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Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Ilse Millin, VVD 

Datum indiening: 20 mei 2020 

Datum antwoord: 12 juni 2020 

Onderwerp: Overlast vestingwallen 

 

Inleiding 
Mede als gevolg van de Coronamaatregelen zijn jongeren sterk aangewezen op de eigen omgeving. Op sommige plekken 
leidt dat tot overlast. Door sluiting van horecagelegenheden zie je tevens een enorme toename van alcoholgebruik op straat 
wat de overlast alleen maar lijkt te verergeren.  
Waar onder normale omstandigheden wel sprake is van begrip, loopt het in Naarden-Vesting uit de hand. 
Daarom de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Herkent u het beeld en zijn hierover klachten bekend? 
 
Antwoord 
De klachten omtrent jeugdoverlast op en rond de Vestingwallen zijn bekend. Er was sprake van een verhoogd aantal 
meldingen van overlast, maar niet van het uit de hand lopen van de situatie. Door een proactieve aanpak in samenwerking 
met de politie, jongerenwerk van Versa Welzijn en een beveiligingsbedrijf zijn de klachten aanzienlijk verminderd.  
 
Vraag 2 
Conform de “Coronaregels” is het strafbaar om met 3 of meer personen samen te komen. (samenkomsten en chillen met een 
groep is nog verboden)  Wordt hierop gehandhaafd in Naarden-Vesting?  
 
Antwoord: 
De coronaregels worden in Naarden-Vesting proactief gehandhaafd. Naarden-Vesting is een aandachtspunt bij de 
surveillance van de politie en Boa’s. Dit betekent dat er momenteel meer politie en Boa’s aanwezig zijn, dan normaal het 
geval is in Naarden-Vesting.  
 
Vraag 3 
Zo ja, hoeveel sancties zijn er opgelegd? 
 
Antwoord 
Tussen 11 maart 2020 en 9 juni 2020 zijn er 106 waarschuwingen en 25 processen verbaal (boetes en sancties) uitgeschreven 
voor overtredingen van de noodverordening (coronaregels) op de Vestingwallen.  
 
Vraag 4 
Voor minderjarigen is het verboden  (onder de 18 jaar) om alcoholische drank bij zich te hebben op straat en andere openbare 
plekken. (Drank en Horecawet)  
De APV spreekt in artikel 2.48 (verboden drankgebruik) van door het college aangewezen plekken. Zijn er binnen de 
Gemeente Gooise Meren dergelijke gebieden aangewezen? 
 
Antwoord 
Binnen Gooise Meren zijn geen gebieden aangewezen in het kader van een verbod op openbaar drankgebruik. 
 
Vraag 5 
Is het mogelijk om gebieden waar nu overlast plaatsvindt, zoals in Naarden-Vesting, waar je ziet dat door alcoholgebruik de 
overlast toeneemt, (tijdelijk) aan te wijzen als een alcoholvrije plek als bedoeld in artikel 2.48 APV? 
 
Antwoord 
Bij de overweging om een verbod in te stellen wordt gekeken naar de proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit van een 
verbod. Het instellen van een (alcohol)verbod in Naarden-Vesting is momenteel niet proportioneel. In Naarden-Vesting zijn al 
maatregelen genomen, welke voor een aanzienlijke afname van overlast hebben gezorgd.  
 
  



Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 
 
Vraag 6 
Om de handhaving te vergemakkelijken zou een toegangsverbod (bijvoorbeeld van 19.00 - 07.00) , conform artikel 461 
Wetboek van Strafrecht, ook tot de mogelijkheden behoren.  
Hoe kijkt de gemeente aan tegen deze mogelijkheid?  
 
Antwoord 
Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht betreft het afsluiten van privéterrein. De gemeente of burgemeester heeft niet de 
bevoegdheid om dit te doen, omdat het de grond van Stichting Monumentenbezit betreft.  
 
Voor het afsluiten van het gebied op basis van een noodverordening of aanwijzingsbesluit geldt hetzelfde antwoord als bij 
vraag 5. Bij de overweging om een verbod in te stellen wordt gekeken naar de proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit 
van een verbod. Het instellen van een verbod in Naarden-Vesting is momenteel niet proportioneel. In Naarden-Vesting zijn al 
maatregelen genomen, welke voor een aanzienlijke afname van overlast hebben gezorgd.  
 
 
 


