
Artikel 40 vragen over overlast parkeerplaats bij RLTC 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum  

18 maart 2021 

Onderwerp 

Overlast parkeerplaats bij RLTC 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 

RLTC ervaart al langere tijd grote overlast van een groep jongeren die zich met hun auto’s 

ophouden op de openbare parkeerplaats voor de vereniging. Regelmatig staan er wel een stuk of 

16 auto’s. Met name vrouwelijke leden krijgen opmerkingen en voelen zich op vrijdag- en 

zaterdagavond niet veilig bij het naar huis gaan. Daarnaast laat de groep regelmatig een enorme 

rotzooi achter op de parkeerplaats en het aangrenzende grasveld. De aanwezigheid van een 

afvalbak en een door RLTC zelf neergezette container ten spijt. Verschillende leden van de 

vereniging ruimen de rotzooi op maar zij beginnen daarvan genoeg te krijgen. Ook zijn er 

vernielingen aangebracht aan het hek van de vereniging. De zorg van RLTC is dat de groep het 

terrein opgaat als er niemand aanwezig is en grotere schade aanricht. RLTC ligt zoals bekend vrij 

afgelegen en dus is er nagenoeg geen sociale controle.  

De groep is aangesproken op zijn gedrag maar dat heeft niet geholpen. Vanaf juni is er regelmatig 

gemeld bij de politie via het landelijke nummer. Daarnaast is er contact geweest met de wijkagent 

en de wijkregisseur. Dit alles tot nu toe helaas zonder resultaat. 

Sinds de lockdown en de avondklok coronamaatregelen zijn aangescherpt en er een avondklok is, 

wordt er niet meer getennist. De groep houdt zich in de (vroege) avond echter nog steeds op de 

parkeerplaats op en laat dan regelmatig een enorme rotzooi achter. Ook bestaat er bij RLTC nog 

altijd de zorg dat de groep het terrein opgaat en daar schade aanricht, bijvoorbeeld door over het 

hek te klimmen. Die zorg is groter geworden nu er niet actief wordt getennist en er veel vaker 

geen mensen op de vereniging aanwezig zijn. Ter illustratie van de overlast zijn er een aantal 

foto’s bijgevoegd.  

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Begrijpt en deelt u de zorgen en ergernis van RTLC ten aanzien van de overlast?



2. Welke maatregelen kan de gemeente samen met de politie, wijkagent en het jongerenwerk 

nemen om de overlast tijdens en na de lockdown te verminderen? 

3. Bent u bereid om samen met RLTC te kijken naar welke maatregel of maatregelen passend 

zijn om te nemen en daarover actief contact op te nemen met de vereniging? Het is de zorg 

van RLTC dat na de lockdown en de avondklok de overlast snel weer op het oude niveau zal 

zitten.  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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