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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, liep het in Naarden-Vesting afgelopen zomer uit de hand en 
zijn er maatregelen getroffen waaronder extra toezicht door politie, boa’s en een beveiligingsbedrijf. Na de strenge vorst en 
de eerste zonnige dagen werd het al weer drukker op de vestingwallen. 
Daarom de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Wordt er reeds rekening gehouden met een herhaling van de overlast? 
 
Antwoord 
De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De drukte in de Vesting zal naar verwachting, net als vorig jaar, de 
komende weken of maanden toenemen. Hierbij kan ook de overlast toenemen. Het bredere pakket aan maatregelen dat 
vorig jaar is ingezet, is ook dit jaar beschikbaar. Hiermee beoogt de gemeente in samenwerking met de politie, jongerenwerk 
van Versa Welzijn en bewoners de overlast tot een acceptabel niveau te beperken.  
 
Vraag 2 
Wordt er weer extra beveiliging ingezet? 
 
Antwoord 
Extra beveiliging behoort binnen een breder pakket aan maatregelen tot een van de opties.  
 
Vraag 3 
Zo ja, wanneer wordt deze ingezet? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
De beveiliging wordt ingezet als de aard, omvang en verwachting van overlast daar aanleiding toe geeft. De 
weersvoorspelling speelt hierbij een belangrijke rol. Als een structurele aanwezigheid van handhavingsdiensten nodig wordt 
geacht voor het tegengaan van overlast, dan wordt de beveiliging ingezet. Dit betekent niet dat de beveiliging de 
aanwezigheid van Boa’s en politie vervangt.  
 
Vraag 4 
Conform de “Coronaregels” is het strafbaar om met 3 of meer personen samen te komen en is de ‘avondklok’ voorlopig nog 
van kracht. (samenkomsten en chillen met een groep is nog verboden)  Wordt hierop gehandhaafd in Naarden-Vesting en 
overige locaties binnen onze gemeente?  
 
Antwoord 
Als dergelijke overtredingen worden geconstateerd, dan wordt hierop gehandhaafd door de politie en Boa’s. Dit geldt voor 
heel Gooise Meren.  
 
 
 
 


