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Gemeentebestuur Hellendoorn - brief prioriteiten politie cluster West 

Van: johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Aan: Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Pim Knopper 

<P.Knopper@hellendoorn.nl> 
Datum: 31-3-201123:40 
Onderwerp: brief prioriteiten politie cluster West 11INK03862 
Bijlagen: verkeer.docx I I I I I I H I H 

Geacht college, waarde burgemeester Kristen, 

In de bijlage een brief met prioriteiten voor het cluster West van de politie. 
Vanavond heb ik al een en ander hierover meegedeeld. 
Ik ga er vanuit, dat u dit verzoek neerlegt bij de korpsleiding ter plaatse. 

Pim, wil jij het doorsturen aan de cie-leden ABZM en raad 

met vriendelijke groet, 
namens Hellendoorns Onafhankelijke Partij 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: r\J\\,'CA 

1 APR zun 

A/B Stuk iTrefw.: T.^HME' 

Werkpr.. 
Kopie aan: .T»,W/6c;vvi, WH/i, tWd .1:' l< 
Archief D / N.fl*eks/yi Veiü; 

Johan Stuut 
fractievoorzitter 
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Hülsen - Kruidenwijk 31 maart 2011 

Prioriteiten Politie cluster West, een eerste aanzet 

Geacht college, waarde burgemeester Kristen, 

Tijdens de laatste commissievergadering ABZM kregen we een voorlichting van de speerpunten van 

de politie over de speerpunten van hun beleid. Eén van de speerpunten is en blijft verkeer. 

Als politieke partijen krijgen we de mogelijkheid aan te geven waar volgens ons de prioriteiten in 

Hellendoom moeten liggen. Deze avond heeft Hellendoorns Onafhankelijke Partij gelijk benut door 

de politiemensen ter plaatse te vragen een nuancering van hun prioriteit verkeer aan te geven. Voor 

HOP zal dit zich moeten concentreren op zoals nu enerzijds de hufters die met drank of drugs zich in 

het verkeer begeven, maar anderzijds op duidelijke preventie. Hellendoorns Onafhankelijke Partij wil 

af van de onaangekondigde snelheidscontroles die leiden tot veel bonnenschrijverij voor kleine 

snelheidsovertredingen. Het draagvlak onder de Hellendoornse burgerij om "onaangekondigd met 

laserguns in de bosjes te staan" is zeer klein. Het bonnenquotasyndroom (wat absoluut niet meer 

mag) komt dan steeds weer van stal. Wij zien veel meer in de preventieve werking van 

aangekondigde verkeerscontroles in de media op het gebied van snelheid. Landelijk wordt dit al veel 

toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de aangekondigde flitscontroles in den lande. Het stiekeme gedoe 

zoals nu levert de politie absoluut geen goodwill onder de bevolking op. 

Verder heeft HOP in de commissievergadering ABZM gevraagd of de politie begrip kan opbrengen 

voor automobilisten en fietsers die door de opstoppingen door de verkeerschaos in Nijverdal ( wat 

nog enige jaren zal duren) enigszins zelf hun weg bepalen. Hiervoor was vanuit de politie begrip, 

waar we blij mee zijn. 

Graag zouden we zien dat u, burgemeester Kristen onze wensen mee wilt nemen in het 

prioritietenoverleg met de politie in het cluster West. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Stuut 

Fractievoorzitter HOP 


