
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen ex art. 38 

RvO van de heer T. van Kesteren van de fractie van de Partij Voor de 

Vrijheid over de mishandeling van een stadjer door een groepje jongeren aan 

de Oosterhamriklaan afgelopen weekend. De vragen treft u als bijlagen aan. 

 

1. Bent u op de hoogte van de overlast en dreiging van geweld in de 

Korrewegwijk? 

 

De recente mishandeling en het schietincident uit 2017 waar u in uw 

vragen naar verwijst zijn ronduit ernstige en betreurenswaardige 

gebeurtenissen. Ondanks deze gebeurtenissen hebben wij niet het beeld 

dat er in de Korrewegwijk sprake is van structurele overlast en 

dreiging van geweld. 

 

 

2. Zijn er extra maatregelen getroffen om de veiligheid van de jeugd daar 

te waarborgen? 

 

Gelet op ons antwoord op vraag één bestaat er geen behoefte aan extra 

maatregelen. Wij verwijzen wel naar maatregelen zoals wij die in het 

antwoord op vraag 3 geven. Met name in het Tactisch 

Veiligheidsoverleg, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 

verschillende gemeentelijke onderdelen, de politie en de betrokken 

WIJ-teams, worden die zaken besproken die rondom jeugd en overlast 

belangrijk zijn.   
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3. Is er een goed beeld van probleemgevallen en hangjongeren die zich in 

die buurt ophouden, en is er nauw contact met wijkagent en instanties 

om preventief op te kunnen treden? 

 

Daar waar zich problematische situaties voordoen zijn die in beeld bij 

de betrokken instanties en wordt er in het Tactisch Veiligheidsoverleg 

naar oplossingen gezocht. Waar mogelijk wordt ingezet op preventieve 

maatregelen, bijvoorbeeld met de inzet van de contactfunctie van het 

jeugdstraathoekwerk of worden door jeugdwerkers activiteiten 

georganiseerd.    

Problematische situaties rond individuen en/of gezinnen met een groot 

risico op het gebied van zorg en veiligheid worden besproken in het 

Veiligheidshuis. Over onze aanpak van problematische jeugdgroepen, 

via de Plus Min Mee -methodiek, hebben wij u geïnformeerd in onze 

brief van 3 april 2019. 

 

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

  

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


