Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: art 36 bushokje terreur in Hoorn deel 2

Hoorn, 14 mei 2022

Geacht College,
Op 10 december 2021 heeft onze fractie vragen gesteld over het bushokjes terreur in onze stad. De
beantwoording op de vragen die wij in december 2021 hebben gesteld zijn tot onze grote verbazing
nog niet beantwoord.
Helaas moet onze fractie constateren dat opnieuw op tal van plekken in Hoorn bushokjes kapot zijn
geslagen. Bewoners stellen ons nu de vraag welke maatregelen er door de gemeente zijn genomen
n.a.v. onze eerdere vragen om deze vernielingen te voorkomen. Onze fractie kan op deze vragen
echter helaas geen antwoord geven aangezien de beantwoording al 6 maanden op zich laat
wachten.
Wij hebben al eerder aangegeven dat onze fractie deze vormen van vernieling echt helemaal zat is.
De schade aan deze bushokjes is opnieuw gigantisch. Hoe is het mogelijk dat zoiets in onze stad kan
gebeuren? Deze vorm van terreur moet echt stoppen! Mogelijk dat meerdere personen of een groep
hierbij betrokken is aangezien de vernielingen op verschillende plekken in Hoorn plaatsvinden.
Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Is het u bekend dat er naast de eerdere melding van onze fractie in december 2021 nu
opnieuw tal van bushokjes zijn vernield?
2. Welke acties heeft u de afgelopen maanden (in onze eerdere vragen spraken we nog van
weken) ondernomen om de daders op te pakken?
- Wij ontvangen graag een uitgebreid feitenrelaas van alle acties in de maanden december
2021 tot en met nu die u heeft ondernomen inclusief de contacten hierover met de
politie en Connexxion waaruit blijkt hoe serieus u bezig bent om dit soort vandalisme
keihard aan te pakken.
- Heeft u bijvoorbeeld de vraag gesteld aan onze inwoners en zo ja wanneer of zij iets
hebben gehoord/gezien?
- Op heel veel strategische plekken staan camera’s (binnenstad, station Hoorn en station
Kersenboogerd). Camera’s mogen echter alleen worden ingezet als alle andere
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handhavingsmogelijkheden ingezet zijn maar niet tot het gewenste resultaat hebben
geleid. Is er op de huidige camera’s iets te zien van deze wandaden?
Welke handhavingsmogelijkheden heeft u in december na onze eerste oproep ingezet
ter voorkoming van deze vernielingen? En welke handhavingsmogelijkheden zijn er nog
die u hiervoor kunt inzetten om deze vorm van vernielingen te voorkomen? Kan de
gemeente extra mobiele camera’s plaatsen om de vandalen op te sporen?
Wat is trouwens de reden dat de beantwoording op onze vragen meer dan 6 maanden
duurt? Had er niet al eerder een informatief bericht aan de raad hierover verzonden moeten
worden?
Welke afspraken zijn hierover gemaakt met Connexxion om de bushokjes weer te herstellen?
Is het mogelijk het glas te laten vervangen door ander materiaal wat ook eerder in de wijk de
Kersenboogerd is toegepast?
Zijn de daders bekend en zo nee wat gaat u doen om deze alsnog te achterhalen?
Wat is op dit moment de schade (voor o.a. Connexxion en Gemeente) rekening houdend met
de schade in december 2021 en de schade die thans aan deze bushokjes heeft
plaatsgevonden? Graag een totaal overzicht hiervan.
Welke consequenties heeft het voor deze vandalen als ze worden opgepakt?
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