
 
Dames en heren, 
 
Graag uw aandacht voor de extreme nachtelijke overlast in het Kenaupark. Mede door de inspanningen 
van buurtregisseur Dennis Burgstra is de laatste twee jaar paal en perk gesteld aan hangjongeren op onze 
bordessen. 
Waarvoor lof. Minder succesvol is de bestrijding van nachtelijke overlast in het park. Ik zal u een avond 
beschrijven van half september jongstleden. Om ongeveer half elf strijkt er een feestvierend gezelschap 
neer dat beschikt over een complete Deejay-installatie met mengtafels en boxen. Wanneer we 
handhaving (tot 11 uur) inschakelen komt hier een einde aan. Tot grote verbazing van de 
fuifnummers.Dan is er rust tot 24.00 u. Op dat moment strijken er een groot aantal jongeren neer in het 
park. Met schreeuwende jongens en gillende keukenmeiden die zich verstaanbaar moeten maken boven 
het geluid van hun hard staande muziekboxen heen. Een uurtje later keert de rust weer. Tot er om 3.00 
uur een nieuwe invasie plaats vindt. De geschiedenis herhaalt zich, nu opgeluisterd door een flink aantal 
oorverdovende knallen. Volgens 0800 van lawinepeilen, kennelijk een nieuw speeltje om de feestvreugde 
te verhogen. Uiteraard bellen we, vanwege het extreme geknal, en verdomd, de politie grijpt in. Iets wat 
overigens zelden het geval is. Eindelijk slapen? NEE. OM 6 uur ’s nachts  bestormen weer zo’n 30 
gillende,schreeuwende en lallende jongeren het park. Nadat ik ze, uit mijn slaapkamerramen, het is 
immers 6 uur in de nacht, tot de orde heb geroepen, krijg ik eerst te verstaan dat ik niet moet zeuren, 
maar druipen ze uiteindelijk toch af. IS DIT EEN INCIDENT? Nee, dat gaat zo ongeveer de hele zomer zo. 
Soms al op Woensdag, maar in ieder geval op Donderdag,Vrijdag, Zaterdag en Zondag. Jongeren denken 
dat het Kenaupark een pretpark is. En niets wat ze van dat idee af helpt. Of het zouden de twee bordjes in 
typeletters moeten zijn met de regels voor het park op plekken die niemand ziet. In ieder geval niet rond 
de bankjes bij de heggen waarop ze samendrommen. (een paar duidelijke borden met regels bij de 
banken zou al een hele vooruitgang zijn.). Dat is het patroon. Dan heb ik het nog niet over de beroving die 
recent heeft plaatsgevonden. Of de Golfjes met drugsdealers die regelmatig voor de deur parkeren, met 
de ramen open en de geluidsboxen vol aan. Ze hebben kennelijk het idee dat ze niets te vrezen hebben, 
ondanks hun criminele gedrag. 
Waarschijnlijk zal de winterkou  de komende maanden verlichting brengen. Maar misschien is het een 
idee om die wintermaanden eens te gebruiken voor het bedenken van een adequate aanpak door 
gemeente en ordediensten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron Meijer. 
(Kenaupark 27) 
 


