
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle  

Betreft: vragen ex artikel 45 over overlast Klooienberglaan 

Zwolle, 30 juli  2022 

 

Geacht college,  

Na het voornemen, dat onze inwoners uit de media konden lezen, in de Prinses Margriet Haven in 

Holtenbroek een cruiseschip aan te leggen voor de opvang van 144 asielzoekers zijn wij door 

verschillende omwonenden benaderd. 

Het voornemen dit cruiseschip in deze haven aan te leggen, voorbij te gaan aan een fatsoenlijke 

communicatie met onze inwoners hierover en het feit dat zij via een interview in de Stentor moesten 

lezen wat de plannen zijn laten wij in onderstaande vragen buiten beschouwing.  

Ons is gebleken dat in de Klooienberglaan sprake is van heftige en veelvuldige overlast.  

Het gaat over geluidsoverlast, intimidatie, er worden drugs gedeald en de eigen parkeerplaats is voor 

omwonenden niet toegankelijk als zij in de avond thuis komen. Ze zetten de auto een endje verder 

weg en lopen stilletjes naar de ingang van hun flat. Want ze zijn bang voor onregelmatigheden. 

Het melden van overlast: geluid, intimidatie, dealen van drugs is door de Meldkamer inmiddels 

gekwalificeerd als “overlast heeft voor ons geen prioriteit”. 

Onze fractie is er bezorgd over dat de bereidheid het melden van overlast, het melden van dingen die 

het daglicht niet kunnen verdragen, inmiddels vermindert. Als de reactie is “het heeft geen prioriteit” 

waarom zouden onze inwoners dan nog melden? Dit brengt met zich mee dat het aantal meldingen 

vermindert terwijl de overlast vermeerdert. Dit kan en mag niet zo zijn en we stellen hierover de 

volgende vragen: 

 

• Is het College zich ervan bewust dat de meldingsbereidheid bij gevallen van overlast en 

omissies vermindert als niet adequaat wordt opgetreden? 

• Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat als inwoners een melding maken 

van (ernstige) overlast zij een adequate reactie moeten krijgen? 

• Wat verstaat het College onder een adequate reactie? 

• Is het College zich ervan bewust dat het aantal meldingen dat wordt gedaan geen reëel beeld 

van de werkelijke overlast en onveiligheid die onze inwoners ervaren; 

• Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat onze inwoners zich veilig moeten 

weten en zich veilig moeten voelen? 



• Wat gaat het College eraan doen om de daadwerkelijke overlast, in dit geval aan de 

Klooienberglaan aan te pakken? 

• Heeft het College überhaupt in beeld wat de kwetsbare plekken in onze stad zijn? 

• Wat zegt het College tegen onze inwoners die geen gehoor krijgen als zij melding maken van 

overlast en onveilige situaties? 

• Wij zouden graag zien dat het College actief deze inwoners benadert. Is het College daartoe 

bereid? 

Namens de fractie van Swollwacht 

Silvia Bruggenkamp 


