
Problematiek vestiging middelbare scholen 

Barendrecht 
o.a. Vervuiling, 'hangen', geluidsoverlast, vernielingen en gevaarlijk verkeersgedrag. 
Delft; Zowel sociale als fysieke overlast. (Sociaal: onaangepast gedrag binnen een sociale context, 
fysiek: vandalisme, zwerfvuil) 
 
De Bras 
inzake een middelbare school in woonwijk Delft) er is een beleidsnota gemaakt om overlast te 
verminderen in de wijk. Drugs gebruikende jongeren 
Hogewei: "niet de hangjongeren, maar de scholieren die overdag rondhangen zorgen voor de 
meeste overlast" 
 
Zandstromenwijk;  
"de meeste mensen zijn tevreden. Er is echter één punt van breedgevoelde ergernis; de overlast 
door middelbare scholieren" 
 
Krommenie 
leerlingen gaan met elkaar op de vuist. Ook kinderen worden serieus lastig gevallen; meisjes worden 
vervelend bejegend en jongens krijgen soms harde klappen. In december vernielden scholieren ook 
een reclamebord van de koffiezaak" 
 
Uit de wijk De Leyen kwamen veel klachten over overlast door scholieren van twee middelbare 
scholen. In de wijk lag veel zwerfafval van jongeren die tijdens pauzes en vrije uren tussen school en 
supermarkt heen en weer pendelden. 
Leerlingen van het Assink Lyceum veroorzaken overlast bij de AH supermarkt. De scholieren 
bezoeken tijdens schoolpauzes de supermarkt en na de pauzes laten ze veel afval achter. 
 
TILBURG - Een gezamenlijke aanpak moet de overlast van leerlingen rondom het scholencluster in 
Tilburg Noord indammen. 
Gemeente, onderwijsinstellingen en politie roepen omwonenden op om baldadigheid te melden. 
Het gaat om zaken als wildplassen, blowen, alcohol op straat drinken, het achterlaten van zwerfafval 
en vandalisme. Dat ongewenste gedrag komt steeds vaker voor in de omgeving van de 
Gershwinstraat. 
 
Het politieteam Horst en Waterland, het Halt-bureau, de gemeente en de scholen voor voortgezet 
onderwijs zoeken naar nieuwe manieren om de overlast van de schooljeugd aan te pakken. (...) 
Eigendommen van anderen of onderdelen van het straatmeubilair moeten het dan ontgelden. Er zijn 
ook gevallen bekend van mishandeling van tegenliggers. Op zijn zachtst gezegd vertonen deze 
jongeren hinderlijk gedrag waarvan verkeersdeelnemers en aanwonenden op de routes van en naar 
de scholen overlast ondervinden. Deze overlast varieert van het met z’n drieën naast elkaar fietsen 
tot het schoppen en slaan van tegenliggers of aanwonenden. 
  



 


