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22 mei 2019 Overlast jeugd park Dennenkamp Oosterbeek 

In de raadscommissie van 14 mei 2019 zijn bij de rondvraag door D’66 vragen gesteld over overlast 
door jeugd in park Dennenkamp in Oosterbeek. Graag geven wij u hierbij onze reactie op de 
gestelde vragen.   

Voor de aanpak van overlast door jeugd in de openbare ruimte werken wij integraal samen met o.a. 
politie, Renkum voor Elkaar (Dynamo jeugdwerk), onze jeugd-BOA, sociaal team, Veiligheidshuis en 
Halt. Vanuit deze samenwerking zijn,  in overleg met de betreffende omwonenden,  in de afgelopen 
maanden diverse acties uitgezet om de ervaren overlast in het park de Dennenkamp terug te 
dringen:

- de locatie is extra meegenomen in de surveillancerondes van politie en van Toezicht en 
Handhaving. In de avonduren zijn een (jeugd) BOA, een jongerenwerker van Dynamo 
Jeugdwerk en de wijkagent geregeld aanwezig geweest in het park Dennenkamp en is op 
dat moment aanwezige jeugd aangesproken op ongewenst en gewenst gedrag.  

- Met de betreffende omwonenden is afgesproken dat zij bij overlast direct een melding doen 
bij de politie. Uit informatie van de wijkagent is gebleken dat er geen officiële meldingen 
van overlast zijn ontvangen in de periode januari 2019 tot en met nu. 

- Er is een “verbodentoegang”-bord geplaatst volgens artikel 461 Wetboek van Strafrecht 
waarop is aangegeven dat er tussen 21.00 en 9.00 uur geen gebruik mag worden gemaakt 
van de voetbalkooi. Hierdoor is het mogelijk te handhaven op eventueel gebruik van de 
voetbalkooi in die betreffende uren. In de afgelopen maanden is er in totaal twee keer een 
proces verbaal opgemaakt door Toezicht en Handhaving. 

- De leverancier van de omheining van de voetbalkooi heeft in onze opdracht het hekwerk 
onderzocht en een aantal aanpassingen uitgevoerd, waardoor de geluidsoverlast daarvan is 
teruggebracht. Deze omheining is van hetzelfde materiaal als die van de ballenvangers op 
de voetbalvelden van onze sportparken. 

Veiligheid en je veilig voelen is de norm in onze gemeente. Wij blijven serieus omgaan met signalen 
van bewoners. Binnenkort willen wij in overleg met betrokkenen de ondernomen acties evalueren. 
Over de resultaten daarvan gaan wij u informeren. 
Wat betreft overlast door jeugd op andere locaties merken wij op dat wij in eenzelfde integrale 
aanpak samenwerken met de hiervoor genoemde partners dus met op locatie én jeugdgerichte 
maatregelen.  


