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Hoofdstuk 1  Operationeel 
 
 
1.1 Doelstellingenset 2012 
 
District 10

Rapportageset 2012 2010 
realisatie

2011 
prognose

2012      
doel

ALGEMEEN
Verdachtenratio algemeen 27,8 30,8 28,0
Verdachten OM totaal (incl alcohol) 3.048         3.916         3.250
Ophelderingspercentage algemeen 23,4% 25,0% 24,0%
% Overtredingen (excl. film) afgedaan d.m.v. staandehouding 69,4% 69,7% 50%

JEUGD (CRIMINALITEIT)
Verdachten OM Jeugd 395            508            475
% pv's binnen 30 dagen ontvangen door het OM 85,8% 77,6% 80,0%
Verwijzingen naar HALT-bureau 279            246            200
% verwijzingen naar HALT binnen 7 dagen 84,2% 89,9% 80,0%

HOGE IMPACT DELICTEN (misdrijven)
Verdachtenratio; diefstal/inbraak woningen 2,2% 5,2% 5,5
Verdachtenratio; straatroof 12,7% 22,1% 29,0
Verdachtenratio; geweld (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging) 52,0% 58,5% 60,0
Verdachtenratio overval (LORS) 37,9% 44,4% 43,6
Verdachtenratio; hoge impact delicten 26,2% 32,6% 34,5
Ophelderingspercentage (hoge impactdelicten) 33,4% 37,8% 39,0%

VEILIGHEID OP STRAAT
% spoedeisende meldingen (prio 1&2) <15 minuten ter plaatse 83,7           84,3           90%
ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
Onderzoeken naar criminele verbanden achter hennepkwekerijen 1              -           1
Verdachten Opiumwet 157            360            150
SLAGKRACHT
% aangevers geïnformeerd over afloop van de zaak n.t.b. n.t.b. 100,0%
Heterdaadkracht algemeen n.t.b. n.t.b. 5% > 2009
Heterdaadkracht (hoge impactdelicten misdrijven) n.t.b. n.t.b. 5% > 2009
% Lik Op Stuk (verdachten rechtbankzaken) 11,7% 3,2% 20%
% Afpakvoorstellen die daadwerkelijk geëffectueerd worden n.t.b. n.t.b. 2%
AANPAK ILLEGALITEIT EN CRIMINELE VREEMDELINGEN
Naar het OM verzonden pv's met niet-Nederlander als verdachte, met een n.t.b n.t.b 75,0%
EXECUTIE
Executie:% positieve afdoening vrijheidsstraffen en omgezette taakstr 49,8% 59,3% 60%
Executie:% positieve afdoening geldboetevonnissen 55,7% 69,8% 70%
Executie: % positieve afdoening Schadevergoedingsmaatregelen 62,5% 49,0% 80%
Executie: % positieve afdoening Buitengebruikstelling 36,5% 48,9% 45%
Executie: % positieve afdoening Gijzeling 49,0% 57,1% 55%  
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1.2 Lokale prioriteiten 2012 
 
1.2.1 Gemeente Albrandswaard  
 
Problematiek Jeugdoverlast  
 
Binnen de gemeente Albrandswaard wordt veel hinder ondervonden van overlastgevende jongeren op  
verschillende hangplekken. Vaak gaat dit gepaard met het nuttigen van alcoholhoudende drank en 
mogelijk drugs.   
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het terugdringen van de 
overlast van jongeren op de 
hangplekken 

1.  Op overlastmeldingen van jeugd (al dan niet in 
combinatie met het gebruik van alcohol en drugs) 
wordt inzet gepleegd door het wijkteam. Daar waar 
het wijkteam in de nachtelijke uren niet aanwezig is, 
zal dit, in volgorde van prioriteit van meldingen, door 
de DHV worden opgepakt. De via het meldpunt 
Albrandswaard binnengekomen meldingen 
jeugdoverlast, zullen door het wijkteam 
Albrandswaard worden afgehandeld.  
 
 
 
 
2.  De actuele overlastgevende hangplekken van 
jongeren worden door het wijkteam frequent in kaart 
gebracht en bezocht. Verbinding maken met 
jongeren en ouders is hierbij het sleutelwoord. 
Bij overlast door jeugdige dan wel (thuiswonende) 
jong volwassenen, worden de ouders/verzorgers in 
kennis gesteld. 
  
3. Indien noodzakelijk, bij vermoeden van 
psychosociale problematiek, zal een zorgformulier 
voor de hulpverlening worden opgemaakt. 
 
4. Maandelijks up-to-date houden van 
overlastgevende hangplekken waarbij afstemming 
plaatsvindt met de gemeente. 
 

4 APV acties 
(alcohol, drugs en 
overlast);  
40 processen-
verbaal (APV), 
alcohol gerelateerd 
(meerderjarigen)  
Meldingen 
jeugdoverlast via 
het meldpunt, 
binnen 48 uur 
afhandelen.  
 
Minderjarige 
verdachten: 
15 HALT 
verwijzingen;  
20 processen 
verbaal (APV); 
6 verwijzingen naar 
Pak je Kans. 
 
 
 
 
Het aantal 
overlastmeldingen 
jeugd 
 

 
  
Vertrouwen in veiligheid  
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het tot stand brengen dan wel   het 
intensiveren van het contact van de 
burger met de politie.    

1. Initiëren van Buurt Bestuurt in de wijk Portland in 
de eerste helft van 2012. 
 
2. Initiëren van Buurt Bestuurt in de wijk Rhoon in de 
tweede helft van 2012. 
 
 
3. Continueren van betrokkenheid van Buurt Bestuurt 
in de wijk Poortugaal. Gestart in 2011.  
 

 

Ad 1 & 2: 
200 uur inzet politie 
op de gekozen, 
politiegerelateerde 
prioriteiten van het 
buurtcomité. 
 
Ad 3: Acties op 
meldingen die via 
twitter of op andere 
wijze binnenkomen 
direct na afloop 
van de actie aan 
de burger middels 
o.a. twitter terug- 
koppelen. 
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1.2.2 Gemeente Barendrecht 
 
 
Problematiek Jeugd(overlast) 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het terugdringen van jeugd- 
overlast in de wijken 

1.  De jeugdgroepen worden door het wijkteam, 
conform de Beke-methodiek in kaart gebracht. 
Integrale aanpak volgens deze methodiek in nauwe 
samenwerking met de GOSA regisseur en ambulant 
jongerenwerk. 

2.  Het wijkteam blijft in gesprek met jeugdigen en 
signaleert vroegtijdig buitensporig gedrag van  jeugdigen 
en bespreekt dit, indien nodig, met ouders/verzorgers. 
 
3.  In nauwe samenwerking met RIE repressieve 
acties uitvoeren. 
 
4.  Inzet Mobiele Camera Unit bij grootschalige  
evenementen (Oud & Nieuw en de Kermis) en  
openbare orde verstoringen.  

Ontwikkeling 
volgen / aantal 
jeugdgroepen in de 
Beke-aanpak 
 
 
 
 
 
 
 
12 repressieve 
acties in 2012 
 

 
  
Problematiek voertuigcriminaliteit en woninginbraken 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Heterdaadkracht versterken op 
gebied van woning- en 
voertuigcriminaliteit 
 
 
 
 
 
 

1. Middels nieuwe techniek en op innovatieve wijze 
(zoals ANPR) bijdragen aan een reductie van het 
aantal woning- en auto-inbraken.   
 
2. Dadergerichte opsporing i.s.m. in- en externe  
partners. 
 
3. Continuering subsidie gemeente bij certificaat  
Politie Keurmerk Veilig Wonen - bestaande bouw. 
 
4. Preventiecampagne gemeente i.s.m. politie. De 
communicatiemedewerkers van de gemeente en van 
de politie zetten een campagne op. 
 
5. Bijdrage (capaciteit) leveren aan het  
woninginbrakenteam. 
 

10% daling aantal 
aangiften auto-
inbraken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% daling aantal 
woninginbraken 
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1.2.3 Deelgemeente Rozenburg 
 
 
Problematiek Woninginbraken 
  
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Terugdringen aantal woning- 
inbraken. 

Preventiemaatregelen treffen zoals het uitdelen  
van flyers en jaarlijks twee voorlichtingscampagnes  
binnen de deelgemeente Rozenburg, gericht op  
het tegengaan van inbraken in voornamelijk  
koopwoningen. 
 

Geen toename  
aantal woning- 
inbraken 

 
 
Problematiek Zedenzaken 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Bevorderen van een snelle 
interventie in die gezinnen waar het 
zich zedenproblematiek  
voordoet 

1.  Onderhouden van contacten met externe partners 
zoals Jeugdzorg, GGD en de Raad voor de 
kinderbescherming. 
 
2.  Alert reageren door het wijkteam (in overleg met  
jeugd en zedenafdeling) bij alle meldingen waar        
mogelijk sprake is van een zedendelict of huiselijk  
geweld.  
 

1 x per 4 maanden 
overleg met partners 
 
 
Binnen 24 uur  
Reageren op  
meldingen 

 
 
Problematiek Woonoverlast 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Verminderen van het aantal  
klachten woonoverlast. 

1. In samenwerking met de gemeente (DS+V)  
controle op particulier onderverhuur aan met name 
MOE-landers in Rozenburg. 
 
  
2. Actief met gemeente en woningstichting  
bemiddelen bij burenruzie. 
 
 
3. Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties  
indien sprake is van problemen in gezinnen met de 
opvoeding van kinderen.   

4 gezamenlijke  
controles met  
gemeente op onder- 
verhuur in 2012 
 
10% daling aantal 
meldingen buren- 
ruzie. 
 
Registreren,  
doorverwijzingen  
en terugkoppeling 

 
 
Problematiek Jeugd(overlast) 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het terugdringen van jeugd- 
overlast  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Toezicht houden op de overlastlocaties zoals het  
horecagebied. 
 
2. Toezicht rondom jeugdcentrum “Chill Out”. 
 
3. In beeld brengen van jeugdigen volgens de Beke- 
methodiek. 
 
4. Actief de jeugd benaderen en in contact treden;  
bij overlast duidelijk en eenduidig optreden. 

10 % daling van 
overlastmeldingen 
veroorzaakt door  
jeugdigen  
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1.2.4 Deelgemeente Pernis  
 
Problematiek Jeugdoverlast  
Jeugdoverlast is een probleem dat zich in vrijwel geheel Pernis manifesteert. 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
In 2012 wordt gestreefd naar 
verbetering van de kwaliteit van  
het woon- en leefklimaat. 
Daartoe zal m.n. ook  
geïnvesteerd worden op de  
aanpak van overlast door  
jeugdigen 
 

1.  Alle daarvoor in aanmerking komende jeugdigen 
die in groepsverband overlast veroorzaken, zullen 
worden aangemeld in het kader van de z.g. Beke 
aanpak.  
 
2.  Aanpak in het kader van Buurt Bestuurt waarbij  
bewoners hun prioriteiten kenbaar kunnen maken  
m.b.t. een aanpak die zij wenselijk achten voor de  
relevante partners 
 
3.  In de publieke ruimte zal nadrukkelijk worden  
gehandhaafd op de aanwezige alcoholverboden  
(ook meerderjarigen). 
  

Monitoren (aantal) 
jeugdgroepen in  
de Beke-aanpak 
 
 
3-maandelijkse  
rapportage’s m.b.t. de 
verrichte aanpak 
 
 
Aantal pv’s APV -  
alcoholgerelateerd 

 
 
 
 
2.1.1 Deelgemeente Hoogvliet  
 
Problematiek Jeugdoverlast  
Jeugdoverlast is een probleem dat zich in vrijwel alle wijken in Hoogvliet manifesteert. 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Verbeteren van de veiligheids- 
beleving in geheel Hoogvliet 
maar m.n. in de wijken  
Meeuwenplaat, Zalmplaat en 
Oudeland 
 
Daartoe zal m.n. ook  
geïnvesteerd worden op de  
aanpak van overlast door  
jeugdigen 
 
Secundair: het daadwerkelijk  
bevorderen van de objectieve 
veiligheid op die locaties 
 
 

1. De jeugdigen die in groepsverband overlast 
veroorzaken, zullen worden aangemeld in het  
kader van de z.g. Beke aanpak. 
 
 
2. Met name op en rond Metrostations zal na- 
drukkelijk worden geïnvesteerd in handhaving,  
waarbij samenwerking wordt gezocht met de RET.  
 
3.  In de wijken Zalm- en Meeuwenplaat zal, in 
samenwerking met relevante partners worden  
geïnvesteerd in de zorg voor en aanpak van de  
ervaren overlast en criminaliteit die voornamelijk  
wordt veroorzaakt door allochtone jongeren. 
 
4.  Aanpak in het kader van Buurt Bestuurt  
waarbij bewoners hun prioriteiten kenbaar kunnen  
maken m.b.t. een aanpak die zij wenselijk achten  
voor de relevante partners. 
 
5. In de publieke ruimte zal nadrukkelijk worden 
gehandhaafd op de aanwezige alcoholverboden    
(ook meerderjarigen). 
 

 

Ontwikkeling  
volgen /  
2 overlastgevende  
jeugdgroepen in  
BEKE-aanpak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-maandelijkse  
rapportage’s m.b.t. de 
verrichte aanpak 
 
 
Aantal pv’s APV - 
alcoholgerelateerd 
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Problematiek Antillianen 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Repressief optreden op en  
rondom de Hotspots Zalmplaat, 
Meeuwenplaat en Wilhelm  
Tellplaats, met ondersteuning  
van RIO en RRD (informatie- 
positie bepalen) en DHV / RIE  
/ EXO (inzet honden, paarden  
en mobiele camera’s) 
 

Analyse op basis van: 
- restinformatie uit TGO’s 
- dossiers Pagang / RIO-informatie / Cap-team 
- patronen in meldingen en incidenten 
- informatiepositie buurtagenten (Antillianen) 
- informatiepositie bestuur 
 
Het opzetten van een projectorganisatie en  
benoeming van een projectcoördinator (wijkteamchef), 
die een plan van aanpak opstelt. Het project start in  
januari 2012 voor de duur van 9 maanden.  
Samen met het OM worden alternatieve mogelijk- 
heden verkend om bezit en handel in vuurwapens  
(onder m.n. Antillianen) aan te pakken, onder andere  
door slimme preventief fouilleeracties en het op  
innovatieve wijze oppakken van vuurwapentips en   
meldingen. Bovendien wordt in dit verband de 
samenwerking met relevante partners  
geïntensiveerd.  
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2.1.2 Deelgemeente Charlois  
 
Wijken in onbalans 
De Tarwewijk wordt aangeduid als een wijk in onbalans. De in 2010 aan de veiligheidssituatie 
gekoppelde noodzaak tot handhaving / uitbreiding van de personele bezetting in deze wijk, 
is gerealiseerd.  
 
Problematiek Overlast Algemeen 
In de Tarwewijk is er sprake van overlast in verschillende verschijningsvormen en op verschillende 
locaties. De actuele problematiek is de Maassilo: In relatie tot de hier te houden evenementen bestaat 
de overlast onder andere uit (overmatig) alcoholgebruik, geweldsdelicten, drugsgebruik en verstoring van 
de openbare orde. 
 
Binnen Oud Charlois en Carnisse is er sprake van overlast in verschillende vormen. Er wordt met name 
woon- en geluidsoverlast ervaren en daarnaast bestaat de overlast uit onder andere geweldsdelicten 
zoals straatroven en overvallen.  
 
Binnen Zuidwijk-Pendrecht bestaat de overlast vooral uit woning-, gewelds- en voertuigcriminaliteit. 
 
 
 
Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
 
Beheersbaar houden van de  
overlast  
 
 
Het terugdringen van woon- 
overlast en geluidshinder  
binnen Oud Charlois en  
Carnisse 
 
 
 
Verbeteren van de kwaliteit van het 
woonklimaat binnen Zuidwijk- 
Pendrecht 
 
 
 
 
 
In de omgeving van het winkel- 
centrum Zuidplein, wordt auto- 
inbraak als overlast ervaren 
 

 
Aanpakken overlastgevende locaties door 
gerichte (APV) – acties 

 
 

1. Preventieve/ repressieve integrale 
aanpak 

 
2. Dossieropbouw – integrale aanpak / 
afspraken met medewerkers moskee 
 
 
1. Deelname aan interventieteam, lokaal 
zorgnetwerk, lokaal team huiselijk geweld. 

 
2. Inrichten Buurt Bestuurt in een deel van de 
wijk Pendrecht (Tiengemetenbuurt) 
 
 
 
Bij voldoende opsporingsindicatie,  
inzet FO voor inzamelen van DNA  
en/of dactyloscopisch materiaal 
 

 
Minimaal 8 gerichte 
APV-acties in 2012  
in de Tarwewijk  
 
2 integrale acties  
per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedurende een 
periode van 21 
weken ingepland. 
 
 
Bij stijgende trend: 
2 maal per week 
acties. 
Per jaar 2 acties  
met FO 
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Problematiek geweld – straatroof (Oud Charlois en Carnisse) 
 

 
 
Problematiek geweld – overvallen (Oud Charlois en carnisse) 
 

 
 
Aanpak woning-, gewelds- en voertuigcriminaliteit (Zuidwijk-Pendrecht) 
 

 
 
Problematiek winkeldiefstallen (Zuidplein) 
 

 
 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het tegengaan van straatroven 
binnen Oud Charlois en  
Carnisse 
 

1. Preventie in de richting van ondernemers, 
winkelscans, scholen (i.v.m. Black Berry) 
 
2. O.a. Veilig Ondernemen, inzet camera’s, 
DNA spray, voortzetting project VolVaart 
 
3. Onderzoeken door straatroofteam i.s.m. 
wijkteam 
 

10% daling 
aangiften straatroof 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het terugdringen van overvallen  
binnen Oud Charlois en  
Carnisse 
 

1. Opstellen van een lijst met potentiële   
overvallers vanuit de wijk 
 
2. Donkere dagen offensief – dagelijkse 
overvalroute 
 
3. Inzet preventief fouilleer-acties 
 

10% daling 
aangiften overval 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Vergroten pakkans op gebied  
van woninginbraken, 
geweldscriminaliteit en 
voertuigcriminaliteit 
 

1. Toezicht / observatie – overvallenroute. 
 
2. Deelname aan woninginbrakenteam. 
 
3. Twee maal per maand is capaciteit  
gepland t.b.v. preventieve of repressieve 
acties 
 
4. Inzet technische hulpmiddelen zoals   
ANPR en cameratoezicht; 
 
5. Voortdurende analyse van het 
criminaliteitsbeeld in de wijk; 
 

2x per maand 
gerichte inzet van 
capaciteit t.b.v. 
deze vormen van 
criminaliteit 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Op het Zuidplein wordt door de 
winkeliers met name winkel- 
diefstal als overlast ervaren  
 
Op het Zuidplein wordt zakken- 
rollen door m.n. Bulgaren, als 
overlast ervaren 
 
 

Instellen Collectieve Winkelontzegging, 
Stichting overlastdonatie, 
criminaliteitspreventiedag winkeliers. 
 
Inzet lokbuggy, burgeracties, preventief uit de 
anonimiteit halen daders, voorlichting. 

Inzet conform 
Toezichtsmodel 
 
 
Inzet op basis van 
trends (RIO 
analyse) 
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Problematiek  Alcohol- en drugsgebruik  
Het drinken van alcohol op straat doet zich in de gehele Tarwewijk voor. Om die reden is de noodzaak 
om de gehele wijk als verbodsgebied aangewezen te laten, groot. In de Tarwewijk worden ook nog 
steeds hennepkwekerijen in woningen aangetroffen. De aandacht is en blijft onverminderd hoog. In het 
district wordt gewerkt met de henneptrein. Door een goede samenwerking tussen de diverse partners 
beperkt de aanpak zich niet alleen tot een strafrechtelijke, doch wordt opgevolgd door bestuurlijke aanpak 
van henneppanden. 
 
Binnen Oud Charlois wordt veel drugsoverlast ervaren met name in: Historisch Charlois, Dokhavengebied, 
Charloisse Hoofd  (Zorginstellingen LOPP en Schuilplaats). Ook binnen Carnisse wordt drugsoverlast ervaren 
(o.a. in de omgeving van coffeeshops). Daarnaast wordt (drugs)overlast door handel en gebruik ervaren in de 
omgeving van Amelandseplein, Van Swietenlaan, Gooilandsingel, Boerhavestraat, Carnissesingel en 
Nettomarkt-Pleinweg.   
 
 

 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Terugdringen van drugs- 
overlast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen Oud Charlois wordt veel 
drugsoverlast ervaren van met  
name Antilliaanse mensen 
 
 
Op en rond het winkelcentrum  
Zuidplein wordt overlast door 
zwervers (alcoholgebruik)  
ervaren.  
 

1. (Repressieve) politie-inzet op het uit het 
straatbeeld verwijderen van overlastgevende 
verslaafden (persoonsgerichte aanpak), 
dealers en drugsrunners. 
2. Het sluiten van overlastgevende drugs 
panden (strafrechtelijke aanpak wordt zoveel 
mogelijk gevolgd door bestuurlijke aanpak). 
3. Maandelijks georganiseerde drugsacties 
(wijkteam OCC). 
4. Invoeren en handhaven gebiedsverbod 
‘Hertenkamp’ (Zuidwijk Pendrecht). 
5. Alle drugsgerelateerde informatie 
centraliseren (afdeling RIO). 
6. Het drugsteam (Opsporing District 10), 
ingesteld voor de aanpak van drugsoverlast, 
zal in 2012 worden gecontinueerd. 
7. Multitasken bij evenementen: naast 
handhavingstaak met betrekking tot 
openbare orde, op rustige tijdstippen 
medewerkers inzetten op onder andere 
drugsgerelateerde zaken. 
 

8. Aanpak henneppanden op basis van 
“henneptrein”. 
9. I3S meldingen worden binnen 48 uur   
afgehandeld. 
10. Afhandeling MMA binnen drie weken. 
 
 
Antillianenoverleg m.b.t. integrale aanpak – 
inzet Antillianen wijkagent (dagelijkse 
controle hot-spots). 
 
 
Op de PGA-lijst gezet en door handhaving  
komen een aantal van deze veelplegers op  
de zitting veelplegers. 

Aantal drugsge- 
relateerde pv’s APV 
 
 
 
 
Sluiten van 10  
overlastgevende  
panden 
 
 
75 uur inzet per  
maand (OCC) 
 
10 x gebiedsverbod 
 
 
 
 
 
 
 
15 pandcontroles  
in 2012 
80% afhandeling I3S 
meldingen 
100% afhandeling 
MMA < 3 weken 
 
Veiligheidsoverleg 
Antillianen 1x p/m 
(integraal). 
Repressieve aanpak 
(o.a wijkverbod). 
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Problematiek MOE-Landers (Midden- en Oost Europeanen) 
In de deelgemeente Oud-Charlois, met name in de Tarwewijk, is nog steeds een stijgende tendens te 
zien van strafbare feiten / overlast (waaronder alcoholgebruik, burengerucht, auto- en woningcriminaliteit)  
gepleegd door MOE-landers. Met name Polen worden aangetroffen die geen enkel zorgkader hebben en 
genoodzaakt zijn in portieken te slapen en daardoor overlast veroorzaken voor bewoners. Het 
drankmisbruik onder deze groep is fors te noemen.  
 

 
 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Problematiek (beter) inzichtelijk 
maken en zorg dragen voor een 
integrale repressieve aanpak 
 
 
 
 
 
 

1. Controles met onder andere 
Interventieteam teneinde inzichtelijk te 
krijgen waar MOE-landers wonen – 
verblijven. 

 
2. Wijkagent dient zijn informatiepositie 

binnen de wijk te versterken teneinde de 
MOE-landers uit de anonimiteit te halen 
(GBA registratie).  

 
3. Acties gericht op doen stoppen en het 

beheersbaar maken van de overlast van 
de MOE-landers. 

 
4. Screening van nieuwe bewoners om te 

voorkomen dat een concentratie van 
overlastgevende MOE-landers ontstaat in 
een relatief klein deel van de wijk. 

Minimaal 1 controle 
per maand 
 
 
 
Dient tot uiting te  
komen bij de 
analyses van RIO 
 
 
4 acties (i.s.m. 
interventieteam en  
politie) in 2012 
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Problematiek Jeugdoverlast 
Binnen Oud Charlois (met name op rond: Wolphaertsbocht (o.a  t.h.v. MCD), Gouwplein, 
Grondherenstraat, Dorpsweg  t.h.v. avondwinkel) en Carnisse (met name op en rondom het 
Amelandseplein) wordt jeugd- en alchoholoverlast ervaren. In de Tarwewijk is er met name op het 
Verschoorplein sprake van jeugdoverlast. In dit aandachtsgebied wordt met name in de zomerperiode 
overlast door de jeugd ondervonden. Afgelopen zomer heeft dit weleens geleid tot een confrontatie 
tussen ouders van kinderen. 
 

 
 
Problematiek Horeca  
Enkele horecagelegenheden binnen de deelgemeente waaronder mede begrepen de coffeeshops en 
belhuizen / belwinkels zorgen voor overlast van onder andere bezoekers. De overlast bestaat met name 
uit vervuiling, geluid- en parkeerhinder en het plegen van strafbare feiten in en om de 
horecagelegenheden. 
 

 
 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Terugdringen van de jeugd- en  
alcoholoverlast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugdringen van jeugdoverlast 
op het Verschoorplein  
 
 
Het terugdringen van het aantal 
vernielingen binnen Carnisse  
met name op en rond het 
Amelandseplein 
 
Op en rond het winkelcentrum  
Zuidplein wordt overlast van / 
door (school)jeugd ervaren. 
  

1. Vier maal per maand HALT acties in  
Oud Charlois. 
 

2. Vier maal per jaar wordt een z.g. BEKE  
scan uitgevoerd en volgens een integraal 
plan met partners, aangepakt. Met name             
de aanpak van de ‘Hoge Horstengroep’.  
 
3. De grootste overlastgevers (m.n. rondom   
het Amelandseplein) worden geïdentificeerd 
en krijgen i.s.m. politie en stadsmarinier een 
integrale aanpak, waarvan een repressieve 
aanpak onderdeel is. 
 
4. Borgen van de verminderde overlast als 
resultaat van de aanpak in 2010 op onder 
andere het Verschoorplein.  
 
5. Dagelijkse hotspot aanpak, inzet van 
burger blauw. Opsporen – vervolgen. 
 
 
 
6. Handhaven en ouders hun kinderen op 
laten halen. Overleg met scholen. 

Monitoren aantal  
Halt-verwijzingen 
 
Monitoren ontwik- 
keling (aantal)  
BEKE – groepen 
 
 
Hotspotaanpak 
(dagelijks), 1 x per 
maand voortgang 
bespreken in 
veiligheidsoverleg  
Inzet Burger Blauw 
Aantal HALT -
verwijzingen 
 
 
Daling van het 
aantal vernielingen 
 
 
 
Overleg scholen: 1x 
per maand. 
2x per maand 
controle met 
leerplichtambtenaar 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Het terugdringen van genoemde 
overlast door repressieve  
aanpak in samenhang met  
bestuurlijke aanpak (sluiten van 
overlastgevende horecazaken). 
Hierbij dienen de wijkteams   
blijvend te worden ondersteund  
door de afdeling Horecataken,  
vanwege de algehele expertise  
en specifieke kennis die bij de  
medewerkers Horecataken  
aanwezig is. 
 

1. Continuering van horecacontroles door 
wijkteams al dan niet in samenwerking met 
(externe) partners. 
 
 
2. Continuering van coffeeshopcontroles. 

 
 
3. Preventief fouilleer acties inzetten bij de 
controles van horecazaken, coffeeshops, 
belwinkels etc.     

Iedere horeca- 
locatie wordt 4x  
per jaar gecontro-  
leerd 
 
Iedere coffeeshop 
wordt 1x per maand 
gecontroleerd 
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Problematiek Openbaar Vervoer  
Binnen de deelgemeente is veel openbaar vervoer in de vorm van bussen, trams en metro’s. Gebruikers 
van de tram (lijn 2) en de metro (Maashaven, Zuidplein, Slinge) zorgen vaak voor overlast door onder 
andere het intimideren van andere reizigers, tram,- metrobestuurders en door het plegen van 
geweldsdelicten (waaronder mishandeling) en het plegen van vernielingen. 
 

 
 
 

Doelstelling Activiteit Indicator & Norm 
Beheersbaar houden van alle 
vormen van overlast / strafbare 
feiten binnen het openbaar 
vervoer in de deelgemeente 
Charlois.  
 
 
 
 

1. Continueren van (gezamenlijke) acties 
gericht op overlast in het openbaar vervoer, 
waaronder: OV controles lijn 2 
(samenwerking politie – RET) / RET 
controles op en rond het Zuidplein 

 
2. Uitvoeren van repressieve (APV) acties 
teneinde de overlast te verminderen  

 
3. Uit de anonimiteit halen van (potentiële) 
daders. 

 
4. Uitvoeren van preventief fouilleer acties    
op genoemde stations.  

Minimaal 4 geza- 
menlijke acties met 
de RET in 2012 
 
 
 
Aantal pv’s APV  
 
 
 
 


