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Inleiding 
 
Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan ligt in het 
meerjarenplan van het korps Rotterdam-Rijnmond 2010-2014. Hierin legt het korps bij zeven 
veiligheidsthema’s prioriteit. Deze zeven thema’s zijn: 

 Vertrouwen in veiligheid; 
 Wijken in (on)balans; 
 Hoge impact delicten; 
 Jongeren; 
 Normalisering alcohol en drugsgebruik; 
 Ondermijning van de maatschappelijke integriteit; 
 Cybercrime. 

 
Het district Zuid heeft gekozen voor een thematische aanpak van de belangrijkste operationele 
speerpunten te weten geweld, woninginbraken, jeugd, drugs en overlast, voertuigcriminaliteit en 
vernielingen. Het wijkteam Albrandswaard besteedt naast de districtelijke thema’s specifiek aandacht 
aan de lokale veiligheidssituatie in de vorm van de twee thema’s ”jongeren en alcohol” en 
“vernielingen” (gerelateerd aan hangplekken).  
 
De wijkpolitie Albrandswaard is slechts één partij die werkt aan de veiligheid binnen de gemeente 
Albrandswaard. Werken aan de veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid met andere 
(keten)partners zoals het Openbaar Ministerie, de gemeentelijke diensten, de woningcorporaties en 
de jeugdzorg. Om lokaal georiënteerd en probleemgericht te kunnen werken is het noodzakelijk dat 
het wijkteam samenwerkt met deze partijen. De wijkpolitie heeft een samenwerkingsgerichte 
werkwijze die is gebaseerd op een ketengerichte aanpak, een persoonsgerichte aanpak, een 
groepsaanpak en een gebiedsgerichte aanpak. Persoonlijk contact en het tot stand brengen van 
verbinding en het verbreden van het wederzijds vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. 
 
Het wijkwerkplan Albrandswaard 2010 vertaalt de activiteiten van het wijkteam op de voor 
Albrandswaard relevante veiligheidsaspecten.   
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Operationeel 
 
1 Vertrouwen in veiligheid 
De bewoners binnen de gemeente Albrandswaard verwachten van het wijkteam Albrandswaard dat zij 
de orde handhaaft, de criminaliteit aanpakt en hulp biedt waar dat nodig is. In combinatie met de 
aanpak van de speerpunten zal het wijkteam van de politie Albrandswaard zichtbaar en 
aanspreekbaar in de wijk aanwezig zijn. Het zogenaamde blauw op straat. Daarnaast zal door de 
buurtagent van het wijkteam ook dit jaar actief worden geïnvesteerd in de verschillende 
bewonersbijeenkomsten en de wijkforums. In 2009 hebben de buurtagenten een aanvang gemaakt 
met het opzetten van zogenaamde e-mailcirkels. Met behulp van deze e-mailcirkel heeft de 
buurtagent via één contactpersoon contact met zijn wijk (of deel daarvan) en de wijk (of een deel 
daarvan) via diezelfde contactpersoon met de buurtagent. Op deze wijze kan informatie snel en 
efficiënt met elkaar worden gedeeld en daar waar nodig actie worden ondernomen.  
 
Hierbij worden bewoners actief gevraagd problemen maar ook het signaleren van crimineel gedrag 
aan de buurtagent door te geven. Andersom kan de buurtagent informatie die betrekkingheeft op de 
wijk doorgeven aan de buurtbewoners. 
 
Om onder andere de burgertevredenheid te verhogen zullen in 2010 regionaal  de volgende 
tevredenheidmetingen plaatsvinden: 
 Aangeverenquête 
 Tevredenheid afhandeling inzetverzoeken door de wijkpolitie 
 Tevredenheid over beschikbaarheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid wijkpolitie 

 
Het wijkteam zal in samenwerking met de ketenpartners thematische bewustwording- en 
preventiecampagnes uitvoeren. Doel hiervan is dat burgers en ondernemers op deze wijze informatie 
krijgen over fietsendiefstal, (auto)inbraak en mogelijkheden voor het doorgeven van informatie. 

 
 
2 Wijken in (on)balans 
Het wijkteam zorgt ervoor dat eind mei 2010 de “Landelijke Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast” is 
opgemaakt en als advies wordt ingediend bij het bestuur van de gemeente Albrandswaard.  
 
 
3 Hoge impact delicten 
Hoge impact delicten ontwrichten de samenleving en vormen een bedreiging door de inbreuk op de 
persoonlijke integriteit en de grote invloed op de omgeving. Het gaat hierbij om de volgende delicten: 

 Geweldsdelicten 
 Woninginbraken 
 

 
3.1   Geweldsdelicten 
Onder geweldsdelicten wordt onder andere verstaan het huiselijk geweld. Het geweld achter de 
voordeur is vaak nog een groot taboe. Niet alle huiselijk geweldszaken (12%) wordt bijvoorbeeld 
gemeld bij de politie of het steunpunt huiselijk geweld. Vroegsignalering van geweld, het terugdringen 
ervan en de kans op (herhaald) slachtofferschap moeten worden verkleind. Door het wijkteam zullen 
de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

 Participatie lokaal steunpunt huiselijk geweld; 
 Het ondersteunen van het opsporingsonderzoek in het kader van kennen en gekend worden; 
 Het ondersteunen van het opsporingsonderzoek in de vorm van nazorg; 
 Het focussen op de top 5 van huiselijk geweld, een vorm van gerichte aanpak, waarbij de Wet 

Tijdelijk Huisverbod voorzieningen biedt; 
 Het aanmelden van kinderen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling middels een 

zogenaamd zorgformulier. 
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3.2  Woninginbraken  
 
Aangiftebeeld woninginbraken 
 

 J F M A M J J A S O N D Tot. 
2005 6 2 16 15 4 3 6 7 10 12 6 8 95 
2006 5 7 18 7 9 4 3 2 4 1 6 4 70 
2007 5 8 8 5 4 7 1 3 7 3 2 3 56 
2008 2 2 3 3 5 2 7 6 3 8 4 13 58 
2009 11 3 5 2 11 8 6 3 2 6   57 

 
Te verwachten is, dat na een daling in de afgelopen twee jaar, de woninginbraken in 2009 licht stijgen. 
In 2010 zal door het uitvoeren van de volgende activiteiten door het wijkteam door stijging worden 
teruggedrongen: 
 Voortdurende analyse van het aangiftebeeld. 
 Gerichte inzet wanneer daar, vanwege toename van aangiften dan wel andere reden, aanleiding 

voor is; 
 Bij iedere woninginbraak vindt een huisbezoek plaats waarbij persoonlijke aandacht en nazorg het 

uitgangspunt is; 
 Bij iedere woninginbraak vindt een buurtonderzoek en een sporenonderzoek plaats.  

 
 
4 Jongeren en alcohol/drugs 
Binnen de gemeente Albrandswaard zijn veel jongeren woonachtig. Van (een deel van) deze jongeren 
wordt veel hinder ondervonden in de vorm overlast op de verschillende hangplekken. Vaak gaat dit 
gepaard met het nuttigen van alcohol dan wel drugs. Uit onderzoeken is gebleken dat de jongeren uit 
de gemeente Albrandswaard bovenmatig alcohol nuttigen. Om de overlast van jongeren op de 
hangplekken terug te dringen zal het wijkteam de volgende activiteiten ondernemen: 
 Het wijkteam van de politie is actief gericht op het kennen en gekend worden door de jongeren; 
 Vooralsnog bevinden zich binnen de gemeente Albrandswaard geen hinderlijke, overlastgevende 

of criminele jeugdgroepen. Dit wordt continue door de buurtagenten gemonitord; 
 Ieder wijkteamlid geeft les op een basisschool in het kader van het School Adoptie Plan; 
 Op overlastmeldingen van jeugd, al dan niet in combinatie van alcohol en drugs, wordt zoveel 

mogelijk inzet gepleegd door het wijkteam; 
 Aan jongeren die alcohol en of drugs gebruiken zal HALT worden aangeboden; 
 Jongeren die hiervoor in aanmerking komen zullen worden doorverwezen naar Pak je Kans; 
 Het blowverbod bij de scholen zal worden gehandhaafd; 
 De overlastgevende hangplekken van jongeren worden door het wijkteam in kaart gebracht, 

bezocht en actueel gehouden; 
 De ouders van overlastgevende worden bij geconstateerde overtredingen en overlastsituaties 

altijd benaderd; 
 Een goede en effectieve samenwerking met het jongerenwerk is essentieel in de aanpak van 

overlastgevende jongeren; 
 Bewoners in de omgeving van overlastgevende hangplekken zullen op initiatief van de gemeente 

op bewonersavonden mede door de politie worden gehoord; 
 De politie participeert in het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 Indien noodzakelijk zal een zorgformulier voor individuele jongeren worden opgemaakt; 
 De binnen de gemeente Albrandswaard woonachtige minderjarige PGA-er krijgt een 

persoonsgerichte aanpak; 
 

 
5 Ondermijning van de maatschappelijke integriteit 
Binnen het wijkteam Albrandswaard bestaat drugsoverlast voornamelijk uit hennepteelt. Sinds 
1/1/2009 is gestart met de bestuurlijke aanpak hennep. Dit heeft tot op heden geresulteerd in het 
aantreffen en ontmantelen van 3 hennepkwekerijen. Voor wat betreft de hennep was het dit jaar 
opvallend dat in september/oktober een drietal hennepvelden werden gevonden in het 
Valckesteijnsebos. Deze hennepvelden zijn verwijderd.  
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Om de overlast van drugs tegen te gaan zullen door het wijkteam van de politie de volgende 
activiteiten worden uitgevoerd: 
 Meldingen die betrekking hebben op een mogelijke hennepkwekerij worden zo spoedig mogelijk 

in samenwerking met het hennepteam onderzocht; 
 Meldingen die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem (MMA) worden zo spoedig mogelijk in 

behandeling genomen onderzocht; 
 
 
6 Voertuigcriminaliteit 
 
Aangiftebeeld 
 
 

    Diefstal uit/vanaf voertuig 
 J F M A M J J A S O N D Tot. 

2005 7 6 6 7 3 3 1 1 10 11 3 10 68 
2006 16 8 6 21 13 15 12 20 8 19 22 6 166 
2007 23 21 14 21 12 7 4 3 8 16 21 5 155 
2008 9 5 16 8 9 9 4 6 3  8  4 35 116 
2009 4 21 15 17 22 31 30 29 36 21   226 

 
 
 
 

    Diefstal van motorvoertuigen 
 J F M A M J J A S O N D Tot. 

2005 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 
2006 1 1 0 1 3 0 0 1 0 3 4 1 15 
2007 3 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 0 20 
2008 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 2 2 15 
2009 0 1 3 4 1 3 1 1 3 1   18 

 
 

    Diefstal van (brom- en snor-)fiets 
 J F M A M J J A S O N D Tot. 

2005 10 8 7 13 16 11 7 9 13 9 10 12 125 
2006 4 8 7 1 3 10 5 13 16 14 8 8 97 
2007 6 0 3 6 10 11 11 7 4 10 7 3 77 
2008 5 7 4 5 23 21 8 13 18 21 18 11 157 
2009 7 7 9 7 12 7 11 10 17 12   99 

 
 
Vooral de diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen zijn in 2009 enorm toegenomen. Veel diefstallen 
vonden plaats gedurende de nachtelijke uren waarbij vaak navigatiesystemen werden weggenomen. 
Albrandswaard was hier niet uniek in. Er was een duidelijk landelijke trend zichtbaar in de regio 
Rotterdam dan wel Nederland, waarbij geen duidelijke structuur terug te vinden was in de dagen en 
tijdstippen van de diefstallen.  
 
Door het wijkteam zullen de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Voortdurende analyse van het aangiftebeeld. 
 Actiematige en gerichte inzet wanneer daar vanwege toename van aangiften dan wel andere 

reden aanleiding voor is, met aandacht voor eventuele veelplegers. 
 Indien meerdere diefstallen vanaf/uit auto’s zich voordoen zal een buurtonderzoek worden 

uitgevoerd; 
 Samenwerken met de Boa’s van de gemeente en andere partners op vlak van toezicht 

(aanwezigheid) als ook het attenderen van voertuigbezitters in preventieve zin (flyeractie, etc.); 
 De bewoners actief te betrekken in de opsporing van mogelijke verdachten door het creëren van 

extra ogen en oren; 
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 De politie adviseert actief over te nemen preventiemaatregelen, zowel in de richting van de 
aangever als ook in de richting van het lokale bestuur betreffende verbetering van verlichting, 
zichtlijnen (snoeien van begroeiing enzovoorts). 

 
 
7 Vernielingen 
Binnen de gemeente Albrandswaard worden veel vernielingen gepleegd. Hiervoor kan tot op heden 
niet een duidelijke oorzaak worden aangewezen. Uit landelijke onderzoeken is naar voren gekomen 
dat overmatig alcoholgebruik door (overlastgevende) jongeren kan leiden tot een toename van het 
plegen van vernielingen door die jongeren.  

 
Aangiftebeeld vernielingen 
 

 J F M A M J J A S O N D Tot. 
2005 23 25 26 14 10 5 12 17 9 11 11 10 173 
2006 21 11 15 10 19 44 12 9 18 18 22 14 213 
2007 36 22 11 17 23 23 26 12 10 9 7 13 209 
2008 24 16 16 18 21 22 11 8 12  12 15 20 195 
2009 27 14 18 8 23 19 12 11 12 15   159 

  
 
Uit te voeren activiteiten wijkteam: 
 Voortdurende analyse van de aangiften en meldingen; 
 Door het wijkteam wordt een actieve samenwerking gezocht met de partners; 
 Door het wijkteam wordt de samenwerking met de gemeentelijke Boa’s geïntensiveerd en wordt 

informatie betrekking hebbend op gepleegde vernielingen gedeeld; 
 Het wijkteam adviseert het lokale bestuur over de eventueel te nemen preventieve infrastructurele 

maatregelen als bijvoorbeeld verlichting en zichtlijnen; 
 Het wijkteam roept actief de hulp van de bewoners van Albrandswaard in om hen te bewegen, 

indien zij getuige zijn geweest van vernielingen, dit te melden bij de politie; 
 In de eerste drie maanden van 2010 zal door het wijkteam een analyse worden gemaakt waarbij 

wordt bezien of er sprake is van een causaal verband tussen de gepleegde vernielingen en de 
(overlastgevende) hangplekken van jongeren. 

 
  

8 Samenwerking, communicatie en verbinding 
Zoals in het voorwoord al werd verwoord is de politie een partner in de veiligheid. Voor het wijkteam 
van de politie zijn samenwerking, communicatie en verbinding belangrijke voorwaarden om in 
gezamenlijkheid te komen tot een veilige woon- en werkomgeving in de gemeente Albrandswaard. 
Het wijkteam van de politie wil aan deze items onder andere uitvoering geven door de volgende 
activiteiten: 
 Het zichtbaar in uniform aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijk; 
 Het kennen en gekend worden van de wijkteamleden en de buurtagenten; 
 Het, al dan niet op verzoek, bijwonen van bewonersavonden en wijkforums; 
 Het continueren van de bestaande aangiftemomenten op afspraak op de lokale politiepost     

(maandag van 09.00 uur – 12.00 uur en op donderdag van 13.00 uur – 16.30 uur); 
 Het intensiveren van de samenwerking met de outreachend werkende jongerenwerker en de 

gemeentelijke Boa’s; 
 Het gestalte geven aan de e-mailcirkels van de buurtagenten; 
 Het actief communiceren van relevante gebeurtenissen, activiteiten en resultaten in de plaatselijke 

media; 
 Het vier keer per jaar op initiatief van de gemeente thematisch communiceren in de lokale krant 

over onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid; 
 Actieve deelname (inbreng) aan de gemeentelijke werkgroepen sociale en fysieke veiligheid. 
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9 Overig 
 
9.1 Horeca 
Door het wijkteam van de politie Albrandswaard wordt in samenwerking met de afdeling Horecataken 
het toezicht op de horecagerelateerde bedrijven, organisaties en verenigingen uitgevoerd. De politie 
neemt hierin nog steeds het initiatief. De verwachting is dat in maart 2010 het handhavingarrangement 
vorm gaat krijgen en de gemeente de aangestelde toezichthouders deze taak te laten uitvoeren. Door 
het wijkteam worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Alle horeca gerelateerde onderneming en kantines worden in 2010 minimaal 1 maal bezocht door 

de politie ter controle op de naleving van de bepalingen; 
 Bij geconstateerde overtredingen zal het bestuur worden geadviseerd een bestuurlijke 

waarschuwing op te maken; 
 Horecagelegenheden worden gecontroleerd met het oog op het terugdringen van 

overlast(meldingen); 
 Op meldingen afkomstig uit de directe omgeving van horecagelegenheden wordt alert 

gereageerd; 
 De politie adviseert de gemeente in de totstandkoming handhavingarrangement; 
 De politie participeert in het horecaoverleg van de gemeente. 
 
 
9.2  Veilig ondernemen 
Geweld tegen ondernemers komt steeds vaker voor. Om tegen te houden dat geweld tegen 
ondernemers in de gemeente Albrandswaard wordt gebruikt, hebben de gemeente, de politie en de 
ondernemersvereniging in het najaar van 2008 een start gemaakt met Veilig Ondernemen. Dit heeft 
zich voortgezet in 2009. Ook in 2010 zullen de partners in gezamenlijkheid, rekening houdend met 
ieders verantwoording, zich sterk maken voor veilig ondernemen. Het doel van het Veilig Ondernemen 
is de veiligheid rondom de bedrijven/winkels te verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


