PVDA
Dordrecht, 8 april 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

BETREFT:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER “IK FLITS MEE” OF “IK CONTROLEER MEE”
ACTIE

In België wordt in de maand april door de federale en lokale politie tegelijk 24 uur lang een flitsmarathon gehou-

den, waarbij de snelheid van voertuigen gecontroleerd zal worden. Bovendien kunnen burgers de politie vragen

om te flitsen op locaties die zij aanduiden. Dat kan van 31 maart tot 10 april worden aangegeven op de website

www.ikflitsmee.be.

In de aanvraag moet vermeld zijn waarom daar geflitst moet worden, omdat zich in de omgeving bijvoorbeeld een

school of speelplein bevindt. Het is de eerste keer dat de politiediensten op die schaal de bevolking betrekken bij

een controleactie.

De PvdA is er voorstander van om bewoners meer te betrekken om de veiligheid in hun wijken en buurten te

vergroten. Veel te vaak wordt er te hard gereden door automobilisten en willen bewoners dat er meer gecontro-

leerd wordt op locaties die zij belangrijk vinden. Ook bij 30 km zones zou er meer gecontroleerd kunnen worden.
Voor de PvdA is het Belgische initiatief een goed voorbeeld van hoe je inwoners invloed kunt geven op de

verkeersveiligheid.

De PvdA-fractie heeft hierover een aantal vragen:
1) Is het college op de hoogte van de actie van de Politie in Belgie om burgers te vragen waar zij willen dat er
geflitst en gecontroleerd moet worden in hun stad op de snelheid van rijden?

Via de website www.ikflitsmee.be kunnen burgers in België aangeven waar er geflitst moet worden en waarom.

2) Omdat er in de praktijk weleens verschil bestaat tussen de locaties die door de politie worden uitgekozen en de
locaties waaraan bewoners de voorkeur geven, is de PvdA er voorstander van om ook in Dordrecht een

dergelijke actie te starten. Dit om inwoners meer invloed op de verkeersveiligheid te geven in hun buurt.

Door middel van een eigen website www.ikflitsmee.nl - ofwel www.ikcontroleermee.nl - kunnen zij hierop hun
voorkeuren aangeven plus duidelijk motiveren waarom.

Bent u voornemens zich hiervoor in te spannen om deze actie in Dordrecht te kunnen realiseren?

3) Kunt u vóór mei 2014 hierover met voorstellen komen naar de gemeenteraad, zodat de actie in mei of juni kan
worden uitgevoerd?
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