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Gisterenavond werd de eerste koopavond gehouden waarbij de nieuwe coronabeperkingen 
zouden gelden. Het reeds weken geplande avondje op pad met onze BOA kreeg daarmee een 
extra invulling. Rond een uur of 8 liep ik met de BOA en een beleidsmedewerker openbare 
orde en veiligheid door een bijna uitgestorven dorpscentrum. Alle winkels op tijd dicht en 
tijdens ons rondje bleek dat de meeste supermarkten 20.00 uur nu ook als sluitingsuur 
hanteren. Bij Lajkonik zagen we dat mensen die met alcoholische dranken in de rij stonden 
dit toch achter moesten laten. Dus even naar binnen om de medewerkers onze complimenten 
over te brengen. Op naar de Appie om daar, met de vaak jonge personeelsleden, even te 
spreken over het gedrag van klanten bij de kassa. Leuk om te horen dat de gewone kassa’s 
niemand langs kregen, maar bij de scan kassa’s waren er wel pogingen ondernomen om na 
20.00 uur met alcoholische dranken weg te komen. Pogingen, want een strenge maar 
rechtvaardige jonge medewerker wist dat goed te voorkomen. Ook daar heeft men de 
nieuwe regels deze avond perfect onder controle. 
Verder met het oorspronkelijke doel van deze avond: het bezoek aan de hangplekken van 
onze jeugd. De jeugdoverlastmeldingen zijn dit jaar 2 x zo hoog als vorige jaren. Een thema 
van zorg zowel donderdagochtend in het politiepersuur als donderdagavond dat in de 
raadscommissie. 
Deze mooie droge avond aan het begin van de herfstvakantie in Zeewolde was een prachtige 
gelegenheid om alle locaties te bezoeken. Strand, skatebaan, schoolpleinen en bij onze BOA 
bekende plekken werden met een bezoek vereerd. Met de aanwezige jeugd werd gesproken 
over hun gevoelens bij deze coronatijd en het hoe en waarom van rondhangen (tot ‘s avonds 
laat) op de plekken waar we ze aantroffen.  
Opvallend was de open houding tijdens ons bezoek. Niemand had bezwaar tegen het 
doorzoeken van rug- of boodschappentassen. Op één van de locaties werd in de bosjes een 
volle fles Bacardi aangetroffen. Op de vraag of de fles toevallig van één van de aanwezige 
minderjarigen was, werd door iedereen vanzelfsprekend ontkennend gereageerd. In 
aanwezigheid van de jeugd moesten we helaas de inhoud laten weglopen en de fles, om geen 
rotzooi achter te laten, meenemen voor de glasbak.  
Een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 


