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Fractie PVV Dordrecht  
Het politiek centrum  
P/a Voorstraat 367  
3311 CT Dordrecht 
 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
 
Betreft: artikel 40 vragen over toenemende overlast op de Lijnbaan 
 
Dordrecht, 4 juli 2022 
 
Geacht College, 
 
In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) viel te lezen dat de Lijnbaan nog zeker een jaar 
cameratoezicht houdt, aangezien uit een evaluatie van de gemeente en politie naar voren 
komt dat de opgaande lijn doorbroken zou zijn. Zo zouden ruzies en twisten weer op het 
niveau zijn van voor de coronacrisis en worden ook weer meer auto's gekraakt of gestolen. 
 
De PVV maakt zich zorgen over deze verslechtering, alsmede het cameratoezicht en daarom 
wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
1) De camerabeelden worden vier weken bewaard, zodat achteraf kan worden gekeken wat 
er gebeurd is. Maar hoe dat gedaan wordt en of er op basis daarvan aanhoudingen zijn 
verricht, zou niet uit de evaluatie blijken. 
 
Kan het College (indien mogelijk) daar meer informatie over verschaffen? Zo nee, waarom 
niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 
 
2) Uit een korte rondvraag van de betreffende krant in de straat blijkt dat er onder bewoners 
veel steun zou zijn voor de aanwezigheid van de camera’s. In het artikel valt echter ook forse 
kritiek te lezen inzake privacy. 
 
Is er door de gemeente en/of de politie een uitgebreide enquête (of een vergelijkbaar 
onderzoek) gehouden onder zoveel mogelijk bewoners van de straat om o.a. het draagvlak 
voor en mogelijke nadelen van het cameratoezicht te peilen?  
 



 
2

 
Zo ja, wat waren de bevindingen en wat is daarmee gedaan? Zo nee, waarom is dat niet 
gedaan en bent u bereid dat in het vervolg wel te doen? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
3) Kunt u aangeven welke maatregelen (behalve dus cameratoezicht) nog meer door de 
gemeente en relevante partners worden genomen om de verslechtering tegen te gaan, 
alsmede wat de verwachte kosten en baten van eventuele maatregelen zijn? Graag een 
gemotiveerd antwoord. 
 
4) Deelt u de mening dat cameratoezicht zeker een preventieve werking kan hebben, maar 
dat dit zware middel nooit een negatieve uitwerking mag hebben m.b.t. privacy van 
goedwillende bewoners en ook niet als makkelijke vervanger moet fungeren van mogelijk 
succesvolle middelen met een meer repressief karakter? Zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord, waarbij u tevens aangeeft wat o.a. wordt gedaan om de privacy van 
bewoners te waarborgen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter  
PVV Dordrecht 
 
 
 
BRON 
 
(*) https://www.ad.nl/dordrecht/overlast-dordtse-lijnbaan-weer-op-niveau-van-voor-
corona-en-dus-blijven-de-camera-s-hangen~a9f7427a/ 
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