
 

 

 
 

VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR  
 
Van:   raadslid L.P. Stamsnieder 
Ontvangen: 10 december 2020 

 

 

Onderwerp: : Problematiek jeugd Geesteren  

 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen d.d. 15 december 2020, 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 

 
Bij het CDA komen de laatste tijd regelmatig verontruste berichten over een groep kinderen/jeugdigen 
die problemen/ overlast veroorzaken in Geesteren. Dit zijn kinderen/jeugdigen uit Geesteren 
aangevuld met kinderen/jeugdigen uit de andere kernen van de gemeente Tubbergen. 
 
Concreet wordt benoemd: 

- geluidsoverlast ’s avonds /’s nachts  door o.a. schreeuwen en het afsteken van vuurwerk;  
- hangjongeren bij Erve Kampboer en schoolplein; 
- verstoren van bijeenkomsten in erve Kampboer 
- vernielingen en achterlaten van afval 
- gevoel van onveiligheid bij ouderen die ’s avonds niet naar buiten gaan, zelfs niet om de hond 

uit te laten; 
- grote mond opzetten als mensen de jongeren aanspreken op hun gedrag; 
- enz. enz. 

 
Wijkagent Nathalie Hostee heeft in de Twentsche Courant Tubantia (16 november 2020) haar zorgen 
over bovenstaande kenbaar gemaakt. Tijdens de commissievergadering heeft de burgemeester e.e.a. 
toegelicht. Er zijn nog enkele vragen waarover het CDA graag nadere toelichting wil. 
 
Vragen: 
 

1. Is al duidelijk wat de mogelijke oorzaak van deze overlast is? 
2. Welke plannen zijn er voor de komende periode? Denk hierbij aan de Kerstvakantie, Oud en 

Nieuw. 
3. Wat is de rol van het Welzijnswerk (jeugd-, jongeren-, ouderenwerk) politie, gemeente, 

Dorpsbelang, Erve Kampboer en vooral de ouders? 
4. Kunnen mensen die zich door de groepsvorming angstig voelen zich ergens melden? 

Zo ja, waar kunnen ze zich melden? En worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld? 
5. Spelen bovenstaande problemen/ overlast ook in andere kernen? 

 
 

Ondertekening en naam:  
Namens de fractie CDA, 
 
 
 



 

 

 
L.P. Stamsnieder 
 

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het 

vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van 
de vergadering bij de voorzitter. 


