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Overlast van, en mishandeling door drugsdealers Keverdijk Naarden
Inleiding
Al jaren is er veel overlast van drugs dealende jongeren nabij de Volkstuinen aan de Keverdijk in Naarden. Al vaak hebben de
omwonenden dit aangegeven, zowel aan de gemeente (burgemeester) en aan de politie. Echte actie blijft hier echter op uit.
Zowel op de parkeerplaats voor De Sprong als ook op de Oude Meerstraat vind men dagelijks cocaïne-zakjes en de drug
dealende jongeren zorgen voor onveiligheid, overlast en een unheimisch gevoel. Afgelopen week zijn de volkstuinders echter
opgeschrikt toen 1 van hen is mishandeld door een jongere, nadat hij hen had aangesproken op hun onbehoorlijke gedrag. Op
Facebook geven de omwonenden aan dat zij de overlast zat zijn en richten zich naar ons, de gemeente. Dit is ook te lezen in
onderstaand artikel in de digitale Gooi- en Eemlander van zondag 4 april 2021.
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20210403_78109107
De Partij van de Arbeid heeft deze overlast al eerder aangekaart en heeft voor nu de volgende vragen:
Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat er, nog altijd, met grote regelmaat drugs worden gedeald vanaf de parkeerplaats voor De
Sprong aan de Keverdijk of aan de Oude Meerstraat? Zo ja, wat doet u hieraan? En hoe kan het dat, ondanks dat deze overlast
al jaren bestaat, hier nog geen (zichtbare) acties op zijn ondernomen?
Vraag 2
Er is afgelopen weekend een grote grens gepasseerd. Een tuinder die de jongeren op hun gedrag aansprak is fysiek
mishandeld. De onrust en het gevoel van onveiligheid in de omgeving is groot. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de
overlast afneemt en de inwoners van de Keverdijk en de volkstuinders weer veilig gebruik kunnen maken van hun
leefomgeving en volkstuinen?
Vraag 3
Hoe gaat u de stappen die u gaat nemen om de overlast te doen afnemen communiceren met de betrokken tuinders en
omwonenden? En hoe gaat u ervoor zorgen dat zij zich weer veilig voelen op hun volkstuin en in hun straat?

