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Aanleiding 

• Hardnekkige en terugkerende overlast: Is het Corona moeheid

of gewoon ASO gedrag?

• Verkeersoverlast aangekaart door de politiek / gebieden

• Gebieden Delfshaven, Noord, Feijenoord en Centrum 

“niet alleen verkeersoverlast ook sociaal onwenselijk gedrag buiten de auto: op de 

straathoek, op parkeerplaatsen”

• Toezegging BM en wethouder om de overlast locaties te voorzien met

(fysieke) maatregelen

• Hulp gevraagd MRDH overleg, ROV nam het stokje over.
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De verkeersaso

Groep weggebruikers veroorzaakt bewust

overlast (door hoge snelheid, geluidsoverlast, 'a-sociaal'

gedrag, o.a. racen, rondrijden, inhaalacties), dit is van

invloed op (vooral subjectieve, maar ook objectieve)

verkeersveiligheid en openbare orde.

3



Verkeersoverlast in kaart – concentraties  
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Inventarisatie knelpunten gemeente

Verschillende kanalen:

• Maandelijkse verkeersoverleggen ieder 

gebied

• 14 010 meldingen

• Verkeersveiligheid@Rotterdam.nl

• Verkeersveiligheidsprikker-enquete

2019 

• Overige periodieke of doorlopende data 

inwintrajecten 

Meldingen/Klachten:

• In 2020 ging het om 275 meldingen over 

verkeersveiligheid, via deze kanalen

• Het ASO rijgedrag komt in deze meldingen

het vaakst naar boven. Uitgedrukt in

snelheidsproblemen of geluidsoverlast

• Veelal binnen de reeds gepresenteerde

concentraties maar in iedere straat rijden

mensen wel ‘eens’ te hard. Dat zien we terug.
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Verkeersoverlast in kaart – oorzaak  
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Handhaving  
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• Eerste stad beschikking over mobiele flitscamera’s: Bergweg, Straatweg, West -

Kruiskade, Beukelsdijk, Van der Duijn van Maasdamweg, Spinozaweg, Max Havelaarweg.

• Landelijk als eerste een geluidmeter aan het inzetten op overlast gevende straten.



Er moet meer worden gehandhaafd

Bewoners, ondernemers en de politiek iedereen vraagt 

om meer handhaving.

Flitscamera’s, meer politie op straat “maar” gaat het 

niet alleen om GEDRAG!
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