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Aan alle bewoners van de Natuurkundigenbuurt in 
Oosterheide  

 
Maatregelen om overlast tegen te gaan 
 
Al enige tijd is het onrustig in uw wijk. Dat constateren niet alleen de politie, de handhavers en 
jongerenwerkers, maar met name komen deze signalen ook van u als bewoners zelf. 
 
De overlast en de incidenten bestaan onder andere uit het door jongeren vernielen van uw 
eigendommen (waaronder auto’s maar ook woningen en andere panden), samenscholingen, het 
gooien van stenen, geluidsoverlast, bedreigingen en intimiderend gedrag. Dit vormt een ernstige 
inbreuk op uw woongenot en betekent een aantasting van de openbare orde.  
 
Burgemeester Buijs wil verdere overlast voorkomen en wijst erop dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) een samenscholingsverbod van kracht is. Dit om verdere overlast te 
voorkomen en de veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving te herstellen.   
 
De gemeente Oosterhout heeft intussen met diverse instanties, waaronder de politie, handhavers en 
buurtbewoners maar ook met vertegenwoordigers van de Marokkaanse moskee, gesproken om de 
overlast tegen te gaan. Diverse maatregelen zijn en worden in afstemming met elkaar genomen. 
Burgemeester Buijs is nauw betrokken bij de aanpak en is blij met deze zeer goede samenwerking 
met alle betrokkenen.  
 
Een van de maatregelen is dat de politie met name actief optreedt in uw buurt (grofweg het gebied 
van de Natuurkundigenbuurt, maar ook daarbuiten) tegen de veroorzakers van de overlast. Het 
samenscholingsverbod, dat ook algemeen geldt in de hele gemeente, wordt nu zeer actief 
gehandhaafd.  
De komende tijd zal de politie uw buurt dan ook regelmatig controleren. 
 
Concreet betekent dit dat als er weer samenscholingen en verdere overlast plaatsvinden in uw 
buurt, dit een overtreding is waar een forse bekeuring op staat. 
 
Ook heeft burgemeester Buijs samen met het Openbaar Ministerie en de politie besloten om voor de 
duur van 2 weken tijdelijk cameratoezicht in te stellen. Deze camera is geplaatst aan de Kamerlingh 
Onneslaan. De camera maakt beelden van de openbare ruimte die dienen om te helpen bij het 
aanpakken van de overlast.  
 
Wij willen u vragen om bij het ervaren van (jeugd) overlast altijd melding te maken. Voor acute 
situaties kan dit bij de politie via 112 of 0900-8844, voor minder acute jeugdoverlast kunt u tevens 
terecht bij het meldpunt van de gemeente via  cojor@oosterhout.nl.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u bellen met de beleidsmedewerker 
openbare orde en veiligheid de heer Slagmolen via 14-0162.  
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Het artikel uit de APV 2019 treft u hieronder aan  
 
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 
1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te 
dringen, te vechten, de orde te verstoren of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot 
ongeregeldheden. 
2. Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of 
dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor 
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een 
samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de 
door hem aangewezen richting te verwijderen. 
3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het 
bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn 
afgezet. 
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod. 
5. Dit artikel geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke 
samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 
 
 
 
 

 
 


