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Betreft: Artikel 40-vragen

Geacht college,

Afgelopen week hebben verschillende steden zoals Rotterdam en Amsterdam flitsbezorgers
aan banden gelegd. Dat is wat de Dordtse VVD betreft een goede zaak, het is nodig dat er
een streep wordt getrokken. Flitsbezorgers en dark shops schieten als paddenstoelen uit de
grond. En dat zal door de beperking in aangrenzende steden alleen maar verder toenemen
in Dordt. Natuurlijk is het fijn dat je boodschappen lekker snel bij je thuis zijn, tegelijkertijd
veroorzaken flitsbezorgers en dark shop veel overlast. En dat weegt niet tegen elkaar op.

De eerste klachten daarvan horen we van bewoners boven de Maasplaza en Dordtenaren
die daar hun boodschappen komen doen. Dark shops verloederen door hun afgeplakte
ramen de winkelstraat. Het gewoon niet fijn dat je niet naar binnen kunt kijken en doet
afbreuk aan de gezelligheid in de winkelstraat. Je moet er toch niet aan denken dat deze
dark shops zich vestigen op het Damplein of in onze gezellige binnenstad. Darkshops
bedreigen de gezelligheid en de aantrekkelijkheid van onze binnenstad en onze
wijkwinkelcentra.

Het kan niet zo zijn dat wij daar aan de ene kant fors in investeren en aan de andere kant
dat dit teniet wordt gedaan door dit soort ontwikkelingen. De vervoersmiddelen staan midden
op de stoep, waarover winkelende Dordtenaren struikelen of helemaal niet langs kunnen.
Bovendien is het verdienmodel snelheid, dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid. Het
levert levensgevaarlijke situaties op en dat moet voorkomen worden. We hebben
voorbeelden gehoord van flitsbezorgers die met een noodgang door kinderrijke buurten
racen om op tijd bij de klant te kunnen zijn. Dit gaat een keer fout.

Daarom stelt de Dordtse VVD de volgende vragen aan het college:

Is het college bekend met het besluit van Amsterdam en Rotterdam om flitsbezorgers en
dark shops aan banden te leggen?

Is het college bereid om een dergelijk voorstel ook aan de Dordtse gemeenteraad voor te
leggen om onze gezellige winkelcentra te beschermen? Zo neen, waarom niet?



Deelt het college de mening dat het vreemd en oneerlijk is dat flitsbezorgers profijt hebben
van ouderwetse en te beperkte openingstijden van andere winkels en dat het nu dus zo is
dat Dordtenaren zondagmorgen wel een flitsbezorger kunnen bestellen, maar niet naar de
gewone supermarkt kunnen?

Wat doet het college op dit moment om de overlast van de dark shop aan de Maasplaza aan
te pakken?

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Rolin den Heijer Alexander Kuhlmann
Dordtse VVD Dordtse VVD


