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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt volgens, in overeenstemming met artikel 39 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
Inleiding 
 
Er bereiken ons berichten dat rond de pekelbaden op het Kaasplein in Markelo een 
nieuwe hangplek voor jongeren ontstaat, wat leidt tot overlast en nu ook met vernielingen 
bij de bieb. Ook wordt er gesproken over activiteiten op deze plek gerelateerd aan drugs.  
Gemeente Belangen heeft de volgende vragen aan het college: 
 
Vragen 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekent met deze situatie? 
Het is bij ons bekend dat er af en toe jongeren rondhangen. Dat is op zich ook prima 
aangezien het een speelplek is voor jeugd en tot op heden heeft dit nog niet voor (veel) 
overlast en vernielingen gezorgd. Vrij recent is er voor het eerst een ruit vernield van de 
bibliotheek.  
Over activiteiten op deze plek gerelateerd met drugs is bij het college en de wijkagent 
niets bekend. De wijkagent heeft ons aangegeven, dat op basis van hun bekende 
gegevens, er vanaf 2019 4 meldingen bij de politie zijn geweest. Wij merken dan ook op 
dat er absoluut geen sprake is van een overlastgevende hangpleklocatie. 
 
De wijkagent meldt verder dat de doelgroep die zich hier het meest ophoudt, kinderen in 
de leeftijd van 8-14 jaar zijn, waarvan de meesten zich daar overdag bevinden.  
De politie verneemt ook geen geluiden dat men zich op deze locatie niet veilig voelt en 
ziet regelmatig kinderen spelen met elkaar, al dan niet in het bijzijn van ouders. 
In de avond/nacht wordt er zelden tot nooit iemand aangetroffen. Hooguit uitgaans-
publiek dat na het sluiten van de horeca bij het naar huis gaan nog even een tussenstop 
maakt.  
 
2. Is het college bereid om actie te ondernemen om deze overlast te stoppen 
Er is met de komst van de speeltoestellen in de pekelbaden meer verlichting aange-
bracht. De hoek aan de zijkant van de bibliotheek is nog erg donker. Wij hebben de 
huisinstallateur van De Kaasfabriek inmiddels opdracht gegeven (meer) verlichting aan 
te brengen met bewegingssensoren zodat deze donkere hoek óók goed verlicht wordt.  
Wij denken dat hiermee eventuele vernielingen, zoals bij de bibliotheek is gebeurd, 
kunnen worden voorkomen.  
 



Ook zullen wij de jongerenwerker en wijkagent vragen om deze locatie wat frequenter te 
bezoeken en met de jeugd in gesprek te gaan. Eventuele risico’s dat er zaken gebeuren 
die niet kunnen, wordt door de politie vroegtijdig in de kiem gesmoord. 
 
 
 
1 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 


