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Onderwerp: Vandalisme aan auto’s in Bergen op Zoom

22 maart 2021
College van B&W gemeente Bergen op Zoom
Geacht college,
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Een golf van autobranden en vernielingen aan voertuigen
teisterde een geruime tijd onze gemeente. Met de groeiende mobiliteit zijn tegenwoordig vele
burgers afhankelijk van hun auto voor woon-werkverkeer. Sommige gezinnen die het niet breed
hebben, kunnen zich al moeilijk een auto veroorloven. Bij autovandalisme wordt er ook een stukje
vrijheid van burgers afgenomen. Kinderen wegbrengen of naar het werk gaan, kan dan opeens niet
meer. Achter een autobrand schuilt vaak veel leed. Bij vandalisme komt dit dan ook hard aan voor
de slachtoffers.
Uit cijfers van Independer (zie bijlage) blijkt dat in 2020 135 gevallen van autovandalisme zijn
gemeld in Bergen op Zoom. In vergelijking met 2019, waarbij dit cijfer 185 was, is een daling te
ontdekken. Desalniettemin vindt GBWP dit cijfer, ondanks de afname in 2020, schrikbarend hoog
en lijkt het ons niet meer dan terecht om dit cijfer zoveel mogelijk te reduceren.

Op grond van artikel 36 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het hoge aantal gevallen van autovandalisme in onze
gemeente?
2. Maakt het college zich, net als GBWP, zorgen om dit hoge cijfer aan gevallen van
autovandalisme?
3. In hoeverre zou dit hoge cijfer verklaard kunnen worden?
4. Welke preventieve maatregelen heeft het college in gedachten om deze problematiek aan
te pakken?
5. Spelen de huidige coronamaatregelen een rol bij autovandalisme?
6. In hoeveel % van de gevallen worden de plegers van deze vorm van vandalisme ook
‘gevonden’ (opgepakt/ bestraft)?
7. Is er resultaat te behalen met preventief handelen?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Burak Şahin
Burgerlid GBWP

Paul Schut
Raadslid GBWP
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Figuur 1: Cijfers 2019 (Bron: Independer.nl)

Figuur 2: Cijfers 2020 (Bron: Independer.nl)

