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Samenvatting
In deze raadslnformatiebrlef informeren wij u over de mogelijkheid tot afsluiting
van de Kloostertuin,
Bewoners van de woningen grenzend aan de Kloostertuin klagen al geruime tijd " secretaris Adviescommissie
SK Dordrecht Oost lê etage
over de overlast die zij ervaren, veroorzaakt door bezoekers en gebruikers van
deze locatie.
Op basis van een door de bewoners georganiseerde enquête die is gehouden in
november 2010, wordt gepleit voor afsluiting van de Kloostertuin in de nachtelijke
uren om zodoende de geluidsoverlast te beperken, Wij geven gevolg aan de
uitslag van de enquête door de vier ingangen van de Kloostertuin te voorzien van
afsluitbare hekken, zodat het mogelijk wordt om de Kloostertuin tussen 22,30 uur
en 07,00 uur af te sluiten.
1, Wat is de aanleiding?
Wij hebben besloten om de vier ingangen van de Kloostertuin tussen 22,30 uur en
07,00 uur af te sluiten. Hiervoor zullen de vier ingangen worden voorzien van
afsluitbare hekken.
De reden hiervoor is dat bewoners van de woningen grenzend aan de Kloostertuin
al een aantal jaren klagen over de overlast die zij ervaren, veroorzaakt door
bezoekers en gebruikers van deze locatie, ook In de nachtelijke uren. De klachten
van bewoners worden bevestigd door de meldingen van overlast bij de politie.
Volgens bewoners wordt de overlast in hoofdzaak veroorzaakt door groepen
verslaafde dak- en thuislozen en groepen jongeren. De overlast uit zich in
intimiderend gedrag, zwerfvuil, wildpiassen, alcohol- en drugsgebruik,
geluidsoverlast, verkeer (scooters en fietsen). De overlast vindt plaats tot in de
nachtelijke uren. Daarnaast klagen bewoners over het onderhoud van de
Kloostertuin en over het gebruik van de Kloostertuin door kinderen van de
StatenschooL
Vanaf 2009 heeft hierover overleg tussen bewoners en gemeente plaatsgevonden.
Dit heeft geresulteerd in diverse ondernomen acties, vanaf begin 2010, gericht op
onderhoud en handhaving:
• De ingangen vanuit de Nieuwstraat en Steegoversloot worden twee keer per
week door Netwerk schoongemaakt l,v,m, wlldplassen.
• Aansluitend op de weekmarkt worden het Statenplein (vrijdag en zaterdag) en
de Kloostertuin schoongemaakt en de prullenbaken geleegd,
• Er zijn aanduidingborden "voetgangersgebied" geplaatst bij de ingangen van de
Kloostertuin. Hiervoor is begin 2010 een verkeersbesluit genomen.
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• Er worden regelmatig schouwrondes gelopen door medewerkers van de
gemeente om dan waar nodig acties te ondernemen m.b.t. het onderhoud
(groenonderhoud, verlichting e*a.),
• De Kloostertuin maakt deel uit van het gebied waarvoor een verblijfsverbod/
gebiedsontzegging kan worden gegeven, in het kader van de Taskforce
Overlastgevende Groepen. Tevens maakt het deel uit van het gebied waarvoor
een alcoholverbod geldt.
• De speelplek is opgeknapt.
• In de Kloostertuin wordt regelmatig handhavend opgetreden door politie en de
afdeling Toezicht.
Ondanks deze maatregelen blijven de bewoners klagen over de overlast.
Regelmatige handhaving door politie en Toezicht biedt volgens bewoners
onvoldoende resultaat.
In een door de gemeente georganiseerde enquête in de zomer van 2010 zijn
bewoners waarvan de woningen grenzen aan de Kloostertuin, gevraagd naar hun
mening over een viertal mogelijk te nemen maatregelen: de plaatsing van
afsluitbare hekken, de plaatsing van fletsslulzen, een combinatie van fietssluizen
en afsluitbare hekken of handhaving van de huidige situatie. De plaatsing van
hekken zou afsluiting van Kloostertuin in de nachtelijke uren mogelijk moeten
maken.
Op basis van deze enquête bleek een meerderheid zich uit te spreken voor
afsluiting. De respons bedroeg circa 50%. Men was alleen verdeeld over de te
nemen maatregel, In dat stadium Is besloten niet tot uitvoering van een
maatregel over te gaan, maar eerst de voorkeur van de meerderheid van de
omwonenden scherp te krijgen.
Om dit in beeld te krijgen zijn bewoners vervolgens in staat gesteld om zelf een
enquête te houden, onder voorwaarde van een minimale respons van 50%,
waarvan 70% zich zou moeten uitspreken voor één uit te voeren maatregel.
Deze enquête is door een aantal bewoners in november 2010 bij de omwonenden
afgenomen. Uitkomst hiervan was dat de meerderheid (70%) de voorkeur
uitsprak voor afsluiting van de Kloostertuin door een combinatie van fietsluizen en
afsluitbare hekken. De respons was 50%.
Op basis van de uitkomst van de bewonersenquête hebben is door ons een
ontwerp verkeersbesluit opgesteld dat voorziet in het dagelijks afsluiten van de
Kloostertuin tussen 22,30 uur en 07,00 uur, d.nrhv* het plaatsen van hekken en
fietssluizen. Dit besluit is vervolgens vrijgegeven voor inspraak.
Op het voorgenomen verkeersbesluit zijn 17 zienswijzen ontvangen, waarvan
9 vóór afsluiting en 8 tegen. Dit heeft geleid tot een enkele aanpassing, nl. om af
te zien van het voornemen tot plaatsing van fietssluizen, om zodoende laden en
lossen mogelijk te blijven maken. Bovendien belemmeren fietssluizen de
toegankelijkheid van scootmobielen e,d** De overige zienswijzen op het
voorgenomen verkeersbesluit vormen geen aanleiding om af te zien van een
afsluiting van de Kloostertuin in de nachtelijke uren.
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Nader onderzoek naar de juridische grondslag heeft In dit stadium tot de conclusie
geleid dat een verkeersbesluit voor het plaatsen van de hekken niet mogelijk is,
maar dat het besluit de vorm dient te krijgen van een vergunning op grond van
artikel 2:iOA van de APV,
2. Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat de ervaren overlast verminderd. Met name van alcohol- en
drugsverslaafden en jongeren wordt overlast ervaren. Tegelijkertijd zijn door de
ligging van de Kloostertuin in de binnenstad bepaalde vormen van overlast nooit
helemaal te voorkomen. De binnenstad kent nu eenmaal veel bezoekers van
diverse pluimage. De binnenstad kent ook meer drugs- en horeca gerelateerde
overlast. De Kloostertuin maakt ook deel uit van de historische binnenstad en is In
die zin ook een toeristische trekpleister en een plek waar het voor bezoekers van
de stad prettig toeven Is,
Het doel is dan ook om, met in achtnemlng van het karakter van de binnenstad en
het openbare karakter van de Kloostertuin, de overlast in de Kloostertuin binnen
aanvaardbare normen terug te brengen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Om dit te bereiken zullen de maatregelen gericht op onderhoud en handhaving die
sinds 2010 worden uitgevoerd, gehandhaafd blijven.
Om de overlast in de nachtelijke uren te beperken zullen de vier ingangen van de
Kloostertuin worden voorzien van afsluitbare hekken om afsluiting tussen
22,30 uur en 07.00 uur mogelijk te maken. De bewoners zijn primair zelf
verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en het openen en sluiten van de hekken,
a. Inspraak en communicatie
Tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst op 26 april 2011 zijn
de bewoners geïnformeerd over de uitslag van de bewonersenquête en de
vervolgprocedure. Tevens zijn de bewoners o.a. geïnformeerd over het ontwerp
van de hekken, het sleutel beheer en de tijdrovende procedure om afsluiting
mogelijk te maken.
Over het definitieve besluit zullen de bewoners door ons worden geïnformeerd en
zuilen met hen afspraken worden gemaakt over een aantal praktische zaken,
De indieners van de zienswijzen zullen door ons worden geïnformeerd over de
wijze waarop deze zijn afgewogen.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Wij zullen een vergunning verlenen op grond van 2:10A van de APV om afsluiting
van de Kloostertuin in de nachtelijke uren mogelijk te maken.
Voor het plaatsen van de hekken bij de ingangen van de Kloostertuin in de
Hofstraat, Augustljnenkamp, Nieuwstraat en de Steeghoversloot, is tevens een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist.
Bij het te realiseren filmhuis aan de Augustljnenkamp, zal een vijfde toegang
ontstaan. Voor de plaatsing van een hek aldaar, vindt overleg met de ontwikkelaar
plaats,

Pagina 3 / 4
Korirl brïrf ,.chrv». infornvMir

Datum
Ons kenmerk

7 februari 2012
MO/730803

4. Wat mag het kosten?
De totale kosten voor de realisering van de hekken bedragen maximaal
€ 52.500,—. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het budget t b , v ,
leefbare wijken,
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Niet van toepassing.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de wnd, secreiaris
de burgpmeester
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