PERSBERICHT
Ria de Sutter ziet niets in ASO aanpak PvdA
‘Niet scoren met oud project maar gewoon doen!’
“De Partij van de Arbeid heeft kennelijk niet veel nieuwe speerpunten deze
verkiezing. Ze halen een acht jaar oud project uit de kast om de kiezer te
lokken. Prachtig die ferme uitspraken maar had daar dan iets aangedaan.
Daar is immers tijd genoeg voor geweest.’ Ria de Sutter, lijstrekker van de
Seniorenpartij Rotterdam heeft zich erover verbaasd dat het PvdA 2e
Kamerlid Attje Kuiken, uitgerekend in de verkiezingstijd, een oud paard van
stal haalt of liever gezegd, een oude scooter. “Mevrouw Kuiken laat weten
dat 75% van de scooters in Nederland te hard over de weg racen terwijl ze
ook gewoon op het fietspad mogen rijden. Mevrouw Kuiken is voorstander
van een ‘lik-op-stuk-beleid’ en wil dat bij 15 kilometer
snelheidsoverschrijding het kentekenbewijs wordt ingevorderd. Nu is het zo
dat scooters pas in beslag genomen worden na drie overtredingen in twee
jaar en dat zou nu al bij de eerste overtreding moeten gebeuren. Als de
politie daartoe na wetaanpassing overgaat mogen ze wel een hele grote
opslagstalling bouwen. Zoiets doen we toch ook niet met auto’s waarvan de
bestuurders te hard rijden, waarom dan wel bij scooters?
De seniorenpartij is uiteraard fel voorstander van de aanpak van
scooteroverlast maar de te nemen maatregelen moeten ook wel uitvoerbaar
zijn. Mevrouw Kuiken noemt de te hard rijdende scooterrijders ‘asociaal’ en
laat dat nou precies de naam zijn van het project dat een dikke acht jaar
geleden door de politie van het Rotterdamse district Zuid is opgezet om
scooteroverlast te bestrijden. Dit nota bene na aanleiding van een door PvdA
raadslid Peter van Heemst aangezwengelde discussie. Ik kan mij nog
herinneren hoe voor het politiebureau Hoogvliet een grote kom beslag werd
aangemaakt waar door de korpschef een scooter letterlijk ‘in beslag’ werd

genomen en ondergedompeld als start van de campagne. Die campagne werd
uitgebreid naar ondermeer de Dordselaan die als eerste en helaas ook laatste
straat in Nederland tot ASO-vrije zone werd bestempeld. ASO staat voor
Aanpak Scooter Overlast. De speciaal gefabriceerde waarschuwingsborden
hangen nog steeds aan beide zijden van de Dordstelaan maar of er nog steeds
intensief gehandhaafd wordt valt sterk te betwijfelen. Ik heb uiteraard niets
tegen een goed beleid en rechtvaardige aanpak maar had daar dan uitvoering
aangegeven voor de verkiezingen. Dus PvdA, kom met iets nieuws en haal
geen oude scooters uit de sloot’.
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