
 ‘Dordrecht veiliger, nu ook nog op straat’ 
Schriftelijke Vragen (art. 40) 

Dordrecht, 29 mei 2017 !
Geacht college, 

Dordrecht is een paar plekken gestegen op de veiligheidsladder van de landelijke misdaadmeter. 

Dat is een positieve beweging, maar nog geen reden tot tevredenheid. Zolang er nog jaarlijks 

Dordtenaren in of rond hun huis worden bestolen (2016: ruim 400), Dordtenaren worden 

mishandeld (2016: ruim 400) en het aantal vernielingen hoger is dan het aantal dagen in een jaar 

(2016: ruim 800), is er nog veel werk aan de winkel. En dan hebben we het alleen nog over het 

aantal geregistreerde gevallen. Want wij horen ook vaak van bewoners dat zij ontmoedigd worden 

om aangifte te doen, omdat zij de indruk hebben dat er toch niets met de aangifte wordt gedaan. 

Wat VVD Dordrecht in het bijzonder zorgen baart is de forse stijging van straatroof. Het aantal 

straatroven in Dordrecht lag het afgelopen jaar anderhalf keer hoger dan een jaar daarvoor. 

Afgelopen week was het weer raak, een bezoeker van het festival ‚Lepeltje Lepeltje’ werd 

geconfronteerd met een gewelddadige straatoverval. Wij hebben de volgende vragen.  !
1) Terugdringen van straatroof begint ermee dat daders niet ongestraft ermee weg kunnen 

komen. Wat is het ophelderingspercentage van straatroven in Dordrecht en hoe verhoudt 

zich dat tot regionale / landelijke cijfers? 

2) Zijn er specifieke plekken of momenten waarop gewelddadige straatovervallen 

voornamelijk plaatsvinden? 

3) Wat wordt eraan gedaan om deze toe name een halt toe te roepen en de straten in 

Dordrecht veiliger te maken? Is er voldoende blauw en handhaving op straat? 

4) Deelt u het beeld dat in de misdaadmeter wordt gepresenteerd? Is de daling van de cijfers 

op veel van de delicten volledig toe te wijzen aan een daadwerkelijke daling van 

criminaliteit of liggen er ook statistische of administratieve oorzaken aan ten grondslag?  

Zo ja kunt u duiden in welke mate dat het geval is? 

5) Is er een analyse geweest naar de onderliggende oorzaak van de verandering in de 

criminaliteitscijfers in 2016 en kunt u de uitkomst hiervan met ons delen? 

6) Kent u de signalen dat mensen minder aangifte doen en is er beleid om de onderliggende 

oorzaken daarvan aan te pakken?  !
Met vriendelijke groet, namens  

Gemeenteraadsfractie VVD Dordrecht  

Maarten Burggraaf


