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KENNISNEMEN VAN:

Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt Gemeentebelangen Neerijnen vragen over 
de pannakooi in Waardenburg. Hieronder volgt de beantwoording.  

Inleiding
Er is veel overlast bij de Pannakooi. Er zou een evaluatie komen voor de omwonenden na 3
maanden. Wij zijn inmiddels een paar jaar verder en de evaluatie is er nog niet geweest.
Als er problemen waren, dan zou dit gelijk opgepakt worden. Dit project was namelijk een
proef. Het afgelopen half jaar is de overlast nog meer toegenomen. De politie is hier al
meerdere keren geweest en beaamt de overlast. Met Hemelvaartsdag is de politie weer
geweest en die zouden het melden bij Wim Folta. Ook bij Wim Folta was het probleem bekend
en hij gaf aan dat er spijkers met koppen geslagen moet worden. Ook Wim Folta begrijpt niet
dat daar de Pannakooi is geplaatst. Er is 4 weken terug gezegd door Wim Folta dat hij het
heeft overgedragen aan Dikky de Bijl met daarbij drie locaties als alternatief aangedragen.

Raadvragen
1. Waarom is het probleem niet opgepakt?
2. Waarom is de afspraak van de evaluatie met omwonenden niet nagekomen?
3. Wanneer wordt dit opgepakt met omwonenden?
PS. U kunt dhr Blom (omwonende) bellen tel: 0648156675. Deze persoon heeft meerdere 
malen gesproken met de politie Jolanda Donker en Wim Folta.

Antwoord:
In 2013 neemt een vader het initiatief voor plaatsing van een pannakooi en legt dit voor aan de 
gemeente. De vader ziet dat er in de buurt nauwelijks plaats is om een 'balletje te trappen'.
De voorkeur gaat uit naar het pleintje, redelijk centraal in de wijk. Rondom het plein wonen 
zowel senioren als gezinnen met kinderen. Senioren zijn geen voorstander en voorzien 
problemen van overlast. 
Kinderen tot 12 jaar spelen overdag in de kooi en op de speeltoestellen. De overlast wordt met 
name veroorzaakt door jongens vanaf 12 jaar. Zij zijn vooral 's avonds bij de pannakooi te 
vinden en spreken hier ook met vrienden af.
Er wordt ook gevoetbald buiten de kooi, waarbij de schuurtjes als 'doelen' dienen. Er wordt met 
een lederen bal gespeeld en die maakt meer lawaai bij het schieten tegen de tralies en stuitert 
gemakkelijk over de 2 meter hoge kooi de achtertuinen in. De ballen veroorzaken schade aan 
buitenverlichting, vijvers en planten. De speciale pannabal vermindert geluidsoverlast en is niet 
uit de kooi te schieten. Deze bal wordt nauwelijks gebruikt.

Zowel de wijkagenten als de ambtenaar leefbaarheid hebben regelmatig telefonisch en/of 
persoonlijk contact met klagende omwonenden, ouders en kinderen. 
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In 2015 voor de start van de zomervakantie vindt er een gesprek plaats bij de pannakooi met 
alle betrokkenen. Daaruit blijkt dat de belangen ver uit elkaar liggen, en is er geen draagvlak om
met elkaar tot afspraken te komen. De wijkagenten worden geïnformeerd en gaan gevraagd en 
ongevraagd regelmatig met de buurt in gesprek.

Los van deze problematiek melden zich de laatste maanden ook ouders die vragen waar hun 
kinderen nog wel kunnen voetballen? Ze worden telkens weggestuurd.
Daarnaast komen er klachten binnen van inwoners die zich storen aan voetballende kinderen.

Vanwege klachten en wensen zijn in mei van dit jaar 5 locaties in kaart gebracht, die geschikt 
zijn voor plaatsing van een pannakooi en/of trapveldje. Eén van de locaties is zeer geschikt, 
waarbij wordt verwacht dat de overlast daar minimaal zal zijn.

In juli hebben we de direct omwonenden van de huidige locatie een brief gestuurd waarin we 
aan hebben gegeven voornemens te zijn de pannakooi te verwijderen. Tevens  hebben de 
direct omwonenden de gelegenheid om voor 1 september met een alternatief plan te komen.

Daarnaast zijn wij in gesprek gegaan met de direct betrokkenen van de mogelijk nieuwe locatie 
over plaatsing van een pannakooi en een trapveldje.


