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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u ons antwoord toekomen op de door mevrouw M. Woldhuis 
van 100% Groningen gestelde schriftelijk vragen ex art.42 RvO over 
vandalisme in Vinkhuizen en de Hoogte. De brief van de vragensteller treft u 
als bijlage aan. 

Voorafgaande aan de beantwoording van de vragen willen wij aangeven dat 
wij in beide gevallen (Vinkhuizen d.d. 22 januari j l . en de Hoogte d.d. 5 mei 
jl .) direct contact hebben opgenomen met betrokkenen in beide wijken (o.a. 
betrokken wijkbewoners/vrijwilligers, medewerkers van de WIJ-teams en de 
politie/wijkagenten). Om de ontstane situatie te bespreken en zorg te dragen 
voor de direct noodzakelijke acties (o.a. doen van aangifte, verwijderen 
kapotte toestellen, wijkcommunicatie, garantstelling voor de bijkomende 
kosten van herstel en verhogen controle door de politie). 

Hieronder gaan wij specifiek in op de gestelde vragen: 

/. Heeft de wethouder kennis genomen van de vernieling van openbare 
fitnesstoestellen in hel Diamantpark in Vinkhuizen'̂  
Ja. 

Zo ja: hoe is hier op gereageerd? 
Het is triest om te moeten constateren dat een nieuwe sport- en 
speelvoorziening voor de hele wijk zo kort na plaatsing al weer 
doelwit van vernieling vormt. 
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Zijn de daders bekend? 
Vooralsnog is niet bekend wie er verantwoordelijk zijn voor het 
plegen van deze vernielingen; hier wordt nader onderzoek naar 
gedaan. 

Zijn de fitnesstoestellen inmiddels teruggeplaatst na reparatie? Zo 
nee; waarom niet? Zo ja ; wat is de status van de toestellen nu? 
Drie fitnesstoestellen zijn nog in goede orde. De leverancier van de 
toestellen werkt aan twee nieuwe toestellen waarbij het mechanisme 
zal worden versterkt. Wij verwachten deze in de loop van de zomer te 
kunnen terugplaatsen. 

2. Heeft de wethouder kennis genomen van de vernielingen op de kermis 
in De Hoogte? 
Ja. 

Zo ja; hoe is hierop gereageerd? 
Evenals de vernielingen in Vinkhuizen zijn wij van mening dat het 
onbegrijpelijk en ontoelaatbaar is dat dergelijke incidenten 
plaatsvinden. 

3. Het gevoel overheerst dat de veiligheid afneemt en vandalisme 
toeneemt. Is het aantal officiële meldingen van vandalisme 
toegenomen in deze (en andere) wijken? Zo ja; in welke maten? 
Wij hebben bij de politie en het Meldpunt Overlast en Zorg nagegaan 
of er sprake is van een opmerkelijke toename van (aangifte en 
meldingen van) vernielingen in de afgelopen periode. Dit blijkt niet 
het geval. In algemene zin is er over de afgelopen jaren stadsbreed 
sprake van een daling van overlast (in het totaal) en jeugd- en 
jongerenoverlast in het bijzonder. Deze positieve trend zien we ook 
waar het gaat om de afname van onveiligheidsgevoelens bij 
wijkbewoners. 

4. Bent u hel met 100% Groningen eens dat deze overlast onacceptabel 
is en hier op korte termijn een einde aan moet komen? 
Hier zijn wij het volledig mee eens. 

Zo ja, welke mogelijkheid tot extra maatregelen ziet u om hiervoor te 
zorgen? 
De speeltuinvereniging en het jongerenwerk zijn in gesprek met de 
jongeren in de wijk om met hun de ontstane situatie te bespreken. 
Strafrechtelijk kan nog niet worden vastgesteld wie de daders zijn van 
de vernielingen. Tevens zal de toegankelijkheid van het 
speeltuinterrein voor scooters worden beperkt en de begroeiing 
rondom het terrein zal worden gesnoeid zodat er meer zicht op het 
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terrein ontstaat. Met de politie zijn afspraken gemaakt om meer 
toezicht te houden. 

En hoe werkt u hierin samen met de bewoners, wijkteams en 
wijkagenten? 
Zie hierboven. 

Citaat uit de brief van 100%Groningen: 
Van de speeltuinvereniging krijgen wij zelfs het nog zorgzamere bericht dat 
vandalen doelbewust proberen spelende kinderen zich te laten bezeren. De 
speeltuinvereniging doet controlerondes in verband met de hoge criminaliteit 
en het vandalisme, daarbij troffen zij onderaan de glijbaan kapot geslagen 
flessen aan die bewust met de scherpe kanten naar boven in het zand gestoken 
waren. 

5. Heeft u kennisgenomen van deze vorm van 
criminaliteit7vandalisme? 
Ja; in dit geval wordt zorgvuldig onderzoek gedaan door de politie 
naar de mogelijke dader(s). 

6. Hoe kunt u de speeltuinvereniging en andere dergelijke groepen 
versterken in hun activiteiten? (hoe) kunt u de (gevoels)veiligheid 
verhogen in deze wijken met deze incidenten in het achterhoofd? 
Voor Vinkhuizen en de Hoogte, maar ook voor alle andere wijken in 
de stad, ondersteunen wij op reguliere basis de inzet van veel 
(wijk)vrijwilligers die actief (o.a. binnen speeltuin-, buurt en 
wijkorganisaties) bezig zijn met de organisatie en uitvoering van veel 
buurt- en wijkactiviteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de 
wijken. Dat veiligheid bij de uitvoering daarvan een belangrijke 
voorwaarde is staat buiten ki j f 

7. Vandalisme wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door jeugd, 
deze ontwikkeling strookt dus niet met hel beeld dat jeugdcriminaliteit 
in de stad is afgenomen. Heeft de gemeente grip op de bekende 
jeugdbendes in deze wijken? Zijn deze jeugdbendes in verhand te 
brengen met het huidig vandalisme? 
Wij zien dat verband niet. Overigens is er op dit moment zicht op twee 
problematische jeugdgroepen in de stad, respectievelijk in Beijum en 
Paddepoel. 

Zo ja; hoe kan hulpverlening verhoogd worden (naast de harde 
aanpak) om verder vandalisme te verlagen? 
Via Wij-teams en buurtagenten zijn wij continu in gesprek met de 
instellingen, vrijwilligers en jongeren in de wijk. Wij zien in het zich 
voordoen van beide incidenten geen aanleiding deze inzet en aanpak 
te veranderen. 
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Welke extra maatregelen kunnen worden genomen om deze doelgroep 
van de straat te houden? 
Wij zijn van mening dat alle jongeren in de stad gebruik kunnen en 
mogen maken van de openbare ruimte in de stad,. Wij beogen niet om 
bepaalde doelgroepen hiervan uit te sluiten. 

8. Welke gevolgen heeft het vandalisme in deze wijken op de 
investeringen van de gemeente in deze wijken? Bijvoorbeeld de 
installatie van speeltoestellen en andere openbare goederen? 
Wij blijven investeren in speel en jeugd(voorzieningen) in de wijken. 
Wel zijn wij kritisch op de duurzaamheid van de te plaatsen toestellen 
en ander straatmeubilair. 

9. Welke gevolgen heeft het vandalisme in deze wijken op de het 
verlenen van vergunningen voor evenementen als kermissen in deze 
wijken? 
Geen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester. 
Ton Schroor 

de secretaris. 
Peter Teesink 



Schriftelijke vragen ex art RvO over: Vandalisme in de Hoogte en Vinkhuizen 

Betreft: vandalisme in de Hoogte & Vinkhuizen 
Groningen 18 mei 2018 

Geacht college, 

De laatste tijd zijn er veel berichten over vandalisme en andere criminaliteit in de wijken 
Vinkhuizen en De Hoogte. Het bericht van RTV-Noord van 5 mei met de titel "vandalen 
vernielen kermis: 'alles was stuk, ik kon wel janken" volgt op vele kleine incidenten (zoals 
graffiti)en op grotere incidenten zoals de vernielingen van openbare fitnesstoestellen in het 
diamantpark in januari. Bij bewoners overheerst het gevoel dat vandalisme toeneemt en zij 
zich zorgen moeten maken over openbaar bezit. En erger nog: over hun kinderen. In de 
speeltuin In de hoogte zijn zelfs bewust glasschen/en met de scherpe zijde naar boven in het 
zand onder de glijbaan gestoken. Het gevoel overheerst dat de veiligheid afneemt. 
100% Groningen stelt daarom de volgende vragen; 

1. Heeft de wethouder kennis genomen van de vernieling van openbare 
fitnesstoestellen in het diamantpark in Vinkhuizen? Zo ja: hoe is hier op gereageerd? 
Zijn de daders bekend? Zijn de fitnesstoestellen inmiddels teruggeplaatst na 
reparatie? Zo nee; waarom niet? Zo ja; wat is de status van de toestellen nu? 

2. Heeft de wethouder kennis genomen van de vernielingen op de kermis in De 
Hoogte? Zo ja; hoe is hierop gereageerd? 

3. Het gevoel overheerst dat de veiligheid afneemt en vandalisme toeneemt. Is het 
aantal officiële meldingen van vandalisme toegenomen in deze (en andere) wijken? 
Zo ja; in welke maten? 

4. Bent u het met 100% Groningen eens dat deze overlast onacceptabel is en hier op 
korte termijn een einde aan moet komen? Zo ja, welke mogelijkheid tot extra 
maatregelen ziet u om hiervoor te zorgen? En hoe werkt u hierin samen met de 
bewoners, wijkteams en wijkagenten? 

Van de speeltuinvereniging krijgen wij zelfs het nog zorgzamere bericht dat vandalen 
doelbewust proberen spelende kinderen zich te laten bezeren. De speeltuinvereniging doet 
controlerondes in verband met de hoge criminaliteit en het vandalisme, daarbij troffen zij 
onderaan de glijbaan kapot geslagen flessen aan die bewust met de scherpe kanten naar 
boven in het zand gestoken waren. 
100% Groningen is blij met organisaties zoals de speeltuinvereniging die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun wijk en de veiligheid. Zij hebben echter het gevoel de grip 
kwijt te raken en willen de wijk leefbaarder, socialer en vooral i/e/7/ger hebben. Zij hebben 
ook ons gevraagd wat de gemeente hierin kan betekenen. 

7. heeft u kennisgenomen van deze vorm van criminaliteit/vandalisme? Hoe kunt u de 
speeltuinvereniging en andere dergelijke groepen versterken in hun activiteiten? (hoe) kunt u 
de (gevoels)veiligheid verhogen in deze wijken met deze incidenten in het achterhoofd? 



Vandalisme wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door jeugd, deze ontwikkeling strookt 
dus niet met het beeld dat jeugdcriminaliteit in de stad is afgenomen. Heeft de gemeente grip 
op de bekende jeugdbendes in deze wijken? 

5. Zijn deze jeugdbendes in verband te brengen met het huidig vandalisme? Zo ja; hoe 
kan hulpveriening verhoogd worden (naast de harde aanpak) om verder vandalisme 
te veriagen? 

6. Welke extra maatregelen kunnen worden genomen om deze doelgroep van de straat 
te houden? 

100 % Groningen vreest dat de bewoners van deze wijken niet alleen te lijden hebben onder 
het vandalisme zelf, maar ook onder de gevolgen voor investering & vergunningen in deze 
wijken uit angst voor toekomstig vandalisme. Daarom de volgende vragen : 

7. Welke gevolgen heeft het vandalisme in deze wijken op de investeringen van de 
gemeente in deze wijken? Bijvoorbeeld de installatie van speeltoestellen en andere 
openbare goederen? 

8. Welke gevolgen heeft het vandalisme in deze wijken op de het verlenen van 
vergunningen voor evenementen als kermissen in deze wijken? 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Marjet Woldhuis 

100% 
GRONINGEN 

100% Groningen 


