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Betreft: artikel 40 vragen over het hard aanpakken van de overlast in de Dordtse
Kloostertuin
Dordrecht, 25 april 2022
Geacht College,
In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) viel te lezen dat hangjongeren al jaren voor
overlast zorgen in de Kloostertuin en volgens bewoners wordt die overlast alleen maar
erger.
Niet alleen laten de hangjongeren enorme troep achter, maar zorgen ze ook voor veel
geluidsoverlast en een ronduit grimmige sfeer, waardoor bewoners ze niet eens op hun
gedrag durven aan te spreken. En de politie bellen doen bewoners niet meer, aangezien het
erg lang duurt voordat ze ter plaatse zijn.
Maar daar blijft het niet bij, want wanneer er geen hangjongeren zijn, zouden er geregeld
scooters en motoren door de stadstuin scheuren.
De PVV vindt dat alle Dordtenaren recht hebben op een veilige en leefbare woonomgeving
en is dan ook van mening dat genoemde overlast hard moet worden aangepakt. Dat deze
problematiek blijkbaar al jaren duurt, vindt onze fractie volslagen onaanvaardbaar en
getuigen van minachting voor de bewoners.
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Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen:
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?
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Met vriendelijke groet,
D.T.J. van Leeuwen
PVV Dordrecht (fractievoorzitter)

2

BRON
(*) "Kloostertuin is overlast zat" (AD, 21-4-2022)
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