
 
 

 
 
 
Datum  : 15 augustus 2011 
Onderwerp : verslag buurtbijeenkomst 8 augustus 2011 
Aan  : bewoners Limmel/Nazareth 
Van  : VBT Limmel/Nazareth 
 
Op 9 augustus was er een bijeenkomst met bewoners uit uw wijk. Zij reageerden eerder op een 
wijkbrede uitnodiging van het Veilige Buurten Team om samen van gedachten te wisselen over de 
aanpak van problemen en aandachtspunten in de wijk. 
37 bewoners uit de wijk Limmel/Nazareth kwamen naar deze bijeenkomst. Het VBT was blij met deze 
toch hoge opkomst, gelet op het feit dat velen op vakantie waren.  
Tijdens een drukke en met tijden zeer pittige, soms emotionele discussie werd teruggekeken naar de 
inzet van de afgelopen weken. Nieuwe zakenwerden  onder de aandacht gebracht van het VBT. 
 
Voor wat betreft de afgelopen periode werd teruggekeken naar de aanpak op het gebied van de 
vorige prioriteiten. Er werd door het VBT aangegeven dat tijdens de zomerperiode de verschillende 
organisaties niet altijd capaciteit hebben om extra personeel in te zetten. De inzet was dan ook 
beperkt.  
De vorige priorirteiten: 
1. verpaupering 
Met name het achterlaten van afval in de openbare ruimte, maar ook in de brandgangen kwam ter 
sprake. Naast ondernomen opschoonacties, ligt er ook een vernatwoordelijkheid bij de bewoners 
2. hondenpoep 
Er werd in de afgelopen periode meerdere malen verbaliseert. De aanpak, het verbaliseringsbeleid, en 
de opruimplicht werden nog eens uitgelegd. 
3. woninginbraken 
Bewoners gaven in de afgelopen periode meerdere malen het signaal dat er meer inbraken waren dan 
gewoonlijk. Dit werd bevesitigd door politiecijfers. Echter met de kanttekening dat er vooral meer 
inbraken waren in schuurtjes, tuinhuisjes e.d.  
 
In samenspraak met het VBT bepaalden de bewoners de navolgende prioriteiten: 
1. aanpak van de bekende overlastgevende families 
2. drugshandel 
3. algemene veiligheid 
 
Over de aanpak van de overlastgevende families, genoemd onder 1, waren de bewoners niet te 
spreken. In hun ogen gebeurde er niets. Er werd gevraagd welke acties er werden ondernomen. Het 
VBT kon hier echter niet op ingaan.  
Voor wat betreft punt 2: "drugshandel" kon het VBT melden dat de aanpak van de drugshandel wordt 
gestart met een posteractie. De posters vonden gretig aftrek bij de bewoners De afgelopen week 
werden ook posters bezorgd bij diverse winkeliers in de wijk. Tevens zullen alle bewoners van 
Limmel/Nazareth een briefkaart met hetzelfde logo ontvangen. De kaart kan worden ingevuld en 
kostenloos worden verstuurd. Doel van de actie is om dealers, klanten en runners duidelijk te maken 
dat bewoners niet langer accepteren dat er in drugs wordt gehandeld in hun wijk. 
Tijdens de vergadering kwam naar voren dat punt 3: "algemene veiligheid" wel wat verduidelijking 
behoefde. De initiatiefnemer en ook andere bewoners doelden dan vooral op: verlichting in brand-
gangen, drempels/snelheid in de Askalonstraat, handhaven in een 30-kilometerzone, rijden in 
verboden richting, overlast van scooters/verlichting/snoeien van bomen op het Jerichoplein, overlast 
van crossende scooters in de overige delen van Limmel/Nazareth. 
 
Het VBT Limmel/Nazareth brengt voor toekomstige bijeenkomsten nog het volgende onder de 
aandacht: 
1.  
De buurtbijeenkomst is niet bedoeld om persoonlijke geschillen met één of meer VBT-leden te 
bespreken 
2.  
We begrijpen dat de emoties soms wel eens oplopen, geen probleem. Daar mag ruimte voor zijn. 
3.  
Laten we elkaar wel behandelen zoals we ook zelf behandeld willen worden: met respect 
 

Tot slot willen we alle bewoners bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens het overleg. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


