
Rotterdam, 20 maart 2018. 18bb2310

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid J.W. Verheij (WD) over 
Overlast Daltonlaan.

Aan de Gemeenteraad.

Op 20 februari 2018 stelde J.W. Verheij (WD) ons schríftelijke vragen over Overlast 
Daltonlaan.

Inleidend wordt gesteld:
“Vele Rotterdammers vinden de Daltonlaan in Rotterdam Noord een fijne plek om te 
wandelen of de hond uit te laten. Daarnaast wordt er veel paardgereden en kent de laan 
behoorlijk wat aanloop van bezoekers van Volkstuinvereniging Tot Nut en Genoegen. 
Toch is het niet altijd pais en vree aan de Daltonlaan.

De laatste tijd laten bewoners uit Noord steeds vaker weten overlast te ervaren. Met 
name bij het vallen van de avond verandert de Daltonlaan van een lieflijk in een onguur 
stukje Rotterdam. Zo worden de parkeerplekken gebruikt om de liefde te bedrijven - al 
dan niet betaald - en worden gebruikte condooms in het groen achtergelaten. Om maar 
te zwijgen over de grote hoeveelheden drugsafval (lege zakjes marihuana en gebruikte 
spuiten) die de bewoners in de natuur aantreffen.

Bewoners uit Noord zijn de overlast beu en willen zich weer veilig voelen als zij zich 
richting de Daltonlaan begeven. Als het aan hen ligt, behoren de beslagen ramen, de 
penetrante wietgeur, de grimmige drugsdeals en de grote hoeveelheid lachgaspatronen 
snel tot het verleden. Het oplossen van dit probleem kunnen zij echter niet alleen.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Herkent het college de signalen van bewoners zoals hierboven beschreven? 

Antwoord:
In 2017 is één melding binnen gekomen bij het veiligheidsloket over deze locatie en 
begin februari van dit jaar is een melding binnen gekomen bij 14010 en dezelfde melding 
bij de politie. De wijkagent is ter plaatste geweest en heeft contact gehad met degene die 
heeft gemeld. De Daltonlaan wordt door zowel de politie als toezicht en handhaving 
meegenomen in de surveillance. Heel sporadisch wordt in de avonduren een stelletje in 
een auto aangetroffen, er is dan overigens niet altijd sprake van het bedrijven van de 
liefde zoals in de inleiding gesteld. Als er sprake is van een strafbaar feit, dan wordt er 
uiteraard opgetreden. Drugsdeals en het gebruik van drugs en illegale prostitutie zijn 
door medewerkers van toezicht en handhaving en de politie niet waargenomen.
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Vraag 2:
Hoe vaak wordt er momenteel gesurveilleerd aan de Daltonlaan? Is dit volgens het 
college voldoende om de overlast aan te pakken?

Antwoord:
Er wordt sinds de melding meer gesurveilleerd door medewerkers van politie en toezicht 
en handhavir g. Er valt nu nog niet te zeggen of dit voldoende is om de overlast te 
beperken, gezien handhaving niet de mate van overlast waarneemt die in de inleiding is 
beschreven.

Vraag 3:
Welke maatregelen gaat het college nemen om de overlast aan de Daltoniaan te 
stoppen?

Antwoord:
Zoals hierboven gesteld wordt er vaker gesurveilleerd. Daarnaast wordt onderzocht of 
een parkeerverbod op deze locatie tot de mogelijkheden behoort.

Vervolgens wordt gesteld:
‘Cameratoezicht is een goed middel in de strijd tegen vandalisme. Met slimme inzet van 
mobiel cameratoezicht kunnen in- en uitvalswegen van buurten in de gaten worden 
gehouden zodra er sprake is van overlast. Dat helpt de daders opsporen, maar het 
schrikt ook at. Mooie bijkomstigheid is dat nieuwe wetgeving het voor gemeenten 
eenvoudiger maakt om sneller en flexibeler cameratoezicht in te zetten.”

Vraag 4:
Is het college bereid om cameratoezicht in te zetten in de strijd tegen het 
vandalisme aan de Daltonstraat? Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor het inzetten van cameratoezicht bestaan wettelijke vereisten. Allereerst dienen 
maatregelen die minder ingrijpend zijn op de privacy te worden toegepast. Zie hiervoor 
het antwoord van vraag 3. Ook dient er sprake te zijn van zware openbare orde 
problematiek en dient er een afweging gemaakt te worden in welk gebied de meeste 
behoefte is aan cameratoezicht. Op dit moment is dit aan de Daltonlaan niet aan de 
orde.

Tevens wordt gesteld:
“Het dumpen van afval kan verminderd worden door het (bij)plaatsen van 
prullenbakken.”

Vraag 5:
Hoeveel bakken zullen er de komende tijd aan de Daltonstraat geplaatst worden?
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Antwoord:
Er worden geen bakken geplaatst. Deze plek voldoet niet aan de plaatsingscriteria. De 
afdeling schoon neemt de Daltonlaan dagelijks mee in hun ronde.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

C.M. Sjerps^-^

De burgemeester,
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