Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Wapens op middelbare scholen
Zoetermeer, 11 oktober 2018

Geachte Burgemeester, geacht College.
Ontzet heeft de LHN kennis genomen van schietpartijen in Delft, temeer daar er nu een dodelijk
slachtoffer van 18 jaar is gevallen woonachtig te Zoetermeer. Hij ging in Zoetermeer op school en
voetbalde bij een plaatselijke Zoetermeerse voetbalclub.
De LHN weet dat politie en justitie de zaken in onderzoek hebben. De vragen betreffen dan ook
voornamelijk de uitstraling naar Zoetermeer die buiten het strafrechtelijk onderzoek omgaan.
Het Algemeen Dagblad en de Telegraaf hebben in hun edities van 10 en 11 oktober 2018 uitvoerig
bericht over de schietincidenten. De Zoetermeerse bevolking is zeer verontrust door deze
geweldsgolf.
Met inachtneming van het vreselijke leed dat de ouders van het slachtoffer ondergaan, heeft de LHN
de volgende vragen.

1. Hebben de burgemeester en/of het College kennisgenomen van de berichten in de media
over het laatste schietincident?
2. Is het slachtoffer een bekende van de politie Zoetermeer?
3. Behoorde hij tot de zgn. hangjongeren in Zoetermeer?
4. Is het dezelfde persoon als die welke in juni 2018 met een vuurwapen is aangehouden op het
mbo Rijnland in Zoetermeer? Zo nee, is het een andere leerling?
5. Is het waar dat er de laatste jaren hangjongeren in Zoetermeer met vuurwapens door de
politie zijn opgepakt? Zo ja hoeveel?
6. Kan de burgemeester aangeven hoe groot de problematiek van hangjongeren in Zoetermeer
is ? (vandaag meldt het AD er twee zestienjarige jongens voortvluchtig zijn, die hebben
ingebroken op de Palestrinarode).
7. Is het de burgemeester bekend dat op andere middelbare scholen kinderen met vuurwapens
rondlopen? (in dit verband verwijst de LHN naar eerdere schriftelijke LHN-vragen over een
andere school waar volgens 2 leraren kinderen met vuurwapens rondlopen en crimineel zijn
tegen hen).
8. Kan de burgemeester aangeven of onderzoek doen op welke wijze een klein aantal (gelukkig)
scholieren aan vuurwapens komt?
9. De LHN heeft regelmatig gewaarschuwd voor het gevaar van drugs en wapen op middelbare
scholen. Kan worden aangeven hoe de burgemeester tegen intensiteit van criminaliteit op

middelbare scholen aankijkt? (vgl. in dit geval ook criminaliteit door scholieren tegen
leraren: zaak Oosterheem).

In afwachting van uw reactie,

Hilbrand Nawijn, fractievoorzitter LHN

