
Voorzitter, 

 

In het bestrijden van overlast door jongeren maken we gebruik van de zogenoemde 

escalatieladder: 

 Het nemen van preventieve maatregelen 

 Het organiseren van jongerenwerk 

 Zonodig het politieoptreden 

 En als het mogelijk is het inzetten van buurtpreventie 

 

Maar wanneer dit allemaal niet helpt moet je verder op de escalatieladder en dan komt de 

mosquito om de hoek kijken en gelukkig is deze beschermde vogel niet te bestrijden met 

een aaltjesdag. 

 

Natuurlijk is het hoge geluid van dit apparaat niet aantrekkelijk maar dat is nu juist het 

doel. Het voorzaakt vluchtgedrag en je kan dit discriminerend (GroenLinks) vinden maar 

de overheid is geroepen om overlast te bestrijden. Dat mogen de inwoners van zijn 

bestuurders toch verwachten. 

 

De Engelsen zeggen My home is my castle en het is niet voor niets dat de woning (en 

uiteraard daarbij het woongenot) in het wetboek van Strafvordering als hoogste goed 

juridisch zeer beschermd is. 

 

De ChristenUnie vindt het daarom zeer op zijn plaats dat de burgemeester in het uiterste 

geval gebruik mag maken van deze bevoegheid. Overigens wil ik u daarbij wijzen op de 

toelichting bij dit artikel. Het voornemen hiertoe (plaatsen van een mosquito) bespreekt 

de burgemeester in het lokale driehoeksoverleg met de officier van justitie en de 

korpschef en zoals u weet zijn dat niet de eerste de beste dus wat ons betreft met 

voldoende waarborgen omkleed. 

 

Nog kort over de gebiedsontzegging. Ook deze maatregel komt pas in uiterste gevallen 

om de hoek kijken en dat geeft de toelichting ook aan bij b.v. de jaarwisseling of bij grote 

evenementen als dit nodig is. Wederom, volgens ons, uitstekend te beoordelen door de 

burgemeester. 

 

Als laatste het vechten op straat. Eeuwen geleden kregen ze daar arena’s vol mee maar 

tegenwoordig is het wekelijks in Opsporing Verzocht. Ook dit artikel voorziet in een 

leemte van de wet, namelijk wanneer betrokkenen geen aangifte willen doen. Bij deze 

wijziging kan de politie zelfstandig optreden en kunnen deelnemers aan een vechtpartij 

gestraft worden. 

 

Samenvattend, voorzitter, de voorgestelde wijzigingen in de APV zullen wij dus steunen. 


