
Winkeliers Damplein blij met extra controle op fietsers en brommers: ‘Het is altijd uitkijken geblazen’

Ilse van Driel 30-08-19, 08:12

Handhaving Dordrecht kondigde deze week aan om meer te gaan controleren en bekeuren op het Damplein. Na 
klachten van zowel winkeliers als omwonenden, zijn de komende tijd vaker toezichthouders op het plein in 
Dubbeldam te vinden. Mensen die met de fiets of brommer door het voetgangersgebied rijden, riskeren een 
boete. Een goede zaak, vindt Henk Versteeg van de gelijknamige slager op het plein. ,,Of het echt heel veel gaat 
helpen weet ik niet, maar wie weet.” Hij is een van de winkeliers die aan de bel trok bij de wijkagent en 
handhavers. ,,Ik ben zelf ook al een keer bijna van mijn sokken gereden door een brommer, toen ik hier de zaak 
uit stapte”, vertelt Versteeg.

Uitkijken geblazen. Dat beeld herkennen de medewerkers van bloemenwinkel 't Kroontje, een paar deuren 
verderop. ,,Ik snap het wel dat mensen hier fietsen. De nieuwe situatie werkt uitnodigend, je rijdt zo het plein op 
en helemaal om het plein heen fietsen doe je ook niet zo snel”, aldus een van de dames van de 
bloemenzaak. ,,Maar link is het wel. Er lopen hier ook veel jonge kinderen rond, het is altijd uitkijken geblazen."

De situatie op het Damplein is vorig jaar veranderd. Waar vroeger een weg liep, is nu voetgangersgebied. Fietsers
moeten dus even afstappen, of rondom het plein rijden als ze naar de andere kant willen. Maar het gros rijdt 
gewoon rechtdoor.

Er zijn ook auto's die vanaf de parkeerplaats zo het plein hiervoor op rijden, even keren en wegrijden. Dat lijkt 
me ook niet de bedoeling

“Eerder zijn er al paaltjes rondom het plein geplaatst, die voorkomen dat auto's voor de oude route langs de 
winkels kiezen. ,,Dat helpt, maar er zijn ook auto's die vanaf de parkeerplaats zo het plein hiervoor op rijden, 
even keren en wegrijden. Dat lijkt me ook niet de bedoeling”, aldus Versteeg.

Wijkagent
Bloembakken om de fietsers tegen te houden kunnen volgens de slager niet. Die zouden alleen maar in de weg 
staan voor de markt en de kermis. Of er überhaupt een oplossing is voor het probleem, vraagt hij zich sterk 
af. ,,Je kunt niet van de wijkagent verwachten dat hij hier de hele dag gaat staan. Je houdt het nooit helemaal 
tegen.”


