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Geachte heer Van Leeuwen,
Bij brief van 25 april 2022, bij ons ingekomen op 25 april 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de
fractie PVV vragen gesteld inzake het hard aanpakken van de overlast in de Dordtse
Kloostertuin.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1)

Deelt u de mening dat iedere Dordtenaar recht heeft op een veilige en
leefbare woonomgeving? Zo ja, bent u dan van mening dat het
volstrekt onaanvaardbaar is dat al jaren ernstige overlast is in de
Kloostertuin? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord?

Antwoord Wij vinden uiteraard dat iedere Dordtenaar recht heeft op een veilige
leef- en woonomgeving. Wanneer een inwoner ernstige overlast ervaart
doet dit afbreuk aan de veiligheidsbeleving. Op basis van cijfers van
politie en handhaving (gemiddeld drie overlastmeldingen per maand)
kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van ernstige overlast in
de Kloostertuin.
Ondanks dit gegeven hebben de burgemeester en anderen afgelopen
weken meerdere gesprekken gevoerd met omwonenden. Op basis van
die gesprekken constateren we dat omwonenden overlast ervaren.
Wij vinden het heel vervelend dat bewoners overlast ervaren. Daarom
maken professionals momenteel extra rondes om de situatie te
onderzoeken. Hun eerste indrukken komen overeen met de meldcijfers;
zij constateren geen ernstige overlast. Daarmee willen we zeker niet
zeggen dat de beleving van bewoners anders kan zijn. Ook om die
reden hebben we een wijkterras georganiseerd voor de direct
betrokken bewoners. We gaan de komende tijd aan de slag om overlast
in de Kloostertuin verder te beperken.
Vraag 2)

Kunt u aangeven waarom het blijkbaar zo lang duurt voordat de politie
ter plaatse is, wanneer er door bewoners wordt gebeld? Deelt u de
mening dat het zeer zorgwekkend is dat bewoners daarom maar niet
meer bellen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord De aanrijtijden van de politie worden voortdurend gemonitord. Door de
eenheidsleiding van de politie eenheid Rotterdam zijn in het verleden
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met het bestuur afspraken gemaakt over de tijden waarbinnen de
politie bij een prio 1, prio 2, prio 3 en prio 4 ter plaatse dient te zijn. Uit
de overzichten van de afgelopen jaren blijkt dat de politie voortdurend
aan de afgesproken norm voldoet.
Reactietijden zijn voor de politie van belang. Daarom zorgt de
meldkamer in Rotterdam voor spreiding van politievoertuigen in een
gebied, zodat aanrijtijden gegarandeerd blijven. Als in een bepaald
gebied alle politievoertuigen 'bezet' zijn, kunnen meldingen worden
uitgegeven aan politievoertuigen van een aangrenzend Basisteam.
Overigens is het natuurlijk bij de politie bekend dat in de Kloostertuin
soms sprake is van incidenten met betrekking tot overlast. Door de
wijkagenten is daar in het verleden veel op geïnvesteerd door
gesprekken aan te gaan met jongeren en gebruikers van alcohol/
verdovende middelen.
De locatie Kloostertuin wordt door de politie en handhaving elke dienst
in de surveillance meegenomen op die tijden waarop overlast zich het
meest voor zou kunnen doen.
Het belang van het melden van overlast brengen we voortdurend onder
de aandacht van de bewoners. Dit melden is eveneens van belang voor
het kunnen prioriteren van de inzet van politie en handhaving.
Vraag 3)

Wat heeft de gemeente, alsmede de politie al die jaren gedaan om de
reactietijd te verbeteren en wat is via Handhaving ondernomen om de
hangjongeren en rondscheurende scooteraso's aan te pakken? Graag
een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord De Kloostertuin is voor iedereen toegankelijk. Politie en handhaving
surveilleren dagelijks in het gebied en ook is jongerenwerk regelmatig
daar te vinden. In de Kloostertuin is tevens een bord met leefregels te
vinden. Op basis van klachten van omwonenden hebben politie en
handhaving het afgelopen jaar een aantal keer gepost (ook in burger)
om onderzoek te doen. Er zijn in 2021 geen rondscheurende scooters
waargenomen in de Kloostertuin. Dit jaar (vrij recent) zijn er twee
boetes uitgeschreven voor het rijden op een scooter in het
wandelgebied. Scooters mogen in principe geplaatst worden op het
voetpad/trottoir. De politie verzoekt wel regelmatig mensen om
scooters buiten de tuin te plaatsen; hier wordt doorgaans gevolg aan
gegeven.
Vraag 4)

Kunt u aangeven wat de gemeente (al dan niet met betreffende
partners) heeft ondernomen na het mislukte experiment met de
mosquito om de overlast van de hangjongeren in te dammen? Graag
een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord Specifiek voor dit gebied geldt dat politie en/of handhaving dagelijks
surveilleert. Wat betreft "De aanpak van overlast in de openbare
ruimte" in Dordrecht geldt dat Jongerenwerk actief is met groepswerk;
dit betreft onder andere het organiseren van activiteiten voor groepen
jongeren. Het is bij ons bekend dat hier ook jongeren participeren die
weleens in de Kloostertuin komen. Het jongerenwerk heeft frequent
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contact met de groep uit de Kloostertuin en geeft aan dat zij goed
aanspreekbaar is. Vanuit de Kerngroep Overlast wordt (samen met
partners) ook voorzien in een individuele aanpak voor de betreffende
jongere. Dit is een zogenoemde 'aanpak op maat' en betreft scholing,
maar ook hulp voor/aan ouders, verzuimbegeleiding en coaching.
Het mislukte experiment met de mosquitos had te maken met het feit
dat meerdere bewoners de hoge tonen konden horen en daar vooral
's nachts last van hadden.
Vraag 5)

Deelt u de mening dat een eventuele nachtelijke afsluiting van de
Kloostertuin geen adequate oplossing is, aangezien het tot allerlei
praktische problemen leidt voor bewoners? Zo nee, waarom niet?
Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij delen deze mening; wij zien geen oplossing in een (nachtelijke)
afsluiting. In 2012 heeft het college naar aanleiding van een uitgebreid
onderzoek en bewonersparticipatietraject besloten de Kloostertuin niet
(deels) af te sluiten. Inmiddels is er ook een geconstateerde beweging
van meer openheid en toegankelijkheid van allerlei gebieden in de stad
op dringend verzoek van hulp- en veiligheidsdiensten.
Vraag 6)

Volgens gemeentewoordvoerder Mark Benjamin gaan politie,
handhaving, bewoners en de gemeente binnenkort met elkaar in
gesprek om te kijken of er extra actie nodig is. Kunt u aangeven
wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden, alsmede op welke manier de
bewoners bij dit gesprek worden betrokken en bent u het met onze
fractie eens dat hun mening niet alleen uiterst serieus moet worden
genomen, maar ook moet worden verwerkt in de aanpak van de
hangjongeren en scooteraso's? Zo nee, waarom niet? Graag een
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Dit gesprek heeft 9 mei jl. plaatsgevonden in de vorm van een
'wijkterras'. Wij nemen de zorgen van burgers altijd serieus. De
komende tijd gaat de wijkmanager met een delegatie van omwonenden
aan de slag met de kansrijke oplossingsrichtingen welke door bewoners
zijn voorgesteld. Zie antwoord vraag 7. Onder de bewoners is veel
bereidheid daar in te participeren en dat waarderen we zeer.
Vraag 7)

Bent u bereid een verslag naar de Raad te sturen inzake de inhoud van
het bij vraag 6 genoemde gesprek, waaronder eventueel gemaakte
afspraken? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Er is geen geschreven verslag beschikbaar van het wijkterras op 9 mei.
Hierbij waren ongeveer 40 bewoners, politie, handhaving en jongerenen buurtwerk aanwezig. Er zijn goede constructieve gesprekken
gevoerd. Eveneens hebben zij de vragenbriefjes ingevuld om hun
zorgen te delen. De voornaamste gedeelde zorgen bleken te gaan om:
Geluidsoverlast omdat de Kloostertuin gehorig is (een klankkast),
rijdende scooters (ook motoren lijken soms via deze route een
controlecamera van het autoluwe gebied te omzeilen), het niet goed
handhaven van het hondenverbod, de aanwezigheid van drugsrunners,
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stankoverlast van urine in een hoek van de tuin en rondslingerend vuil.
Bij evenementen in de stad wordt meer overlast ervaren.
Er is met de omwonenden over allerlei oplossingen gesproken. Bij het
wijkterras zijn onder andere de volgende mogelijke oplossingen
genoemd door bewoners - de opsomming is niet volledig, maar geeft
een idee - : Het plaatsen van hekjes of plantenbakken bij de ingangen
om scooters tegen te gaan, een grotere lamp (met bewegingssensor)
op de plek waar geürineerd wordt, bewoners willen zelf meer gebruik
maken van de Kloostertuin waardoor de sociale controle wordt
vergroot, bij evenementen de tuin mogelijk afsluiten, het plaatsen van
meer afvalbakken, het verbeteren van de groenvoorziening, het
verbeteren van de communicatie met betrekking tot de spelregels, het
intensiveren van het contact met jongeren, (meer) inzet van
jongerenwerk en handhaving maar ook meer gezamenlijke activiteiten
en focussen op gezelligheid.
De voorgestelde oplossingsrichtingen worden onderzocht op
haalbaarheid en effectiviteit waarbij we de delegatie (werkgroep) van
bewoners betrekken. Daarbij wordt ook de inzet van een camera
overwogen indien overlast aanhoudt en andere middelen onvoldoende
effectief zijn.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
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