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(1) https://www.ad.nl/dordrecht/altiid-al-in-een-politiebureau-willen-wonen-kantoor-op-de-groenmarkt-wordt-geveild~a7dalffl/

Onderwerp: Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde over verkoop en sluiting politiebureau 
Groenmarkt.

De Dordtse VVD maakt zich zorgen over de zichtbaarheid en benaderbaarheid van onze politie. In ras 
tempo verdwijnen de laatste de politieposten uit onze wijken en wordt niet alleen de publieksfunctie 
maar ook de uitvalsbasis van de politie geconcentreerd op de Overkampweg. Wij horen van veel 
wijkbewoners dat de zichtbaarheid van de politie veel minder is geworden sinds de posten in de wijken 
zijn gesloten.

Heeft u kennisgenomen van het bericht in AD/De Dordtenaar (1) waarin wordt gemeld dat het 
politiebureau aan de Groenmarkt wordt geveild en als gevolg daarvan wordt gesloten? 
Bent u door de eenheidsleiding op de hoogte gesteld van deze sluiting en van de overwegingen 
die tot deze sluiting hebben geleid? Zo ja, welke zijn dat dan en zo neen, waarom niet? 
Bent u met ons van mening dat juist de aanwezigheid van politieposten in wijken van waaruit 
politiemensen hun werk doen, zorgt voor meer zichtbaarheid in de wijken?
Zo neen, waarom niet en waarom wordt in Bleskensgraaf dan juist wel een post geopend om de 
zichtbaarheid en aanspreekbaarheid te verbeteren?
Bent u het met ons eens dat dit besluit niet mag leiden tot het vertrek van een fysieke 
politiepost in de Dordtse historische binnenstad waar het voor de bewoners en bezoekers van 
onze binnenstad juist heel belangrijk is op korte afstand een politiepost te hebben? 
Zo ja, is er al duidelijk waar in de historische binnenstad de politie na de verkoop van de locatie 
Groenmarkt een politiepost met een eventuele publieksfunctie krijgt en wat kan het college 
doen om zo'n post in de binnenstad te houden?
Zo nee, op welke wijze garandeert u dan de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid van de politie en 
de mogelijkheid voor zowel inwoners als bezoekers om op korte afstand bij de politie terecht te 
kunnen met vragen of voor het doen van aangifte?

Met vriendelijke groet
Mare Merx
Dordste VVD

In het AD van 27 juli 2020 lezen we over de verkoop en daarmee sluiting van het politiebureau aan de 
Groenmarkt in de Dordtse binnenstad. In het AD van 5 augustus 2020 lezen we over de opening van een 
politiepost in Bleskensgraaf. Dat moet zorgen voor meer zichtbaarheid en betere aanrijtijden gebaseerd 
op het 'vernieuwend werken' om zo tegemoet te komen aan de wens van de bewoners voor 
aanspreekbare en zichtbare politie.


