
 
  
 
 
  
Schriftelijke Vragen ‘Buurtoverlast houdt aan’  
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 28 september 2017 
 
Geacht college, 
 
De helft van de Rotterdammers ervaart regelmatig buurtoverlast. De stad scoort slecht in vergelijking 
met andere grote steden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het jaar 2016. Dit is een slechte zaak. Veel 
Rotterdammers hebben dagelijks te maken met buurtoverlast. Voorbeelden zijn rondslingerend afval, 
drugshandel en –gebruik, rondscheurende auto’s en agressieve buurtbewoners. Deze vormen van 
overlast verstieren het woonplezier en veiligheidsgevoel van inwoners behoorlijk.  
 
Terwijl buurtoverlast volgens het CBS op landelijk niveau afneemt, staat Rotterdam er nog steeds slecht 
voor. Vanwege deze tegenvallende cijfers stellen wij u de volgende vragen. 
 

1. In welke Rotterdamse wijken is het meest sprake van buurtoverlast? Is in deze wijken een andere 
of intensievere aanpak nodig? 

2. Wat zijn de meest voorkomende vormen van woonoverlast in Rotterdam? Kan het college inzicht 
geven in het aantal meldingen van deze overlast en hoe het aantal meldingen zich over de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld? 

3. Herkent het college het beeld dat Rotterdam bovengemiddeld veel buurtoverlast heeft ten 
opzichte van andere grote steden, zoals het CBS stelt? 

 
Het college pakt buurtoverlast aan met behulp van het ‘Actieplan Woonoverlast 2015-2019’. Op basis van 
de CBS-cijfers lijkt de aanpak niet te leiden tot de vermindering van overlast in de stad. Daarom de 
volgende vragen.  
 

4. Hoe verhouden de uitkomsten van het CBS-onderzoek over buurtoverlast zich tot de 
inspanningen in het kader van het ‘Actieplan woonoverlast 2015-2019’? 

5. Is het college het met de Rotterdamse VVD eens dat buurtoverlast verminderd moet worden? Zo 
ja, welke aanvullende instrumenten gaat het college inzetten om dit te realiseren? Zo nee, 
waarom niet? 

 
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Antoinette Laan  
VVD Rotterdam 


