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Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO inzake diefstal parkeerterrein Gieterijstraat

Geachte mevrouw Kayadoe,

In uw brief van 13 juli jl. heeft u vragen gesteld over diefstal parkeerterrein Gieterijstraat. Onderstaand
leest u onze reactie op de door u gestelde vragen.

1. Is het College op de hoogte dat diefstal, vernielingen en vermissingen van onder andere
onderdelen aan de orde van de dag zijn op de Gieterijstraat?

Deze signalen zijn bij ons niet bekend en dit blijkt ook niet uit de cijfers van de politie. De afgelopen 12
maanden is er één diefstal geregistreerd.

2. Welke preventieve maatregelen zijn er de afgelopen maanden genomen om een en ander te
voorkomen? Graag ontvangen wij hier een overzicht van.

Op basis van de informatie die wij hebben was er geen reden om hier preventieve maatregelen te treffen.
Dit was bijvoorbeeld wel het geval op de Schaapherderweg waar de MCU heeft gestaan naar aanleiding
van diverse inbraken aldaar

3. Welke instrumenten kunnen er op korte termijn ingezet worden om het veilig parkeren op een
aangewezen parkeerterrein voor grote voertuigen te vergroten? Zo ja, op welke termijn ben u
voornemens deze in te zetten?

Dit gebeurt op basis van meldingen en signalen. Deze zijn er niet. Aanleiding om hier nu op in te zetten
zien wij dan ook niet.

4. Welke acties gaan er ondernomen worden om op langere termijn het veilig parkeren voor
grote voertuigen te borgen?

Als meldingen ons niet bereiken is er ook geen zicht op de problematiek. Dit hebben we nodig om hier
gericht op in te kunnen zetten.



5. Veelal zijn het dezelfde chauffeurs welke hun voertuigen daar moeten parkeren. Bent u in
contact met deze parkeerders? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?

Deze contacten zijn er niet. Indien zij dit wenselijk vinden kunnen de chauffeurs contact opnemen met
onze bedrijfscontactfunctionaris.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende/ hebb\1 geïnformeerd.
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