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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Van: Sperling-van Alphen, A (Annemarie)
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 15:12
Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: FW: PVDA VRAGEN: 30 KM INRICHTING IS MAATWERK
Bijlagen: PVDA.VRAGEN.30KM.MAATWERK.pdf; Beleid+OM+handhaving+30+en+60+kmh+

2019.pdf; Kaart Motie30 Top20 scholen senioren.JPG; Legenda kaart Motie30 Top20 
scholen senioren.png

Goedemiddag, 
 
Eind juni heeft de PvdA 3 vragen gesteld over "30 km inrichting is maatwerk". 
Gezien het zomerreces heeft de beantwoording wat langer op zich laten wachten, maar hierbij de antwoorden.  
 

1. Zijn er de afgelopen 3 jaar door de politie snelheidscontroles uitgevoerd in straten waar een 30 km-zone van 
kracht is en die als een 30 km-zone zijn ingericht? Zo ja, hoe vaak is dat de afgelopen 3 jaar gebeurd? 

Deze vraag hebben we aan de politie voorgelegd. In de 30 km/h zones controleert de politie niet. De politie verwijst 
naar de beleidsnotitie vanuit het OM omtrent handhaving in 30 km/h gebieden. Deze is bij dit antwoord bijgevoegd. 
Voor zover achterhaald kan worden is er ook daadwerkelijk niet gecontroleerd. 
 

2. Kunt u ons informeren over hoeveel auto’s hierbij op snelheid zijn gecontroleerd en wat het aantal 
uitgeschreven bekeuringen is voor snelheidsovertredingen in de bovengenoemde straten in de afgelopen 3 
jaar? 

Omdat er niet is gecontroleerd in 30 km gebieden kan deze vraag niet beantwoord worden. 
 

3. Op 14 juni j.l. is in de commissie o.a. de kaart besproken, waarop staat aangegeven op welke wegen al of 
niet alsnog een 30 km-zone kan worden ingevoerd. Wij vragen u om op deze kaart ook aan te geven wat de 
20 (verkeerstechnisch) gevaarlijkste wegen en kruisingen zijn in Dordrecht, en waar scholen voor het lager 
onderwijs en complexen van seniorenwoningen zijn gesitueerd. Deze informatie willen wij gebruiken bij de 
volgende bespreking van dit onderwerp, om een zo goed mogelijke afweging te kunnen maken en tot 
maatwerk te komen. 

Deze kaart is bijgevoegd, evenals de legenda van de kaart. De kaart is ook digitaal te bekijken via de volgende link: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gWQPFQ3vF-lZJACIsrVV80M-xgu65hE&usp=sharing 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie Sperling 
Assistente wethouder Rik van der Linden 
 
tel. (078) 770 4113 
 

 
Stadskantoor 
Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht 
www.dordrecht.nl 
 
 

Van: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 11:28 
Aan: Linden, H van der (Rik) <R.vander.Linden@dordrecht.nl>; Heijdemann, SF (Sonja) 
<SF.Heijdemann@dordrecht.nl> 
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CC: Boer, M den (Mark) <M.den.Boer@dordrecht.nl> 
Onderwerp: FW: PVDA VRAGEN: 30 KM INRICHTING IS MAATWERK 
 
Geachte heer Van der Linden, 
 
Wij hebben onderstaande technische vraag ontvangen, wilt u zorgdragen voor beantwoording?  
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leda Gaspersz  
Managementassistent Griffie  

 
________________________ 
 
Gemeente Dordrecht 
 
Spuiboulevard 300 
3311 GR DORDRECHT 
 
 Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT 
 078 770 49 92 
 
 l.gaspersz-van.sluijsdam@dordrecht.nl 

 

Van: J. van den Bergh <info@atmvormgeving.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 10:54 
Aan: Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl>; Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> 
Onderwerp: PVDA VRAGEN: 30 KM INRICHTING IS MAATWERK 
 
Beste Anneloes en Raadsgriffie,  
 
Bijgaand de schriftelijke vragen (geen art. 40 vragen) van de PVDA: 30 KM inrichting is Maatwerk. 
 
Wij willen graag de antwoorden op onze vragen betrekken bij de volgende behandeling van het onderwerp: ‘motie 
201110/M3A: 30 in z’n drie’ 
 
Willen jullie ervoor zorgen dat de vragen bij college-, raads/commissieleden terechtkomen? 
 
Alvast bedankt. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Jacqueline van den Bergh | PvdA Fractie Dordrecht 
info@atmvormgeving.nl | atmvormgeving.nl 
06 255 73 500 
 


