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Inleiding en vragen: 

Conform het reglement van orde van de gemeenteraad van Dalfsen, artikel 32, stelt de VVD-fractie een 

aantal vragen aan het college over de overlast door veiligelanders op de Vechtdallijn, dit naar 

aanleiding van een artikel in de Telegraaf van 2 november 2020.  

 

1. Bent u bekend met de overlast van uitgeprocedeerde asielzoekers op de Vechtdallijn? 

2. Heeft u contact met Arriva over deze problematiek? 

3. Kunt u ons – via Arriva – informeren of het klopt dat vrouwelijke conductrices zich niet veilig voelen, 

over de aard van de misdrijven, de mate waarin vrouwen het doelwit vormen en worden 

lastiggevallen? 

4. Heeft u contact met de gemeentes die aan deze Vechtdallijn liggen over dit onderwerp en de 

provincie? 

5. Bent u bereid met deze gemeentes, de provincie en Arriva een aanpak af te spreken om deze 

overlast tegen te gaan, zodat onze inwoners weer veilig kunnen reizen, en de mogelijkheden tot een 

vervoersverbod hierbij te onderzoeken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantwoording: 

1.        Ja, hiermee zijn we bekend. 

  

2.         Naar aanleiding van de recente berichtgeving is contact gelegd met Arriva. Wij zijn hierbij 

samen opgetrokken met Ommen en Hardenberg.  Arriva heeft aangegeven dat het zwaartepunt van 

de betreffende overlast zich met name manifesteert in Emmen, dat er inmiddels extra maatregelen 

genomen zijn en acties in gang zijn gezet, en dat men hierover met partijen zoals de provincies (als 



opdrachtgever) en de politie in gesprek is.  

  

3.         Arriva heeft ons aangegeven dat alle stewards weten dat incidenten bij hun werk horen en dat 

men over het algemeen hier prima mee om kan gaan, maar dat de incidenten het algemene 

veiligheidsgevoel van stewards niet ten goede komt. Er bestaat volgens Arriva geen indicatie dat 

vrouwelijke stewards meer of minder doelwit vormen en lastig worden gevallen dan hun mannelijke 

collega’s. 

  

4.         Naar aanleiding van de recente aandacht voor dit onderwerp is hierover met de gemeenten 

Hardenberg en Ommen contact opgenomen. Met de provincie is over de recente gebeurtenissen nog 

geen contact geweest.  

  

5. Indien nog noodzakelijk zijn wij hiertoe zeker bereid, weer in samenspraak met Ommen en 

Hardenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


