


 

 

Aan: de Chef van de Regionale Politie Eenheid Oost-Nederland 

de heer O.R. Dros 

Postbus 618 

7300 AP Apeldoorn 

 

                                                                               Arnhem, 4 september 2018, 

Betreft een verzoek om informatie 

 

Geachte heer Dros, 

 

De Malburgse Bandijk is onderdeel van een natuurgebied langs de Nederrijn in Arnhem. 

Op de dijk ligt een zogenaamd Onverplicht fietspad. Op grond van de artikelen 5, lid 3 

en 6, lid 3 van het RVV 1990 mogen snorfietsers met ingeschakelde motor, berijders 

van scooters en bromfietsers daar geen gebruik van maken. Dat is echter in 

toenemende mate wel het geval.  

 

Zestig dijkwoningen van de Fanny Blankers-Koenstraat in Arnhem liggen aan de 

Malburgse Bandijk en grenzen met hun achterzijde direct aan het fietspad. Er zijn geen 

tuinen achter de woningen. De bewoners ondervinden bijzonder veel overlast van 

geluidshinder veroorzaakt door brommers en scooters.  

 

Het smalle fietspad op de dijk wordt intensief gebruikt door wandelaars en fietsers. Veel 

van de van de genoemde bestuurders rijden niet defensief en rijden in volle vaart langs 

wandelende mensen, vaak ook kinderen, en fietsers. Soms zijn de brommers, scooters 

en snorfietsen ook kennelijk opgevoerd en rijden ze met zeer hoge snelheid. Dit gedrag 

leidt tot zeer onveilige situaties. Er is al eens een kind door een brommer geschept en 

ook was er dit voorjaar een ongeluk waarbij een fietser en een scooter waren 

betrokken. 

 

De bewoners en andere gebruikers van het fietspad houden vaak hun hart vast. 

Wij, als Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem, willen samen met het bevoegd gezag 

een actieplan ontwikkelen en uitvoeren om aan deze situatie een einde te maken. 

 

Tegen deze achtergrond verzoeken we u om de volgende informatie. 

Hoeveel processen verbaal heeft uw korps, dan wel de politie, de afgelopen drie jaar op 

de Malburgse Bandijk opgemaakt tegen snorfietsers, berijders van scooters en 

bromfietsers voor overtreding van de bovengenoemde artikelen van het RVV. We willen 

de informatie graag per jaar opgesplitst naar de maanden van het jaar, de dagen van 

de week en de uren van de dag van u ontvangen.  

 

We hebben dit verzoek niet gedaan in de vorm van een Wob-verzoek omdat we een 

persoonlijke brief sympathieker vinden overkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur bewonersvereniging Stadseiland 

O. Munters  /  M. Souman 

 

Kea Boumanstraat 100 

6833LL Arnhem 

Tel. 06 248 14 024 

Email:  omunters@xs4all.nl       marten.souman@bewoners-stadseiland.nl 

 

 


