
Artikel 40 vragen over steekpartij, bedreigingen  

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

Datum 

29 juli 2021 

Onderwerp 

Vragen over o.a. het steekincident naar aanleiding van aanspreken 

Vragensteller 

Karin Kayadoe Leefbaar Ridderkerk 

Vragen 

Gisterenavond is Ridderkerk opgeschrikt door een steekpartij waarbij de oorzaak ligt in het 

aanspreken van overlastveroorzakers, zoals vermeld in het politiebericht van Politiedistrict Oude 

Maas. Vorige week zijn bewoners in Slikkerveer bedreigd door kinderen met stenen. Inmiddels 

heeft Leefbaar Ridderkerk vernomen dat een soortgelijke actie als in Slikkerveer ook enige tijd 

geleden in het Vondelparc heeft plaatsgevonden. Tevens bereiken Leefbaar Ridderkerk veel 

berichten dat er met grote regelmaat jongelui onder bedreigingen worden weggestuurd bij de 

voetbalveldjes welke Ridderkerk rijk zijn. Kinderen alleen toestemming van ouders krijgen om te 

spelen op een speelterrein als de beheerder aanwezig is. Deze zichzelf moet beschermen door 

het dragen van een bodycam. Er meerdere kinderen bedreigd zijn vanwege het type schoenen 

welke ze aan hebben, afgeven van mobieltjes of fiets. Zoals u gewend bent van Leefbaar 

Ridderkerk verzoeken wij melders ook aangifte te doen bij politie. 

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Is het College op de hoogte van voornoemde incidenten en de vele bedreigingen o.a. op de 

voetbalveldjes?  

2. Is er inzichtelijk gemaakt welke problematiek in de wijken aan de voornoemde incidenten 

en bedreigingen ten grondslag ligt? Zo Ja; Welke preventieve maatregelen zijn er de afge-

lopen maanden genomen om een en ander te voorkomen?  

3. Graag ontvangen wij hier een volledig overzicht van. Zo nee; waarom niet, incidenten zijn 

niet sec van de afgelopen dagen.  

4. Welke instrumenten kunnen er op korte termijn ingezet worden om de rust en veiligheid in 

Ridderkerk terug te laten keren en de inwoners laten merken dat de problematiek serieus 

genomen wordt?  



5. Welke acties gaan er ondernomen worden om op langere termijn te zorgen dat er veilig en 

zonder bedreigingen gespeeld kan worden op de alle openbare voetbal/speel veldjes 

waaronder het Cruijf court.  

6. Is het college voornemens om preventief fouilleer gebieden wederom aan te wijzen, zodat 

politie ruimere bevoegdheden heeft om passanten te controleren?   

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

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
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