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Betreft; Veiligheid op en rondom het Dillenburgplein 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geachte raadsleden, fractieleden, 

In de aanloop naar de zogenaamde donkere dagen is ook dit jaar in week 41 de landelijke Week van 
de Veiligheid. Deze week is in onze branche bedoeld om het onderwerp veiligheid in en om onze 
winkels nog eens extra te belichten. Uiteraard doen we dat intern door al onze protocollen nog eens 
tegen het licht te houden en onze medewerkerts te trainen, instrueren en manen extra alert te zijn 
en blijven. Voor BIZ Dillenburgplein is het dit jaar ook een mooie gelegenheid om ons richting de 
lokale politiek te laten horen. Dat is helaas keihard nodig. De maat is vol. We zijn het spuugzat! 

Veiligheid (of misschien kan ik beter zeggen onveilgheid) is momenteel een hot topic bij BIZ 
Dillenburgplein. Voor ons alle reden om de noodklok te luiden richting de politiek in Ridderkerk en 
aandacht te eisen voor de steeds erger wordende criminaliteit op en rondom het Dillenburgplein. We 
staan daarin niet alleen en weten dat er ook een burger initiatief is dat aandacht heeft gevraagd voor 
dit issue. Sterker nog, die hebben de noodklok geluid. 

Het lijkt ons goed samen op te trekken en met elkaar een Plan van Aanpak op te stellen hoe we de 
criminaliteit willen verminderen en van Slikkerveer weer een aangename woonwijk maken met een 
Dillenburgplein waar je als bezoeker veilig en prettig kunt winkelen en als ondernemer en/of 
werknemer veilig kunt werken. Dat moet normaal zijn, weer normaal worden en blijven! 

Wij staan als werkgevers uiteraard ook voor een veilige werkomgeving. Dat is momenteel niet zo en 
daar maken we ons ernstige zorgen om. Voor onszelf en voor onze medewerkers. Vroeg beginnen en 
parkeren op een donkere parkeerplaats waar groepen mensen staan te snuiven en stuiteren van de 
pillen, lachgas, alcohol en wie weet al wat nog meer gebruikend, is zeker geen pretje. Helaas is het nu 
eerder regel dan uitzondering. Opmerkingen naar je hoofd krijgen, sis-geluiden die je angstig maken 
en redenen zijn om niet meer vroeg te willen beginnen met je werk en die je s’avonds bij het vertrek 
van je werkplek doen huiveren. Maar niet alleen verbaal. Ook non-verbaal zorgen groepen jongeren 
voor een angstige, niet uitnodigende sfeer. Dat kunnen en mogen we niet tolereren.  

Het voelt momenteel niet goed. Dat is een gevoel, maar het is echt niet goed. Er moet iets 
veranderen, er moet iets gebeuren om dit een halt toe te roepen en het tij te keren nu het nog kan. 
De Gemeente Ridderkerk heeft een eerste initiatief genomen door het gebied te benoemen als ‘risico 
gebied’. Dat zou meer mogelijkheden moeten geven om preventief te zorgen voor meer veiligheid. 
Maar wat kunnen en mogen we daar nu echt van verwachten? Er wordt niet of nauwelijks 



gecontroleerd of gepatrouilleerd door Politie en/of BOA’s. We zien zelden of nooit dat er wordt 
opgetreden. 
 
  
De contacten met de wijkagent zijn door allerlei omstandigheden minimaal. Wij hebben het gevoel 
dat er helemaal niets gebeurd en als er zelfs op de melding van een kogelgat in onze luifel  niet wordt 
gereageerd, geeft dat te denken. Wachten we net zo lang met ingrijpen totdat het echt goed 
misgaat? Het dus eigenlijk al te laat is … of gaan we nu direct pro actief samen aan de slag? 
 
Wij menen dat de politiek aan zet is om de regie te pakken inzake ‘onze veiligheid’. Maar jullie staan 
zeker niet alleen. Ondernemers en een groep burgers willen graag helpen en ondersteunen waar 
mogelijk om met elkaar de uitdaging aan te gaan de omgeving van het Dillenburgplein weer ‘lekker’ 
te maken.  
 
Wij dagen jullie uit om de handschoen op te pakken en actief aan de slag te gaan. Wij horen graag 
per ommegaande jullie reactie en zijn uiteraard ten aller tijden bereid een en ander in een 
persoonlijk gesprek nader toe te lichten of om met elkaar in overleg te gaan. 
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