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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen FRANS – fietsen gooien vanaf Viaductweg 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 8 oktober 2021 zijn door de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld over de fietsen die vanaf de 
Viaductweg in Rhoon zijn gegooid. De beantwoording treft u hierbij aan. 
 
Vraag 1: Zijn er behalve deze drie incidenten nog meer incidenten bekend? Graag toelichting. 
 
Antwoord: Naast deze drie incidenten zijn er recent niet meer soortgelijke incidenten bekend. Uit 
politie informatie blijkt dat dit soort incidenten ongeveer een tot drie keer per jaar voorkomen. 
 
Vraag 2: Staan de incidenten met fietsen gooien in verband met de onlangs bekraste auto’s? 
 
Antwoord: Het is nog niet bekend wie de daders zijn van de incidenten met de bekraste auto’s. De 
politie gaat er vooralsnog niet vanuit dat de incidenten met de bekraste auto’s en de fietsen die van 
het viaduct bij het metrostation zijn gegooid met elkaar in verband staan. 
 
Vraag 3: Zijn er inmiddels al daders bij de politie bekend/dan wel opgepakt? Graag toelichting. 
 
Antwoord: Er zijn op dit moment nog geen daders bekend bij de politie.  
 
Vraag 4: Zijn er inmiddels slachtoffers bekend? Zowel van diefstal, vernieling, als mogelijk 
letsel? 
 
Antwoord: Er zijn geen slachtoffers gevallen bij dit incident. Bij de politie en de gemeente zijn nog 
geen aangiftes of meldingen binnen gekomen van bijvoorbeeld vernieling fiets. 
 
Vraag 5: Wat gaat het college doen om mensen die nu met de fiets naar de metro gaan het 
vertrouwen terug te geven dat hun fiets er aan het einde van de dag ook nog onbeschadigd 
staat. Welke oplossingen zijn ervoor handen? 
 
Antwoord: Het college constateert dat er rond de metrostations regelmatig sprake is van incidenten 
met betrekking tot onder andere fietsen. Met buurtpreventie, BOA’s en politie zijn maatregelen 
besproken die een oplossing kunnen bieden op de korte en lange termijn. Momenteel worden deze 



maatregelen verder onderzocht. Het inzetten van cameratoezicht en het herinrichten van de 
buitenruimte maken daar onderdeel van uit. 
 
Vraag 6: Wordt er door het college aangedrongen op verhoogd surveillance van het gebied? 
 
Antwoord: Ja, nadat de fietsen van het viaduct zijn gegooid is er direct afstemming geweest met 
buurtpreventie, BOA’s en politie. Vanaf vrijdag 8 oktober is extra gesurveilleerd door BOA’s en politie. 
Zij hebben dit ook opgenomen in hun operationele briefings.  
 
Tot het eind van het jaar wordt door de politie en BOA’s meegenomen in de surveillance. 
Jongerenwerk besteed extra aandacht aan dit voorval in gesprekken met jongeren en spreekt 
jongeren bij de metrostations ook proactief aan. De bevindingen en werkafspraken worden ook 
regelmatig afgestemd met buurtpreventie. Vanuit de gemeente wordt nadrukkelijk een vinger aan de 
pols gehouden. 
 
Vraag 7: Gaat het college MCU inzetten? 
 
Antwoord: De burgemeester kan op basis van een veiligheidsanalyse en advies van de politie, een 
Mobiele Camera Unit (MCU) inzetten. Gezien het feit dat zich na 8 oktober geen incidenten meer 
hebben voorgedaan, is vooralsnog niet besloten een MCU in te zetten. 
 
Vraag 8: Indien blijkt dat dit vergaand baldadig gedrag wordt veroorzaak door de lokale jeugd, 
welke maatregelen gaan we dan inzetten? Bijv. jeugdcoaches of wijkagent? Graag toelichting. 
 
Antwoord: Het college heeft besloten een kwartiermaker integrale aanpak jongeren(overlast) aan te 
stellen en het jongerenwerk te intensiveren. U bent hierover in de raadsinformatiebrief van 20 juli 2021 
geïnformeerd (351246). De aanpak van jongerenoverlast is gericht op het terugdringen van de 
overlast. Dat gebeurt door enerzijds de groep te leren kennen en te handhaven waar nodig, en 
anderzijds hulp aan te bieden wanneer sprake is van achterliggende problematiek. 
 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 
  


