
Beantwoording vragen gesteld in de rondvraag van de raadsvergadering van 25 juni 
2019.

Vraag 1 – LLBWB – Overlast Emmawijk
LLBWB attendeert het college op structurele overlast in de Emmawijk in Geldermalsen, bij 
de begraafplaats. Er zou sprake zijn van Drugs- en Geluidsoverlast door hangjongeren. 
Kan het college hier versneld actie op ondernemen? De suggestie die LLBWB deed was 
het plaatsen van een verbodsbord voor samenscholingen.

Antwoord
De locatie is bekend bij de gemeente en de partners en wordt structureel gemonitord. 
Meldingen en voorstellen worden besproken in het maandelijkse casusoverleg jeugd, 
waar de volgende partners onder regie van de gemeente aan deelnemen: wijkagent, 
jongerenwerker, Iriszorg en de gemeente. 
Politie en handhaving bezoeken de begraafplaats frequenter om de situatie beter in de 
gaten te houden. De jongerenwerker gaat actief het contact aanhalen om de jongeren 
bewust te maken dat zij rekening moeten houden met hun omgeving. Omwonenden die 
overlast ervaren, wordt geadviseerd direct melding te doen bij de politie. Zij kunnen op 
dat moment iets aan de overlast proberen te doen.

Voor maatregelen tegen samenscholing en ongeregeldheden moet er sprake zijn van 
uitdagend gedrag waarbij ernstige overlast is dat gepaard gaat met criminaliteit. Hier is 
op dit moment geen sprake van. Als dat wel het geval is, wordt de groep en de locatie in 
beeld gebracht en aangepakt via een groepsscan.
Of toezicht op basis van 2:47 APV en artikel 461 wetboek van strafrecht door een Boa of 
de politie tot de mogelijkheden behoort, wordt altijd integraal bekeken. Wanneer dit het 
geval is, wordt er een bord met pictogrammen geplaatst zodat er handhavend 
opgetreden kan worden. We hebben hiervoor een uniform bord samengesteld met 
herkenbare pictogrammen die per locatie op maat is te maken qua tekst en 
pictogrammen. Zie onderstaand voorbeeld. Het bestuur staat positief tegen het plaatsen 
van een dergelijk bord op deze locatie.



Vraag 2 – GL – Hitteplan
GL heeft op het nieuws gehoord dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het hebben 
van een lokaal hitteplan. Is die er?

Antwoord
Bij warm weer lopen vooral ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht risico: 
op ademhalingsproblemen, duizeligheid en jeuk, maar ook op levensbedreigende 
aandoeningen. 
Voor zorginstellingen is informatie over een naderende hittegolf erg belangrijk. 
Daarom stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - met advies van 
het KNMI - het Nationaal Hitteplan op.
De media en de gemeenten kunnen naar eigen inzicht informatie verspreiden over het 
optreden van een periode van aanhoudende warmte, de problemen die dat kan 
opleveren voor bepaalde groepen en de maatregelen die men kan nemen om de 
negatieve gevolgen van de hitte voor de gezondheid te beperken. 
Hierbij is het nationaal hitteplan leidend. Er is dus geen apart lokaal hitteplan van kracht/ 
vastgesteld. 
De regio monitort dit eveneens en informeert/ adviseert de gemeente hierover met extra 
aandacht en mogelijk aanvullende voorwaarden inzake evenementen. 


