
Vragen D’66 raadscommissie 14 mei 2019 overlast door jeugd Park Dennenkamp 

Is het college op de hoogte van de situatie op en rond het voetbalveld in Park Dennenborgh waarbij 
er naast geluidshinder zoveel overlast is door de jongeren op en rond het voetbalveld dat sommige 
inwoners ’s avonds niet meer door het park durven te lopen en jonge kinderen niet meer van het 
voetbalveld gebruik durven te maken? Wat denkt het college hieraan te gaan doen?

 Er zijn de afgelopen maanden drie à vier keer pogingen gedaan het kapotgeschoten hekwerk te 
repareren. Telkens is alles na twee weken weer kapot. Ook lossen de reparaties de geluidsoverlast 
die door de trillingen van het hekwerk ontstaan niet op. Is het hekwerk, dat bestaat uit materiaal 
dat eigenlijk bedoeld is voor erfafscheidingen, volgens het college wel geschikt als omheining van 
een voetbalveld? Hoe vaak moet het hekwerk nog worden gerepareerd voordat dat de problemen 
(kapot hekwerk, geluidsoverlast door trillingen bij gebruik) echt worden opgelost?

Hoewel er tot op heden geen kostenanalyse is gemaakt om te bepalen wat een andere opzet voor 
het voetbalveld zou kosten, is in gesprekken tussen omwonenden en de gemeente aangegeven dat 
een andere opzet/inrichting van het voetbalveld niet kan plaatsvinden omdat daar geen geld voor 
is. Hoelang wil het college toestaan dat diverse reparaties aan het hekwerk rond het voetbalveld en 
reparaties van het vandalisme op en rond het voetbalveld geld blijven kosten terwijl er geen geld is 
voor een structurele oplossing? Wat zijn dan de voorziene kosten die ervoor zorgen dat er geen 
structurele oplossing mogelijk is die alle problemen wel definitief oplost?

Naar aanleiding van overlast rond het voetbalveld is door de gemeente enkele maanden geleden 
een bord met gebruiks- en gedragsegels in het park geplaatst. Ook is een betrokken 
jongerenwerker zo nu en dan met de overlast veroorzakende jongeren in gesprek. Is het college 
van mening dat het plaatsen van een bord met regels en de inzet van een jongerenwerker de juiste 
oplossing is voor het tegengaan van de hardnekkige overlast en het vandalisme op en rond het 
voetbalveld? Zo niet, wat is volgens het college in dit geval dan wel een juiste vorm van 

Omwonenden hebben het gevoel dat zij aan het lijntje worden gehouden. Wat gaat het college 
daaraan doen en hoe gaat het college de omwonenden betrekken bij het vinden van een oplossing?

In Renkum zijn vergelijkbare problemen rondom het Europaplein: veel overlast van hangjeugd, 
stationair ronkende auto’s, wietgebruik, vandalisme. Is het college daarvan op de hoogte? Kan het 
college aangeven of zij van mening is dat er sprake is van overeenkomende problemen met 
hangjongeren op meerdere plekken in de gemeente Renkum? Kan het college aangeven waardoor 
deze problemen ontstaan? Heeft het college zicht op een oplossing om deze problemen op te 
lossen?


