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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Geachte heer Coppens, beste Gerrit, 

 

 

In uw brief van 31 mei 2021 stelt u namens de fractie van Senioren Veldhoven vragen 

over incidenten op het complex van de volkstuinvereniging Vooraard. U geeft aan dat 

de vereniging  een aantal van die incidenten op beeld heeft vastgelegd en aangifte 

heeft gedaan. Tot nu toe heeft dat niet geresulteerd in de afname van de diverse 

vormen van overlast. 

Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

1. Is het college al op de hoogte van deze problematiek? 

Wij zijn op de hoogte van deze problematiek.  

 

2. Is het college genegen om middels BOA en Politie in gesprek te gaan met de 

jongeren en eventueel handhavend op te treden? 

De boa’s en toezichthouders nemen de locatie tijdens de surveillance actief 

mee en gaan het gesprek aan met de tuinders van het complex en jongeren 

mocht men die daar aantreffen. Daarbij praten de boa’s en toezichthouders 
waar kan en pakken door waar moet. 

De politie is al diverse keren ter plaatse geweest en heeft een aantal jongeren 

die mogelijk de overlast veroorzaken, aangezegd dat ze niet meer op het 

volkstuinencomplex mogen komen. De betreffende wijkagent houdt scherp 

toezicht. Hij heeft ook contact hierover gehad met de voorzitter van de 

vereniging. 

Overlast door jongeren wordt binnen de samenwerkingsverbanden 

politie/handhaving en toezicht en jongerenwerk gemonitord. Bij meldingen of 

signalen wordt de overlastsituatie via korte lijnen (o.a. via een Whatsapp 

groep) met elkaar gedeeld en worden afspraken gemaakt over de aanpak. De 

eerste stap van een aanpak is het gesprek aangaan met de jongeren en het 

bieden van alternatieven. Als de overlast hierna aanhoudt, wordt een meer 

repressieve aanpak georganiseerd.  
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3. Is het college genegen om in gesprek te gaan met het bestuur van de 

vereniging en te bekijken in hoeverre de gemeente behulpzaam kan zijn bij 

verdere beveiliging van het complex; bijvoorbeeld versneld afgeven van 

vergunningen, als die nodig zouden zijn om de omheining te verbeteren. 

Wij zijn bereid om in gesprek te gaan met het bestuur van de vereniging. In dit 

gesprek kunnen we de mogelijkheden verkennen die wij als overheid maar ook 

als volkstuinvereniging hebben om het aantal incidenten terug te brengen.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  


