyse cijfers:
Hoewel er een aantal meldingen gedaan zijn m.b.t. de jeugdoverlast zijn de 
cijfers niet heel opvallend. 
Als vergelijk: Er zijn in heel Heerlen 439 politiemeldingen m.b.t. 
jeugdoverlast over 2015. De periode die gebruikt is voor het opstellen van de 
overzichten is anderhalf jaar. De overige thema’s komen incidenteel voor. 



Genomen maatregelen:

Met betrekking tot de (jeugd)overlast  in de omgeving Aldenhof zijn de 
volgende maatregelen genomen: 

1. In kaart brengen aanwezige groep jongeren en jongeren aanspreken
De aanwezige groep jongeren is afkomstig uit Hoensbroek zelf. De groep is in 
kaart gebracht. Het gaat om een groep van rond de 25 jongeren. Deze groep 
is goed aanspreekbaar. De aldaar actieve jongerenwerker heeft zeer goed 
contact met deze groep, zij praat wekelijks met de jongeren, spreekt ze aan 
op hun gedrag en het effect daarvan is op de bewoners. De jongeren passen 
hun gedrag aan als ze aangesproken worden. 

2. Contact met omwonenden/ Jongeren en omwonenden in contact   
   brengen

Medewerker beheer en onderhoud en de jongerenmedewerker zijn inmiddels 
in gesprek met een kleine groep omwonenden. Men tracht om omwonenden 
en de jongeren met elkaar in contact te brengen. Sommige omwonenden 
staan hier positief tegenover, terwijl anderen dit pertinent weigeren. 
Bovendien verschillen de waarnemingen van omwonenden nogal. Sommige 
mensen ervaren de aldaar aanwezige jeugd als overlast, terwijl andere 
omwonenden dit juist als positief ervaren en van mening zijn dat de “eigen 
jeugd” juist een leuke plek in de wijk verdient.
Op dit moment wordt bekeken welke jongeren worden uitgenodigd voor het 
gesprek (de groep is te groot om alle jongeren te laten deelnemen aan het 
gesprek).  De verwachting is dat het gesprek tussen de jongeren en de 
omwonenden binnen 1 a 2 maanden zal plaatsvinden
Er zijn ook bewoners die de jongeren rechtstreeks aanspreken en volgens de 
jongerenwerker luistert de groep ook als ze aangesproken worden 
(bijvoorbeeld opruimen afval, geluid minder hard). 

3. Plaatsen afvalbakken
In en rondom het park zijn geen afvalbakken De afvalbakken zijn besteld en 
zullen z.s.m. worden geplaatst. De levertijd van de afvalbakken is helaas 
langer dan verwacht. Er wordt in afwachting van de levering van de 
afvalbakken ter overbrugging voor 2 juli 2016 een tijdelijke afvalbak 
geplaatst nabij de bankjes/picknickset.
Met de daar aanwezige jeugd is afgesproken dat zij zelf een afvalzak 
meenemen. Deze wordt iedere ochtend opgehaald/verwijderd. Dit wordt door 
de jeugd serieus uitgevoerd. 

4. De gemeente heeft de beheerders van de BMV gevraagd een aantal   
   acties uit te voeren om de overlast te beperken:

a. Verzoek fysieke aanpassingen van het gebouw/dak van de school
De wijkagent heeft recent incidenteel waargenomen dat er op het dak 
geklommen wordt. Fysieke aanpassingen (gebouw/dak) zouden dit probleem 
in de toekomst kunnen verhelpen. Dit door het aanbrengen van overklim-
beveiliging. Recent heeft een gesprek plaatsgevonden met de school en de 
school is verzocht dit te regelen. 



b. Verzoek aan BMV van de politie om bordjes 461 SR te plaatsen. 
Politie en Handhaving hebben er bij de beheerder van het pand (BMV) op 
aangedrongen om borden 461 SR (geen toegang voor onbevoegden) te 
plaatsen. Deze zijn nodig om personen die daar onbevoegd verblijven te 
kunnen verwijderen. De bordjes zijn op 30 juni 2016 opgehangen. Dit 
betekent dat er nu een grondslag is om te handhaven. 

c. Verzoek sluiten poort achterzijde BMV
Op verzoek van de diverse professionals is de poort aan de achterzijde in de 
avonduren gesloten. Tijdens diverse controlemomenten door politie en 
Handhaving bleek de poort ook daadwerkelijk dicht te zijn. In het verleden 
werd dit weleens vergeten. Politie en handhaving blijven hierop controleren. 

d. Verzoek om de letters aan het gebouw goed vast te maken
De letters aan het gebouw (school) zijn er afgevallen (waarschijnlijk met een 
bal tegen getrapt, vernieling). De letters hangen al maanden niet meer op. 
De letters zaten met drie dopjes vast (niet hufter proof). De school is 
verzocht om de letters op een deugdelijke manier te bevestigen en 
waarschijnlijk is daarmee dit probleem opgelost.   

5. Extra toezicht en Handhaving
Betreffende locatie geniet extra aandacht vanuit politie en Handhaving.
Locatie wordt bijna dagelijks gecontroleerd en soms wel meermaals per dag. 
De locatie zal ook de komende tijd nog extra aandacht genieten.
Politie en Handhaving constateren momenteel dat het ter plaatse relatief 
rustig is.
Bij de controles van januari 2015 tot heden is door bureau handhaving 
slechts een vernieling geconstateerd, een keer dat de poort open stond , een 
keer bekeurd voor rijden in de verkeerde richting en tweemaal iemand 
aangesproken op gedrag. De overige keren hebben zij geen overlast 
geconstateerd.    

Toelichting incidentele voorvallen

1. Drugsoverlast: Dealen en afvalzakjes wiet/drugs  
Vanuit Bureau handhaving worden er momenteel ter plaatse geen deal 
activiteiten waargenomen. De zakjes wiet/drugs liggen in de omtrek niet 
meer dan elders in de stad en duiden erop dat er geblowd wordt. 

2. Brand/Vuurwerk
Tijdens oud op nieuw is er ter plaatse vuurwerk afgestoken (dader 
onbekend). Dit heeft helaas tot roetschade geleid. Na dit incident is er geen 
enkele melding meer ontvangen betreffende overlast vuurwerk en/of 
brandstichting. Aangezien het een incident betreft zijn er geen verdere 
maatregelen getroffen. 


