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Geacht college,
Wijkraad Oost vraagt uw aandacht voor het volgende:

Aanleiding
We hebben een aantal wijkdebatten georganiseerd in 2015.
Bij het inventariseren van de verkeersproblematiek in Oost
bleek met name in de 30 km gebieden (het gevoel van) onveiligheid en de overlast veroorzaakt door scooter berijders die thuismaaltijden bezorgen hoog te zijn. De invoering
van de elektrische scooter heeft dit ook nog eens versterkt.

Overwegingen
In 30 km gebieden handhaaft de politie niet meer. De inrichting van het gebied moet immers de 30 km afdwingen. Desondanks slagen scooters erin moeiteloos harder te rijden. Nu de meeste ondernemers aangesloten zijn bij thuisbezorgd.nl (“super snel
en gemakkelijk”) zijn de scooters ook niet meer te herleiden tot een bepaald bedrijf, waardoor het te
harde rijden soms in combinatie met het overtreden van andere verkeersregels zoals over de
stoep en/of tegen de richting in rijden en geen voorrang geven in alle anonimiteit kan
plaatsvinden. Een aantal taken van de politie is overgedragen aan de gemeentelijke toezichthouders van de afdeling THOR (toezicht en handhaving openbare ruimte). Zij zijn
echter niet bevoegd rijdend verkeer aan te houden en/of te verbaliseren. Als dat wel mogelijk zou zijn, zien we een mogelijkheid om de overlast terug te dringen, zeker als we
dat combineren met duidelijke communicatie vooraf naar de ondernemers en bij constatering van een overtreding met een melding bij de werkgever van de scooterberijder.

Advies
Wijkraad Oost adviseert u:
•
•

De bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders uit te breiden, zodat zij rijdend verkeer kunnen aanhouden en verbaliseren.
Dit te combineren met communicatie vooraf bij de werkgevers van maaltijdkoeriers en meldingen van overtredingen achteraf.
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