
Geachte college,  
 
Op 14 januari hebben wij de volgende vragen gesteld in commissie AZ. 
 
14-01-2020 
Messen 
 
We horen steeds meer dat messen een “normaler” voorwerp zijn om bij je te hebben, steekpartijen 
waarbij jeugdige van 12 jaar betrokken zijn in den landen. Wij vrezen deze ontwikkeling. Maar zelfs 
in Castricum werden dit weekend meerdere incidenten gemeld. 
                 

De volgende vragen:  
- Zijn er naar uw indruk en die van de politie meer wapens in omloop in Castricum 
- Bent u bereid om in navolging van andere gemeente te kijken, of een campagne lever je 

wapen in, ook voor Castricum een optie is.  
- Is er iets te zeggen over de jongeren die dit betrof, de JOP heeft een aanzuigende 

werking op jongeren vanuit de wijde omtrek, waren het lokale jongeren of van 
aanpalende gemeente(zo ja welke gemeente) 

- Kunt u iets zeggen over de consequentie die dit voor hen heeft of hun ouders. 
- Heeft u (of politie) voldoende middelen om nu zonder reden personen te fouilleren, de 

pakkans moet omhoog wat ons betreft.  
 
Uw reactie destijds, was wat summier. 
“We zijn met politie in overleg over wapenbezit onder jongeren. Voor nu handelt de politie gewoon 
naar bevind van zaken. We hebben kennis genomen van diverse acties van gemeenten, als daar 
aanleiding kijken we welke actie voor Castricum kan worden uitgevoerd. In dit geval gaat het om 
jongens uit de gemeente Castricum. Zonder reden fouilleren kan natuurlijk niet maar het is wel 
mogelijkheden om preventief fouilleren in te zetten maar op dit moment is dat niet aan de orde”. 

 
Sinds die tijd hebben er diverse gewelddadige incidenten plaats gevonden in onze gemeente. 
Met als dieptepunt een overval en steekpartij nabij het station. 
 
26-08 melde het NOS het volgende.  
https://nos.nl/artikel/2345496-jongerenwerkers-bezorgd-over-messen-geweld-op-straat-steeds-
explosiever.html 
 
De volgende schriftelijke vragen aan het college. 
 

- Wat heeft u sinds onze vragen van januari gedaan om het wapenbezit onder jeugd terug 
te brengen? 

- Bent u inmiddels voornemens (om als nog) een campagne te starten om wapens in te 
leveren? 

- Heeft u andere plannen in voorbereiding om het wapenbezit onder de jeugd terug te 
dringen ?   

- Herkennen onze lokale jongerenwerkers het beeld welke onlangs op het landelijke 
nieuws zijn verschenen? 

- Ook zouden we graag nogmaals een uitgebreidere reactie horen op onze vragen van 
januari! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Dekker 
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