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BETREFT: Overlast Jeugd in de nachtelijke uren

Schijndel, 04 september 2020

Geacht College,

Ondanks dat er vele malen overleg is geweest met de gemeente en zelfs 
onze voorzitter, de heer Jan Bolwerk, op een vergadering, in 2018, van de Gemeenteraad heeft 
gesproken over deze problematiek, is er weinig vooruitgang geboekt. Kleine veranderingen hebben 
plaatsgevonden maar het probleem op zich is momenteel heftiger dan ooit. We weten dat er een 
Jongerencentrum (BIZZI) is en daar kunnen we goed mee leven. Het contact hiermee is gewoon goed. 
Maar dat er Jeugd is die omstreeks 23.00 komt en tot diep in de nacht ( eenmaal zelfs tot 05.00 uur) 
daar verblijft, met het harde geluid van brommers en wegscheurende auto's en de harde muziek, 
gaat ons een beetje te ver.

Regelmatig is er op diverse manieren geklaagd echter zonder resultaat. We moeten de politie bellen. 
Maar als we dat doen sta je zo 20 minuten in de wacht, en we willen wel slapen. Dus de volgende dag 
maar een klacht ingediend. Wij weten ook wel dat de politie meer te doen heeft dan iedere nacht 
langs te komen. Dat hoeft ook niet want het gebeurt meestal in de weekenden.

We willen als bewoners maar een ding en dat is in de nachtelijke uren rust. Geef de jeugd een 
hangplek maar niet midden in het dorp.

Ook het bezoek van de burgemeester op 11 september 2019 bij onze voorzitter en de rondleiding die 
ze samen gemaakt hebben toen, heeft niet tot resultaat geleid.

Er is maar een optie voor ons en dat is, deze openbare ruimte na 23.00 af te sluiten door een 
verbodsbord zodat de politie ook daadwerkelijk kan optreden.

Wij zijn graag bereid tot een gesprek met U om het ook mondeling te kunnen toelichten.



Met vriéndelijk groet

Namens het Bestuur WE "APPART"

Jan Bolwerk - Voorzitter 
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