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Onderwerp : De maatschappelijke veiligheid rond station Boven-

Hardinxveld 

 

Van een aantal verontruste inwoners op de Parallelweg te Boven-Hardinxveld, ontvingen wij 

een schrijven over toenemend en blijvend overlast op het station Boven-Hardinxveld. Dit is 

sinds de camera’s zijn uitgezet door Prorail een toenemend probleem en bij u bekend. 

 

Zij noemen de volgende gebeurtenissen op:  

1. Dagelijks lopen hier buitenlandse chauffeurs hun rondje die geparkeerd staan op een 

van de parkeerplaatsen langs de A15 nabij de tankstations. Sommigen bellen 

stomdronken aan bij buurtbewoners of vallen deze lastig. Of gaan naar de 

fietsenwinkel (fietsenstalling) om een weloverwogen mooie fiets toe te eigenen en 

mee te nemen in de vrachtruimte van de vrachtwagen 

2. Vernielingen van andermans eigendommen is aan de orde van de dag, met name bij 

de fietsenstalling waar gefrustreerde jeugd zich botviert op andermans 

eigendommen. Er worden fietsen en scooters vernield omdat men na het arriveren 

van de laatste trein geen vervoer naar huis heeft. 

3. Er worden feestjes gehouden, aankomende en vertrekkende reizigers worden 

geïntimideerd, vrouwen worden onzedelijk betast. 

4. Schijnbaar vindt men het leuk om met grote regelmaat vuurwerk af te steken, dit is 

hun lust maar de bewoners hun last. 

5. Er worden drugs verhandeld op de parkeerplaats, de zakjes zijn dan ook regelmatig 

te vinden en worden door de bewoners opgeruimd. 

 

Deze ongeregeldheden gebeuren met name als het donker is. 

De buurt vraagt zich dan ook af hoe betrouwbaar de toezeggingen zijn die bij de bouw van 

het station toegezegd zijn. 

 

Daarbij hebben wij begrepen dat ook de politie op de hoogte is van deze voorvallen. Er is 

verschillende keren bij de politie melding gemaakt van incidenten, echter kwamen ze niet of 

veel te laat, toen de incidenten waren gebeurd en de daders al weg waren. 

Wel is er door de politie gesurveilleerd en schijnen er mensen aangehouden te zijn tijdens 

een drugsdeal. 

 

  



 
 

Namens hen wil onze fractie u daarom de volgende vragen stellen: 
 

1. Wat heeft u gedaan aan maatregelen, sinds deze meldingen bekend zijn geworden? 

2. Bent u bekend met deze maatregelen van de politie? 
3. Bent u bereid in samenspraak met Prorail het cameratoezicht weer te activeren? 
4. Mocht Prorail niet bereid zijn, wat gaat u dan als gemeente ondernemen?  

De inwoners van Boven-Hardinxveld worden namelijk lastiggevallen en ondervinden hier 
problemen mee. Dit is dus ook een verantwoordelijkheid van de gemeente (en niet alleen van 
ProRail). 

5. Wat denkt u als gemeente hieraan nog meer te kunnen doen? 

6. Hoe zit dit bij de andere treinstations in onze gemeente? 
 
 

 
De T@B vindt dat onze inwoners zich veilig moeten voelen in ons dorp en zodra dit in het 
geding is, hier actie op moet worden ondernomen. Graag vernemen wij daarom uw 

beantwoording. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Paul Hoogstraten 

Namens de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 


