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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/047354/205812. 

 

Documentnummer: -  

Datum: Dinsdag 15 september 2020 

Onderwerp: Aanpak jeugd en overlast in Wassenaar zomer 2020 

Bijlage(n): nvt  

 

Geachte raadsleden, 

 

Op 1 september heeft de eerste vergadering van de commissie Bestuur & Middelen na 

het zomerreces plaatsgevonden, waarmee het reces formeel ten einde is. Voor jongeren 

was de afgelopen tijd een moeilijke periode die gepaard ging met voor hen ongekend 

grote beperkingen.  

Tijdens de vakantieperiode is door de gemeente hard doorgewerkt om Wassenaar 

blijvend leefbaar en veilig te houden. Met deze brief willen wij u dan ook graag 

informeren over de gemeentelijke inzet tijdens het (zeer warme) zomerreces 2020 ten 

aanzien van jongeren en daarmee mogelijk samenhangende overlast. 

 

Plan jeugd & zomer 2020 

Wassenaar kent een aantal plaatsen met betrekking tot (ervaren) jeugdoverlast. De verwachting 

luidde dat deze overlast in het zomerseizoen, nu ten gevolge van de corona-crisis waarschijnlijk 

minder gezinnen en jongeren op vakantie zouden gaan, verder zou toenemen. De politie 

signaleerde een toename van jongeren op deze plaatsen en ontving steeds meer overlastmeldingen 

(55 in mei en juni). Omwonenden van het Jaagpad en het Burchtplein bijvoorbeeld hebben 

aandacht bij het college van B en W gevraagd over aanhoudende overlast van rondhangende 

jongeren. 

 

Om de toenemende overlast te adresseren, is een plan ‘Jeugd en Zomer 2020’ opgesteld. In dit 

plan is zowel aandacht voor het bestrijden van overlast als het bieden van alternatieve 

mogelijkheden waarbij jongeren bij elkaar kunnen komen om te ‘chillen’ zonder dat dit leidt tot 

buurthinder.  
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Het plan is gericht op diverse ‘hotspots’ met verschillende overlastproblematiek. De voornaamste 

zijn: 

• Het Jaagpad: geluidsoverlast in een ‘stiltegebied’ door versterkte muziek en 

buitenboordmotoren aan rubberen bootjes, springen van de brug, recreatie, beschadiging van 

oevers; 

• De Dr. Mansveltkade; betreft een jongerenontmoetingsplek, overlast door alcohol- en 

drugsgebruik (waaronder lachgas), troep op straat; 

• Het Burchtplein; overlast door alcohol- en drugsgebruik, troep en geluidsoverlast.  

 

Overlastmaatregelen 

De corona-aanpak met betrekking tot jongeren heeft gewerkt. Een burgemeestersbrief aan de 

ouders van minderjarigen en een brief aan de jeugdige meerderjarige overtreder zelf, als eerste 

waarschuwing wordt ook met betrekking tot overlast ingezet. De samenwerking inzake registratie 

van waarschuwingen tussen politie en gemeente met betrekking tot corona-overtredingen wordt 

ook ingezet met betrekking tot overlast. Bij een tweede overtreding zal een boete of een Halt-

verwijzing worden opgelegd. 

  

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en jongerenwerkers hebben de diverse hotspots 

standaard in hun rondes zitten. Er vindt derhalve geïntensiveerd toezicht plaats en er zijn 

frequentere contacten met jongeren. Het Burchtplein en Dr. Mansveldkade zijn vanwege de 

specifieke overlastproblematiek aangewezen als gebied waar een verbod met betrekking tot alcohol 

en lachgas geldt. Deze verboden zijn ter plaatse ook middels borden kenbaar gemaakt. 

 

Met betrekking tot het Jaagpad en de specifieke ligging aan het water wordt inzake toezicht op 

warme dagen een boot ingezet ten behoeve van toezicht en handhaving. Daarnaast is een 

afsprakenbord geplaatst met daarop een aantal gedragsregels die tot stand zijn gekomen door 

overleg tussen het jeugd en jongerenwerk en jongeren ter plaatse. Ook is door de politie en 

gemeente actief via social media gecommuniceerd over wat wel en niet mag. De buurtbewoners die 

melding hadden gemaakt van de overlast zijn bij deze gemaakte afspraken betrokken. Soortgelijke 

afsprakenborden worden ook bij het Burchtplein geplaatst. 

 

Jeugd en Jongerenwerk 

Het jeugd en jongerenwerk is gedurende de zomerperiode veel op straat geweest. Ze hebben de 

jongeren opgezocht en samen met hen leuke activiteiten georganiseerd. Zo hebben ze bijvoorbeeld 

samen met een groep jongeren tijdens een graffiti workshop de Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) 

op de Dr. Mansveltkade opgeknapt en een bijdrage geleverd aan de sport en speldagen in 

samenwerking met Spelenderwijs en BlauwZwart. Daarnaast is er een voetbaltoernooi 

georganiseerd en is er samen met de bibliotheek een modellenworkshop georganiseerd. Voor elk 

wat wils dus. 
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Tijdens de ambulante rondes zijn er vooral jongeren gesproken bij het Jaagpad, het skateplein en 

het Burchtplein. Op deze plaatsen werd ook overlast ervaren door de omwonenden, hierover is met 

hen het gesprek aangegaan. Een aantal jongeren hebben hierbij aangegeven graag het gesprek 

aan te willen gaan met de gemeente om te kijken naar alternatieve plekken waar jongeren samen 

kunnen komen zonder voor overlast te zorgen. Hier gaan we een vervolg aan geven. 

 

Gedurende de vakantieperiode is er steeds contact geweest tussen het jongerenwerk, de BOA’s en 

de wijkagenten om steeds een goed beeld te hebben van wat er zich afspeelde op straat. 

Binnenkort gaat jeugd en jongerenwerk samen met Indigo (een van de samenwerkingspartners die 

zich onder andere bezig houdt met het geven van voorlichting over alcohol en drugsgebruik) op de 

verschillende hotspots jongeren, ouders en omwonenden informeren over de gezondheidsgevolgen 

van drugs en alcohol. 

Blijvende aandacht voor onze jongeren 

Het coronavirus is nog niet verdwenen. Als gemeenschap moeten we dit najaar en in de 

winterperiode ook oog blijven houden voor onze jongeren. Het organiseren van jeugdactiviteiten, 

binnen de bestaande coronaregels, zijn dan ook van groot belang en krijgen dan ook onze 

onverminderde steun.    

  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


