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Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake overlast parkeerplaats bij RLTC

Geachte heer Rijsdijk

In uw brief van 18 maart jl. heeft u vragen gesteld. Onderstaand leest u onze reactie op de door u
gestelde vragen .

Vraag 1
Begrijpt en deett u de zorgen en ergernis van RTLC ten aanzien van de overlast?

Antwoord :
Het probleem is bij ons bekend en heeft zowel onze aandacht als die van de politie en jongerenwerk. Ook
is hier in een eerder stadium door ons contact over geweest met de tennisvereniging zelf.

Vraag 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?

Antwoord
Het probleem is onder de aandacht van het leefbaarheidsteam. De politie surveilleert hier regelmatig en
ook jongerenwerkers uit Ridderkerk en Rotterdam nemen deze plek mee in hun ronden . Uit recente
contacten met hen wordt aangegeven dat zij de laatste tijd geen jongeren op de plek aantreffen. Ook
heeft het flexteam van de politie op deze plek gepost zonder resultaat. Vanuit het Team Openbare Orde
en Veiligheid is contact geweest met de tennisvereniging. Hierop is een prullenbak geplaatst op het
parkeerterrein. Ook is aangegeven contact te zoeken met de politie op de momenten dat de overlast
wordt ervaren en bij ons te melden als de overlast blijft aanhouden. Recent zijn hier geen meldingen over
binnengekomen.

Vraag 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



Antwoord:

De maatregelen die we nu inzetten zijn extra aandacht van politie, jongerenwerk en onze boa’s. Zoals
aangegeven in bovenstaande beantwoording is met de tennisvereniging afgesproken om bij overlast de
politie te bellen, zodat zij daar op dat moment gericht op in kunnen zetten. Deze meldingen maken voor
ons inzichtelijk wanneer de problemen zich precies afspelen. In samenspraak met de tennisvereniging
kunnen wij dan kijken naar gepaste maatregelen.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben gel-nformeerd.
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