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Actualiteitsvragen over 113

Op donderdag 15 september 2016 heeft Bas Koers namens GroenLinks
actualiteitsvragen gesteld aan het college van Burgemeester en

Zoeken naar:
Zoeken

Wethouders. De aanleiding voor het stellen van de vragen was een
bezorgde mail van GroenLinks lid met betrekking tot het onderwerp
suïcide. Zij attendeerde GroenLinks op het bestaan van het initiatief
www.113online.nl dat onder andere hulpborden langs treintrajecten

Nieuwsbrief

plaatst om mensen met acute psychische nood bij te staan in het vinden

Voornaam:

van een oplossing.

voornaam

Het college van B&W heeft bij monde van
wethouder Paul Blokhuis aan GroenLinks
laten weten dat zij het initiatief 113
waarderen en ook bijzondere aandacht willen
voor mensen in acute nood.
Verkeerswethouder Johan Kruithof zal tijdens
het periodiek overleg dat de gemeente heeft

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail
het onderwerp van preventiemaatregelen
bespreken met beide partners, zoals het

Landelijke Website

plaatsen van 113 preventieborden.
We zijn tevreden met deze beantwoording.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
Meer info: http://www.nu.nl/binnenland/2518568/prorail-wil-zelfmoord-

groenlinks055

spoor-terugdringen.html

@groenlinks055

gemeten is, in 2007 stond dit getal op 1353.

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

Jongeren

7 uur ago

Onze actualiteitsvragen
Geacht college
In het jaar 2015 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1871
mensen overleden aan zelfdoding. Dit is het hoogste aantal dat ooit

Volgens het Nederlandse Jeugdinstituut zijn er in 2014, 131 jongeren

groenlinks055

overleden door zelfdoding en in 2015 130. In de categorieën 15-20 jaar en
20-25 jaar zijn het voornamelijk jongens/mannen die deze lijst aanvoeren
en in de categorie 10-15 jaar voornamelijk meisjes.
Maatschappelijke impact zelfdoding op het spoor
Niet alleen is een zelfmoord tragisch voor het betre ende individu en de
naaste omgeving, ook voor mogelijke ooggetuigen, trein- en
spoorpersoneel en de hulpdiensten kan een zelfdoding een enorme
impact hebben. Prorail heeft berekend dat er 4 mensen per week een

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

poging tot zelfdoding doen op het spoor en heeft zestig risicogebieden

groenlinks055

langs het spoort in kaart gebracht waar preventieve maatregelen nodig

@groenlinks055

zijn. Een van deze maatregelen is het plaatsen van 113 borden, die
mensen met suïcidale gedachten een andere uitkomst kunnen bieden
doormiddel van een gesprek en hulpverlening.
Vragen
GroenLinks maakt zich zorgen over het groeiend aantal zelfdodingen op
het treinspoor en de persoonlijke- en maatschappelijke impact ervan. Dat

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

brengt ons op de volgende vragen:

groenlinks055

1. Wat vindt het college van B&W van het initiatief www.113online.nl?
2. Is het college bereid met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail in
overleg te treden over het nemen van preventieve maatregelen langs het
spoor om het aantal zelfdodingen terug te dringen, zoals het plaatsen van

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

113 borden?

groenlinks055
@groenlinks055
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 GroenLinks Apeldoorn

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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