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Aan de bewoners van de wijk Boerenburg

Noordwijk, 11juni 2018

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u inmiddels heeft vernomen heb ik op 7 juni jl. besloten om een noodverordening voor
de wijk Boerenburg af te kondigen in verband met ongeregeldheden die sinds eind mei op en
rondom het Rederijkersplein zich hebben voorgedaan. De noodverordening blijft tot en met
uiterlijk 17 juni 23.59 uur van kracht.
De noodverordening bevat diverse maatregelen die de politie meer ruimte geeft om op te
treden tegen die raddraaiers die uw wijk onveilig maken. Hierbij kan gedacht worden aan een
samenscholingsverbod tussen 22.00 uur en 06.00 uur, preventief fouilleren, verplicht
legitimeren en een verbod op voorwerpen die gebruikt kunnen worden om de openbare orde
aan te tasten. De noodverordening heeft inmiddels geresulteerd in negen aanhoudingen van
personen die verboden voorwerpen bij zich hadden en die zich zonder een kennelijk doel in de
wijk ophielden.
Maar er is meer nodig dan een noodverordening om uw wijk veilig en leefbaar te houden en
daarom bereid ik een tweede traject voor. Er wordt op korte termijn een werkgroep in het
leven geroepen die diverse maatregelen moeten gaan treffen die als doel hebben dat de
ongeregeldheden van de afgelopen periode permanent tot het verleden gaan behoren. Daarbij
zal actief met de wijkvereniging Boerenburg, Stichting Marhaba, de politie en overige
instellingen worden opgetrokken zodat de maatregelen breed gedragen en uitgevoerd zullen
worden.
In de week van 18 juni tot en met 22 juni wordt er een bewonersavond georganiseerd waarin
de gemeente in aanwezigheid van politie en overige instellingen een toelichting zal gaan geven
op de nadere maatregelen die getroffen zullen worden. Vanaf vrijdag 15 juni a.s. zal op de
gemeentelijke website kenbaar worden gemaakt wanneer en op welke locatie de bewoners
avond zal plaatsvinden.
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ik zie uw komst graag dan tegemoet!
Hoogachtend,
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