Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 10 maart 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Bedelverbod en straatmuziek
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Ondernemersvereniging De Heul heeft aandacht gevraagd voor de problematiek van
bedelen en straatmuziek. Is deze problematiek bij het college bekend en ziet het
college dit ook als een probleem? Is het college voornemens op te gaan treden en
wordt er een eind gemaakt aan het gebedel en de overlast?
2) De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zegt ook iets over bedelarij en
straatmuziek. Uit de artikelen van de APV is niet duidelijk of het bedelen met
krantjes en het ‘rammelen’ op een accordeon verboden is. Kan het college op grond
van de APV tegen de genoemde overlast optreden? Moet hiervoor de APV mogelijk
worden aangepast?
3) Aan de andere kant wil de PCG de ogen niet sluiten voor de ‘bedelaars’… Wat zijn
het voor mensen? Zijn deze mensen echte bedelaars en komen ze uit Wijk bij
Duurstede? Kan de gemeente (mogelijk in samenwerking met diaconieën van de
plaatselijke kerken) op de een of andere manier hulp bieden aan deze mensen?
Toelichting:
Vorige maand heeft ondernemersvereniging De Heul aandacht gevraagd voor het gebedel
van mensen voor hun deuren. Er wordt gebedeld met krantjes en veel klanten storen zich
hieraan. Het winkelend publiek wordt bijna opgedrongen om iets te geven. Het opgehaalde
geld schijnt vaak gebruikt te worden om krasloten te kopen… Dat burgers zich storen aan het
‘gebedel’ kan ik bevestigen. Ik ben verschillende keren door burgers hierop aangesproken en
van de gemeente wordt verwacht dat er wordt opgetreden. Uit de reacties maak ik op dat de
problematiek zich niet alleen beperkt tot De Heul. Tot nu toe heb ik niets met de signalen
gedaan, maar naar aanleiding van de brief van ondernemersvereniging De Heul heb ik nu
toch de stoute schoenen aangetrokken.
Daarnaast geeft de ondernemersvereniging ook aan dat er niemand staat te wachten op ‘een
accordeon die de hele dag staat te rammelen’. De ondernemersvereniging De Heul vindt het
pure overlast wat het centrum niet ten goede komt en dat geldt ook voor het gros van hun
klanten. Ze roepen de gemeente op het voorbeeld te volgen van andere gemeenten die om
dezelfde reden een eind hebben gemaakt aan het ‘gebedel’ en de overlast. Naast een ‘harde’
hand is de PCG ook benieuwd of er hulp kan worden geboden aan deze bedelende mensen.
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