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Aan
mevrouw A.M. Schnabel
van fractie PvdA

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 8 november 2022
Ons kenmerk 2022-0176951
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake overlast (omgeving Beverwijcksplein)

Geachte mevrouw Schnabel,

Bij brief van 12 oktober 2022, bij ons ingekomen op 14 oktober 2022, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie PvdA vragen gesteld over overlast (omgeving Van Godewijckstraat en 
Beverwijcksplein).

Wij beantwoorden uw vragen gebundeld, waarbij wij onderscheid maken tussen de 
locaties Van Godewijckstraat en het Beverwijcksplein.

Vraag 1: Bent u op hoogte van de overlast die dealers, drugsverslaafden en 
hangjongeren geven rondom het leegstaande kantoorgebouw aan de 
Van Godewijckstraat en rondom en in de fontein aan het van 
Beverwijcksplein? En hoe kijkt u hiertegen aan?

Vraag 2: Dat er regelmatig overdag en 's avonds in het volle zicht van de 
buurtbewoners drugs gebruikt wordt en de drugsresten en bierblikjes 
op straat te vinden zijn, is niet bevorderlijk voor de bewoners en hun 
kinderen die daar buitenspelen.
Hoe gaat u hiertegen optreden?

Antwoord locatie Van Godewijckstraat
De overlast op deze locatie is vanaf eind augustus bekend. Hierop is en wordt de 
betreffende locatie door handhaving en politie dagelijks, meerdere malen in haar 
rondes meegenomen. We zien dat de overlast hierdoor is verminderd.
We verwachten dat de overlast nog verder zal afnemen zodra de sloop van het 
pand 'Van Godewijckstraat 19' (voormalig Basic Fit locatie) is uitgevoerd. 
De sloop is al gestart en zal naar verwachting eind januari 2023 zijn afgerond. 
Op 24 oktober jl. is, in samenwerking met de ontwikkelaar Nera Vastgoed, een brief
naar de omwonenden gestuurd, om toelichting te geven op de planning van de 
sloop. Na de sloop zullen er geen beschutte buitenruimtes meer zijn waar 
ongewenst gedrag kan plaatsvinden. 
In de week van 24 oktober jl. is - voor de periode tot aan de sloop - de 
onderdoorgang tussen de leegstaande panden aan de Muys van Holystraat en de 
Van Godewijckstraat met bouwhekken dicht gezet, waardoor de overlast zoveel als 
mogelijk wordt voorkomen.
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Antwoord locatie Beverwijcksplein
De door omwonenden van het Beverwijcksplein ervaren overlast wordt door politie 
en handhaving erkend. Bewoners hebben hierbij aangegeven de overlast zeer 
hinderlijk te vinden. De afgelopen jaren heeft de politie vaker pieken in de overlast 
op en rondom het Beverwijcksplein gezien. Vooral bij mooi weer. Naar aanleiding 
van de meldingen van de bewoners en de constatering van achtergelaten afval, 
heeft de politie extra gesurveilleerd. Met name eind augustus en begin september 
toen er sprake was van veel overlast, zijn dagelijks zogenaamde werkopdrachten 
meegegeven om extra te surveilleren. Hierbij is geconstateerd dat er inderdaad 
jongeren rondhangen die alcohol gebruiken en voor overlast zorgen. Ook zijn er 
verslaafden en daklozen waargenomen. Bij overtredingen zijn wijkverboden 
opgelegd en bij constatering van overlast gevend gedrag is verbaliserend 
opgetreden. Ook is op en rondom het Beverwijcksplein verschillende keren 
preventief gefouilleerd. 

In de aanpak van beide locaties is en wordt samengewerkt tussen politie, 
gemeente, handhaving, zorgpartijen en jongerenwerk en hebben we de 
verschillende groepen in beeld. 
Daarnaast is er regelmatig overleg met een aantal buurtbewoners.

Zwerfafval
In beide gebieden is bij recente controles veel afval op de verharding en in het 
groen geconstateerd. Het Beverwijcksplein moet hierbij, net zoals de rest van het 
centrum aan A kwaliteit voldoen. Dat doet het op dit moment niet overal, met 
name de binnenste cirkel van het plein. Wij hebben opdracht gegeven te voldoen 
aan de opgedragen kwaliteitseisen en via de controles hier toezicht op te houden 
en waar nodig extra schoon te maken.

Wij verwachten dat met deze aanpak de overlast op beide locaties nog verder zal 
afnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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