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BLANCO 

Raadsvragen   
van de raadsleden de heer N. Rennenberg en de heer C. Verbeek van Ouderen 
Appèl Eindhoven. 
 
 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven is benaderd door de ondernemers van horeca 
gelegenheid De Hertog, gelegen aan het Stationsplein en zijn buurman de ondernemer 
van de aangrenzende AH-winkel.  
Beide heren klagen over een groep overlastveroorzakers, waarbij het vermoeden 
bestaat dat zij zich ook schuldig maken aan het dealen van drugs, die dagelijks te vinden 
zijn op de hoek tussen hun beider bedrijven.  
Het betreft een groep van 8-10 mensen die dagelijks aan het werk zijn en overlast 
veroorzaken.  
De overlast bestaat onder andere uit:  

x Het aanspreken van klanten, toeristen en winkelend publiek dat langs komt.  
x Het aanspreken van het jonge vrouwelijke personeel van AH, de dames geven 

aan bang te zijn om langs de groep te lopen.  
x Het agressief dealen in het openbaar;  
x Het urineren in het openbaar;  
x Het aannemen van een dreigende houding of het uiten van dreigende taal 

tegen voorbijgangers.  
x Klanten van beide gelegenheden geven aan zich niet prettig te voelen door de 

aanwezigheid en de houding van de overlastveroorzakers en de verslaafden 
die om hen heen hangen.  

x Klanten van AH hebben aangegeven uit schrik voor de overlastveroorzakers 
voortaan elders hun boodschappen te doen.  

x Bezoekers van het terras van de Hertog worden lastig gevallen in woord en 
obsceen gebaar.  

x Beide ondernemers vrezen inkomstenderving.  
 
Dit alles maakt een verblijf in de omgeving voor toeristen of voorbijgangers er niet 
veiliger, of aantrekkelijker op. Beide ondernemers maken zich dan ook grote zorgen, 
ondanks het feit dat de groep overlastgevers in beeld is bij de politie, die doet wat hij 
kan.  
Ondanks alle goede bedoelingen neemt de overlast eerder toe dan af en komt de 
veiligheid van voorbijgangers, winkelend publiek en bezoekers van beide gelegenheden 
in gevaar.  
Het bovenstaande is voor ons aanleiding om het college de volgende vragen te stellen:  
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1. Bent u op de hoogte van de veiligheidsproblemen die worden veroorzaakt door de 
groep overlastveroorzakers en hun veelal verslaafde klanten?  

2. Welke maatregelen hebt u, chronologisch in een tijdbalk gezet, tot de dag van 
vandaag ondernomen om dit probleem te de-escaleren en de veiligheid voor 
betrokken derden, de Hertog en AH-winkel te verhogen?  

3. Bent u bereid de overlastgevers, in casu de dealers, verslaafden en klanten, een 
gebiedsverbod te geven en dit ook streng te handhaven c.q. controleren. Zo nee, 
waarom niet?  

4. Welke overige zichtbare maatregelen bent u van plan te gaan nemen om de 
veiligheid in het gebied te vergroten, te garanderen en de overlast van de 
overlastveroorzakers te doen stoppen?  

5. Op welke wijze bent u voornemens om de door u te nemen maatregelen te 
communiceren met de beide ondernemers?  

6. Hoe gaat u garanderen dat de overlast van overlastveroorzakers en het daarbij 
horende onveilige gevoel voor derden voorgoed tot de verleden tijd gaat horen?  

7. Met ingang van welke datum bent u voornemens een einde aan deze overlast te 
maken?  

 
 
Eindhoven, 2 augustus 2017  
 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
 
1. Bent u op de hoogte van de veiligheidsproblemen die worden veroorzaakt door de 

groep overlastveroorzakers en hun veelal verslaafde klanten?  
Ja. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de ondernemers en de politie over de 
overlast en incidenten van met name de afgelopen weken voor de Albert Heijn en  
D’n Hertog. 
 

2. Welke maatregelen hebt u, chronologisch in een tijdbalk gezet, tot de dag van 
vandaag ondernomen om dit probleem te de-escaleren en de veiligheid voor 
betrokken derden, D’n Hertog en AH-winkel te verhogen?  
De afgelopen jaren is er door veel partijen geïnvesteerd in het verbeteren van de 
leefbaarheid en het terugdringen van overlast in het centrum. Voor de aanpak van 
overlast in het centrum is een matrix aan bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen 
ontwikkeld zoals verblijfsontzeggingen, cameratoezicht, gebiedsverboden, toezicht 
door stadstoezicht, verbaliseren en aanhouden bij constatering van strafbare feiten. 
Na ontvangst van dit signaal is aan de politie en stadstoezicht gevraagd extra in te 
zetten op het betreffende gebied, ook in de zomer waarin de overlast zich juist 
manifesteert, en waar mogelijk gebruik te maken van bestaande maatregelen.  
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3. Bent u bereid de overlastgevers, in casu de dealers, verslaafden en klanten, een 
gebiedsverbod te geven en dit ook streng te handhaven c.q. controleren. Zo nee, 
waarom niet?  
In voorgaande jaren is in ernstige gevallen gewerkt met gebiedsverboden om 
overlast tegen te gaan. Het opstellen en handhaven van een gebiedsverbod vergt 
veel tijd en dus ook capaciteit. Na de afname van de ernstige vormen van overlast is 
de gemeente capaciteit gaan richten op andere veiligheidsproblematiek (waaronder 
aanpak en sluiting van drugspanden). Er wordt nu in eerste instantie ingezet op 
laagdrempelige manieren om de overlast tegen te gaan, o.a. door meer toezicht te 
houden. Als blijkt dat dit onvoldoende is zal gekeken worden naar andere passende 
maatregelen.  
 

4. Welke overige zichtbare maatregelen bent u van plan te gaan nemen om de 
veiligheid in het gebied te vergroten, te garanderen en de overlast van de 
overlastveroorzakers te doen stoppen?  
Er is aandacht gevraagd aan betrokken partijen om ook gedurende de 
zomerperiode zoveel mogelijk inzet te plegen om overlast tegen te gaan. Daarnaast 
wordt ingezet op het inrichten van een meldmogelijkheid via de overlasttelefoon. 
Ondernemers kunnen daarmee rechtstreeks contact opnemen met politie in geval 
van ernstige overlast. 

 
5. Op welke wijze bent u voornemens om de door u te nemen maatregelen te 

communiceren met de beide ondernemers?  
Er heeft inmiddels meerdere malen contact plaatsgevonden tussen de gemeente en 
de ondernemers. Met hen is gedeeld dat er opnieuw aandacht is gevraagd aan 
partners over het tegengaan van de overlast en hoe zij contact op kunnen nemen. In 
een tweede gesprek met ondernemers werd door hen aangegeven direct zichtbare 
aanwezigheid van politie en stadstoezicht te zien. 
 

6. Hoe gaat u garanderen dat de overlast van overlastveroorzakers en het daarbij 
horende onveilige gevoel voor derden voorgoed tot de verleden tijd gaat horen?  
Stadscentra zijn plaatsen van ontmoeting. Dit heeft helaas ook negatieve effecten 
waaronder de genoemde vormen van overlast. De gemeente zet gezamenlijk met 
partners (waaronder politie, Openbaar Ministerie) al jaren in om deze overlast zo 
veel mogelijk te beperken en tegen te gaan. Het is onmogelijk om te garanderen dat 
deze overlast volledig tegengegaan danwel voorkomen kan worden. 
 

7. Met ingang van welke datum bent u voornemens een einde aan deze overlast te 
maken?  
Nadat signalen van overlast kenbaar zijn gemaakt is direct contact gezocht met 
ondernemers en partners om tot een doeltreffende en passende oplossing te komen 
en de veiligheid te vergroten.  

 
 
Eindhoven, 15 augustus 2017 
 


