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Aan alle bewoners van Hobbemaplantsoen, Dommelbergen
Er is overlast in de brandgang achter het Hobbemaplantsoen, vanwege vandalisme, brandstichting en
het afsteken van vuurwerk. Er zijn ook bij de gemeente en politie meldingen binnen gekomen. Ook de
politie en gemeente hebben geconstateerd dat er vandalisme plaatsvindt.
De gemeente werkt samen met de politie om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Diverse
maatregelen, zoals onder andere extra toezicht en een buurtonderzoek, zijn al genomen. Echter blijft
u overlast ervaren. Wij zetten onze huidige aanpak door en willen u door deze brief vragen ons te
helpen in de aanpak.
Om de situatie goed in beeld te krijgen en mogelijk een patroon te ontdekken zijn meldingen voor ons
zeer belangrijk. Wij vragen daarom ook met klem om te blijven melden. Hiervoor stellen wij, naast de
reguliere meldkanalen, het telefoonnummer van de vuurwerktelefoon beschikbaar. Het
telefoonnummer 06-48191533 is bereikbaar op:
Maandag:
08:00-17:30
Dinsdag t/m zaterdag: 08:00-21:30
Zondag:
12:00-21:30
Voor acute situaties kunt u 112 bellen. Voor minder acute jeugdoverlast kunt u ook terecht bij het
meldpunt jeugdoverlast van de gemeente via cojor@oosterhout.nl.
U kunt zelf ook maatregelen treffen om de overlast te voorkomen.
Verlichting:
Een van de adviezen vanuit het politiekeurmerk veilig wonen is het plaatsen van een goede
verlichting. Verlichting maakt namelijk zicht op de omgeving mogelijk en vermindert criminaliteit, zoals
vandalisme en inbraken.
Privaat cameratoezicht:
Een tweede maatregel is het treffen van privaat cameratoezicht. Als burger mag u uw eigendommen
beveiligen door middel van cameratoezicht. Meer informatie hierover vindt u op de website van de
autoriteit persoonsgegevens.
Afsluiten van de brandgang:
Daarnaast adviseren wij u om met de aanwonende bewoners van de betreffende brandgang in
gesprek te gaan over het fysiek afsluiten van de brandgang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkboa Talitha Rademaker of de afdeling
veiligheid Ronald Slagmolen of Michelle Baaijens via 14-0162.

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 197114 te vermelden.

