
Jeugdoverlast winkelcentrum Eggert   
Gemeente Purmerend


Geachte bewoner/ondernemer,


Naar aanleiding van de vele overlastmeldingen die wij hebben ontvangen in 2020, 
willen wij u als Gemeente Purmerend graag vragen naar uw mening.  


Om te voorkomen dat er in 2021 weer veel overlast in het centrum van Purmerend 
wordt veroorzaakt, kijkt de gemeente naar een gezamenlijke en doelgerichte aanpak 
in winkelcentrum Eggert. 


Hierbij vindt u een aantal vragen m.b.t. de dienstverlening door de Gemeente 
Purmerend en de Politie Purmerend. Ook vindt u een aantal vragen over de mate 
waarin u overlast ervaarde en wat u in 2021, graag anders wilt zien.


Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om deze vragen te beantwoorden. Misschien 
heeft u wel een passende aanpak?


Met vriendelijke groeten,


Gemeente Purmerend 
Handhaving Purmerend 

Winkelcentrum Eggert 
Gemeente Purmerend
Enquête 
2021
Auteur: J. Kalf



Contactgegevens
————————————————————————————————————


Datum: _____________________

Naam:______________________________________________________________________

Adres:______________________________________________________________________

Bedrijfsnaam:________________________________________________________________

Functie:_____________________________________________________________________

*Telefoonnummer:____________________________________________________________

*E-mailadres:________________________________________________________________

*= niet verplicht



Overlast
————————————————————————————————————


1. Ondervindt u wel eens overlast van jongeren in en rond winkelcentrum 
Eggert? 

Ja vaak

Ja soms

Ja zelden	  

Nee, ga naar vraag 3.


2. Wat voor overlast ondervindt u? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Geluidsoverlast

Rommel op straat

Vernieling aan straat meubilair 	  

Ongewenst bejegend/aangesproken voelen

Overlast door alcohol- en/of drugsgebruik

Anders namelijk:


             ________________________________________________________________________________


3. Kunt u met één rapportcijfer aangeven hoe veilig u zich voelt in het 
centrum? 

 
       

1             2              3              4             5              6              7             8               9              10




Dienstverlening
—————————————————————————————————————


4. Heeft u in 2020 melding gedaan van overlast?  

Ja vaak (5 keer of meer)

Ja soms (3-5 keer)

Ja zelden (1-2 keer)	  

Nee, ga naar vraag 6.


5. Hoe heeft u dit gemeld? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Telefonisch met gemeente

Telefonisch met politie

Mijn gemeente app	  

Op locatie waar de overlast gepleegd werd

Anders namelijk:


             ________________________________________________________________________________


6. Wat vond u van de dienstverlening  door de Gemeente Purmerend m.b.t. 
jeugd-overlastmeldingen?  

 
       

1             2              3              4             5              6              7             8               9              10




7. Wat vond u van de dienstverlening  door de Politie m.b.t. jeugd-
overlastmeldingen?   

 
       

1             2              3              4             5              6              7             8               9              10


8. Wilt u in het kort aangeven wat in 2021, graag anders wilt zien in het 
optreden door de gemeente handhavers en de politie? 

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


         ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Wilt u in het kort aangeven wat u positief vond van de genomen acties van 
de Gemeente Purmerend en Politie? 

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


         ________________________________________________________________________________




10.Hieronder worden enkele voorbeelden van maatregelen genoemd. Kunt u 
aangeven welke maatregel(en) u graag ziet in 2021? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
*Wij kunnen geen garantie geven dat onderstaande maatregelen, of andere maatregelen, 
ingevoerd kunnen worden.  

Meer blauw in het centrum (politie/handhaving)

Minder waarschuwen, meer bekeuren

Een bord plaatsen met de tekst: (Samenscholing verboden van… tot… Art. 35b APV)	  

Gebiedsverboden voor hardnekkige overlastplegers

Meer begeleiding door jeugdwerkers/coaches	  

Anders namelijk:


             ________________________________________________________________________________


             ________________________________________________________________________________


             ________________________________________________________________________________


*Zou u de enquête na het invullen willen retourneren 


aan een medewerker van handhaving Purmerend? 


Bedankt voor uw tijd!


