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Dordrecht, 5 augustus 2017
Betreft: Artikel 40 vragen Cornelis de Wittstraat e.o.
Geacht college,
Onlangs werd door een artikel in het Algemeen Dagblad ook breder in de stad duidelijk dat de
omgeving van de Cornelis de Wittstraat te lijden heeft onder straatoverlast: dronkenschap,
geschreeuw, vervuiling, mensen die hun behoefte doen in de struiken en agressief gedrag. Onze
fractie heeft in de afgelopen weken een buurtenquête gehouden onder circa 100 omwonenden en
heeft tevens met tevredenheid kennis genomen van een eerste reeks politiecontroles in de
omgeving. Buurtbewoners geven ons inziens echter ook terecht aan, quote: ‘heel fijn dat de politie
een kwartier aanwezig is, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Zodra ze zijn vertrokken beginnen
we weer van voor af aan. De problemen in onze straat vragen om een meer structurele aanpak’. Onze
fractie heeft hier een aantal vragen over:
1: Heeft het college/de politie nog andere openbare maatregelen genomen, al dan niet in overleg
met de Dirk?
2: Heeft het college/de politie de huidige groepjes overlastgevers in kaart?
3: Op een aantal plekken ervaren omwonenden overlast van mensen die hun behoeften doen in de
bosjes. In het bijzonder rondom de Remonstrantse kerk. Is het mogelijk om Stadsbeheer of een
andere dienst in te zetten om dit stuk schoon te houden tot de huidige overlast is verdwenen?
4: Vrijwel alle omwonenden spreken zich op eigen initiatief uit voor de invoering van tijdelijk
cameratoezicht. Is het college voornemens deze maatregel op korte termijn in te zetten?
5: Deelt het college het vermoeden dat een (aanzienlijk) deel van de overlast wordt veroorzaakt door
cliënten van in de omgeving gehuisveste organisaties? Maken deze cliënten gebruik van
dagbesteding? Zo nee, waarom niet?
6: Is het college voornemens een andere concrete actie te ondernemen, zoals het verminderen van
de huidige concentratie van het zorgaanbod, indien het terug dringen van de overlast (om wat voor
reden dan ook) niet blijkt te kunnen worden gerealiseerd door overleg met de betrokken
organisaties?
Namens de CDA fractie,
Christiaan Merkuur

