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1�in leidin g  

1-1� zes casu ssen  

In  deze bijlage worden  zes casussen  gepresen teerd:  

�� drugsoverlast in  het Oude Westen  (Cen trum );  

�� overlast op  tram lijn  2 op  Zuid (Charlois, Feijenoord en  IJsselm onde); 

�� overlastgevende An tillian en  in  de Beverwaard (IJsselm onde); 

��woonoverlast door MOE-landers in  de Tarwewijk (Charlois); 

�� jeugdoverlast in  het Oude Noorden  (Noord); 

�� veelvoorkom ende crim in aliteit rond CS (Cen trum ). 

 

Deze casussen  zijn  problem en  waar de stadsm arin ier in zet op  heeft gepleegd. Bij elke 

casus is gekeken  welke acties de stadsm arin ier heeft ondernom en  en  tot welke 

resultaten  deze hebben  geleid. Vervolgen s wordt gekeken  of het probleem  waarvoor 

de stadsm arin ier werd in gezet, daadwerkelijk is afgenom en  of opgelost. Teven s is 

beschreven  of en  op  welke wijze de stadsm arin ier zijn  aan pak heeft geborgd.  

 

De hier gepresen teerde in form atie vorm t een  bijlage van  de n ota van  bevindin gen  van  

het onderzoek n aar de effectiviteit van  stadsm arin iers. In  hoofdstu k 4 van  die n ota 

worden  de hier weergegeven  bevindin gen  u it de afzonderlijke casussen  sam en gevat 

en  vergelijkenderwijs gepresen teerd.  

 

In  de casusbeschrijvin gen  wordt verwezen  n aar n orm en . Deze worden  in  hoofdstu k 3 

van  de n ota van  bevindin gen  u iteen gezet en  toegelicht.  
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2�dru gsoverlast in  h et O u de W esten  

2-1� in leidin g 

Het Oude Westen  wordt al vanaf 2001 gekwalificeerd als on veilige of probleem wijk. De 

scores zijn  n iet hoger gekom en  dan  een  4,5 (op  de schaal van  0 tot 10). Deze lage 

scores kom en  voornam elijk voort u it de slechte score van  de wijk op  het elem en t 

drugsoverlast. 
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Het Oude Westen  is een  wijk m et een  lan ge geschieden is op  het gebied van  

drugsoverlast. Doordat het gebied in  Rotterdam  sinds de jaren  zeven tig bekend staat 

als wijk waar drugs te verkrijgen  en  verhandelen  zijn , heeft het een  slecht im ago 

gekregen . 

 

Het kern gebied waar zich op  dit m om en t de m eeste problem en  voordoen , wordt 

gevorm d door de West-Kruiskade, de 1e Middellandstraat en  het Tiendplein  (geel 

gem arkeerd in  figuur 2-1). Verslaafden  halen  hier hun  verdovende m iddelen  en  
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trekken  daarna de wijk in . De wijk is zo gebouwd dat deze gelegenheid biedt om  in  de 

luwte te staan , het drugsgebruik wordt hierdoor als het ware gefaciliteerd.  

 

Sinds 2002 is er in  het Oude Westen  een  stadsm arin ier actief die zich m et de aanpak 

van  de drugsproblem atiek bezighoudt. Toch was de score op  de Veiligheidsindex in  

2008 laag (3,5).  

 

2-2� aanpak  

2-2-1� probleem analyse en  doel 

De stadsmarinier heeft bij aanvang een eigen probleemanalyse gemaakt. Hij heeft aangegeven 

succesvol te zijn als de drugoverlast zodanig verminderd is dat de partners de aanpak kunnen 

dragen. 

 

Kort n adat de huidige stadsm arin ier in  ju n i 2008 in  het gebied kwam , was hij al van  de 

drugsproblem atiek in  het Oude Westen  op  de hoogte. Hij heeft desondan ks eerst het 

probleem  zelf verkend. Hij vond het belan grijk om  in zicht te krijgen  in  de su bjectieve 

veiligheid, dat wil zeggen  de door ondern em ers en  bewon ers beleefde veiligheid. De 

su bjectieve veiligheid ligt in  het Oude Westen  lager dan  de objectieve veiligheid. Zo 

was het percen tage bewoners dat aan gaf van  m en in g te zijn  dat het buu rtprobleem  

drugsoverlast vaak voorkom t in  2008 ten  opzichte van  2007 gestegen  van  28,7%  n aar 

47,3% . Het aan tal m eldin gen  was daaren tegen  gedaald (van  165 n aar 120).� Door 

ken n ism akin gsgesprekken  m et bewoners, ondern em ers en  organ isaties, veel 

aanwezig te zijn  in  de wijk en  schriftelijk m ateriaal door te n em en , zoals indexen  en  

n otu len  van  relevan te overleggen , vorm de hij een  beeld van  de problem en  in  de wijk.  

 

Het bleek dat het drugsgebruik op  zich n iet als probleem  wordt ervaren , m aar wel het 

gedrag dat erm ee gepaard gaat. Het dealen  en  gebruiken  op  straat gaat vaak gepaard 

m et veel geluidsoverlast, geschreeuw, ru zie e.d. Aan  het einde van  de n acht kom en  

ook prostituees op  de dealers en  gebruikers af. Dit gedrag heeft een  n egatieve in vloed 

op  het woongenot van  bewoners in  de wijk en  beïn vloedt de veiligheidsbelevin g van  

bewoners en  ondern em ers. Gezien  de hardnekkigheid van  de problem atiek (waardoor 

het objectieve veiligheidscijfer n iet sn el zal stijgen ) en  het im ago van  wijk (waardoor 

het su bjectieve veiligheidscijfer laag blijft) gaat de stadsm arin ier ervan  u it dat de in zet 

van  een  stadsm arin ier n og geruim e tijd n odig zal zijn . Zolan g de problem atiek n iet 

verbetert, kan  de aan pak van  de problem en  n og n iet bij de bestaande partijen  geborgd 

worden . Echter, zodra de problem atiek klein er wordt zou , de gebiedsm anager, die 

veiligheid in  haar portefeuille heeft, het van uit de deelgem een te m oeten  ku n n en  

aan pakken .� De verwachtin g van  de betrokken en  is dat de drugsoverlast n ooit 

helem aal zal verdwijn en  u it de wijk. 
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2-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

De stadsmarinier heeft onder andere een bijdrage geleverd aan tw ee convenanten. Hierdoor 

heeft hij de betrokken partijen gecommitteerd aan een langdurige inzet om de drugsproblemen 

in de w ijk aan te pakken.  

 

De aanpak heeft tot de gew enste resultaten geleid. De stadsmarinier heeft bij zijn aanpak niet 

alleen geagendeerd, urgentie gecreëerd en aangejaagd, maar ook veel gebruikgemaakt van de 

korte lijnen naar het stadsbestuur en onorthodoxe en eigen financiële middelen ingezet. 

 

De stadsm arin ier heeft een  aan tal con crete acties ondernom en  om  de drugsoverlast in  

het Oude Westen  aan  te pakken . Onderstaande tabel geeft deze weer. 
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De aan pak en  oplossin g van  de deelproblem en  worden  hieronder per type actie 

u itgewerkt. Deze zijn  achtereenvolgend procesgericht, inhoudsgericht handhaven  en  

inhoudsgericht toezicht.  

procesgerich t 

Tabel 2-2 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij drie 

procesgerichte acties.  

convenant screening aspirant-huurders 

Een  m an ier om  drugsproblem atiek aan  te pakken  is het weren  van  overlastgevers, in  

dit geval m et n am e drugsgebruikers en  –dealers. In  dit kader kan  tussen  betrokken  
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partn ers (politie, gem een te, corporaties en  zorgin stellin gen ) een  convenan t ‘screen in g 

aspiran t-huurders’ ondertekend worden , waarin  afspraken  gem aakt worden  over het 

in zetten  van  de screen in g. Daarbij ku n n en  in  een  afgebakend gebied aspiran t-

huurders van  won in gen  worden  afgewezen  als verwacht wordt dat zij overlast zu llen  

veroorzaken .  

 

De stadsm arin ier wilde m et deze n ieuwe m aatregel ook het Oude Westen  behoeden  

voor n ieuwe overlastgevers en  besloot twee jaar geleden  een  dergelijk convenan t voor 

het Oude Westen  op  te stellen . Hiervoor heeft hij sam enwerkin g gezocht m et de 

won in gcorporatie Woon stad (toen  de Nieuwe U n ie) en  de politie. Woon stad heeft 

on geveer 80%  van  de won in gen  in  het gebied in  eigendom . Voor de u itvoerin g van  het 

convenan t m oet Woon stad aspiran t-huurders, via de gem een te, bij de politie m elden , 

zodat deze de screen in g kan  u itvoeren . De rol van  Woon stad is hierin  dus cruciaal, 

m aar Woon stad was in  eerste in stan tie in tern  verdeeld over het onderteken en  van  het 

convenan t. Er waren  twijfels over de wen selijkheid van  een  n ieuw overheidsoptreden . 

De stadsm arin ier heeft in  dit kader gesprekken  gevoerd m et zowel Woon stad, als de 

politie, om  alle partijen  te overtu igen  van  de n oodzaak van  het convenan t. Ondan ks 

de in tern e verdeeldheid bij Woon stad hebben  alle partijen  besloten  om  het convenan t 

te onderteken en .%  
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Het eerste jaar is het convenan t door de huidige stadsm arin ier getrokken . Met behulp  

van  het convenan t zijn  in  2009 10 van  de 220 kandidaten  in  het Oude Westen  

afgewezen . In  2010 zijn  tot 1 ju n i twee van  de 121 kandidaten  afgewezen . Op  basis van  

het convenan t worden  dus daadwerkelijk poten tiële overlastgevers geweigerd. Het 

kan  er bovendien  voor gezorgd hebben  dat aspiran t-huurders bij voorbaat af hebben  
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gezien  van  vestigin g. Dit kan  ook een  verklarin g zijn  voor het verm inderde aan tal 

afwijzin gen  in  2010. 

 

De screen in g wordt n iet op  alle n ieuwe bewon ers toegepast. In  de wijk is veel 

m aatschappelijke opvang. Op  het m om en t dat ex-verslaafden  on tslagen  worden  u it de 

opvang, worden  zij geholpen  bij het zoeken  n aar een  zelfstandige won in g. Deze 

plaatsin g vindt bu iten  het reguliere systeem  plaats en  valt daarm ee bu iten  het bereik 

van  het convenan t. Hierdoor was het tot voor kort m ogelijk dat even tuele 

overlastgevers toch in  de wijk geplaatst werden . Nadat de stadsm arin ier een  overleg 

m et onder andere de GGD in itieerde, is in  het voorjaar van  2009 besloten  om  deze 

groep  ex-verslaafden  n iet m eer in  het Oude Westen  te huisvesten .  

 

Doordat het in stru m en t relatief kort geleden  is in gezet zijn  er n og wein ig resultaten . 

Het effect op  de overlast zal op  lan gere term ijn  zichtbaar m oeten  worden .  

alliantie W est-K ruiskade 

De West-Kruiskade heeft een  slecht im ago. Er is daardoor lan gere tijd n agedacht over 

het on twikkelen  van  een  afzonderlijk project speciaal voor deze straat. Dit is de 

allian tie West-Kruiskade geworden . De allian tie m oet overlastgevende panden  

aan pakken , in vesteren  in  win kelpanden  en  de wijkeconom ie versterken . Ook 

in ten sieve handhavin g en  toezicht zijn  onderdeel van  het pakket aan  m aatregelen . 

 

Bin n en  de allian tie West-Kruiskade werken  de corporatie Woon stad, de deelgem een te 

Rotterdam  Cen trum , de win keliersveren igin g, de voorzitter van  de 

win keliersveren igin g en  het college sam en , m et als doel: 

�� een  betere veiligheidsbelevin g van  bewoners, ondern em ers en  bezoekers (gem eten  

in  de jaarlijkse Veiligheidsin dex); 

�� het revitaliseren  van  de lokale econom ie en  de West-Kruiskade laten  bijdragen  aan  

een  im agoversterkin g van  het Oude Westen  (gem eten  in  om zetcijfers van  

ondern em ers en  in  een  onderzoek n aar de tevredenheid van  bewoners); 

�� de zogenoem de econom isch-cultu rele corridor laten  profiteren  van  de u n ieke 

bin n en stadsliggin g n aast Rotterdam  Cen traal (gem eten  in  pu blieksstrom en ); 

�� het realiseren  van  een  boven gem iddelde waardestijgin g van  het vastgoed (gem eten  

aan  de hand van  de WOZ-waarde).' 

 

Voor de oprichtin g van  de allian tie was hier n og n iet voldoende besef van  u rgen tie 

voor. De stadsm arin ier heeft het belan g van  deze sam enwerkin g bij de lokale 

stu u rgroep  Oude Westen  op  de agenda gekregen . Door overleg m et belan ghebbenden  

(bewoners, ondern em ers, won in gcorporaties, politie en  de deelgem een te) is een  visie 

on twikkeld m et betrekkin g tot de West-Kruiskade.  

 

U iteindelijk hebben  de gem een te Rotterdam , Woon stad en  de Cen trum raad zich in  

jan uari 2010 u itgesproken  om  m et een  allian tie van  de West-Kruiskade weer een  veilig 

en  aan trekkelijk woon - en  win kelgebied te m aken . Gezam en lijk in vesteren  de partijen  

de eerste vier jaar n egen  m iljoen  euro in  het gebied. Op  din sdag 19 jan uari 2010 

ondertekenden  Woon stad, de Cen trum raad, de win keliersveren igin g, de voorzitter van  

de win keliersveren igin g en  het college de sam enwerkin gsovereen kom st.  
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Het effect van  de werkzaam heden  van  de allian tie op  de drugsoverlast in  de wijk is n u  

n og n iet te benoem en . De allian tie is echter wel tot stand gekom en  en  er is geld 

beschikbaar gesteld. De projectleider en  de stadsm arin ier geven  aan  via de 

ondern em ers positieve signalen  te on tvan gen . Zij verwachten  bovendien  dat op  

term ijn  m et het opkn appen  van  de West-Kruiskade ook het su bjectieve 

veiligheidsgevoel van  bewon ers zal verbeteren . Op  dit m om en t ligt de su bjectieve 

veiligheid n og steeds lager dan  de objectieve veiligheid in  het Oude Westen . Zoals we 

in  paragraaf 2-2-1 aan gaven , is het aan tal m eldin gen  van  drugoverlast tu ssen  2007 en  

2009 gedaald, m aar geven  m eer m en sen  aan  vaak drugoverlast te ondervinden . 

 

In houdelijk heeft de stadsm arin ier er voor gezorgd dat het onderdeel ‘strategische 

aan kopen ’ in  de sam enwerkin gsovereen kom st werd opgenom en . Hierop  kom en  we 

onder het cu rsieve kop je ‘aan pak overlastgevende cafés’ terug.  

DO P-overleg 

De vorige stadsm arin ier heeft het zogenoem de DrugsOverlast en  Prostituees-(DOP)- 

overleg opgestart. Hierin  wordt de situatie rond de overlast in  het Oude Westen  en  de 

hardnekkige overlastgevers besproken . Bij het DOP-overleg schuiven  de PGA 

(persoon sgebonden  aan pak)-coördinator van  de politie en  de dien sten  Stadstoezicht, 

Gem een telijke Gezondheidsdien st (GGD) en  Sociale Zaken  en  Werkgelegenheid 

(SoZaWe) aan . SoZaWe kan  voor doorstrom in g n aar werk zorgen , bijvoorbeeld bij de 

dien st Roteb, die werk- en  leerplaatsen  biedt. De huidige stadsm arin ier is voorzitter. 

Hij zorgt ervoor dat er afspraken  tu ssen  partijen  gem aakt worden  en  hij bewaakt de 

u itvoerin g ervan . Prim air m obiliseert en  faciliteert hij de sam enwerkin g tu ssen  de 

betrokken  partijen . 

in h oudsgerich t h andhaven  

Tabel 2-3 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij de aan pak van  

overlastgevende portieken  en  cafés.  

overlastgevende portieken  

Aan  de hand van  ‘Drugs in  kleur’-schouwrondes worden  elk half jaar door Woon stad, 

de politie, het opbouwwerk, de Cen trum raad en  de stadsm arin ier tezam en  m et een  

aan tal bewoners de m eest overlastgevende plekken  in  de wijk in  kaart gebracht. 

Vervolgen s wordt per plek door de betrokken  partijen  een  aan pak afgesproken  (zie 

kader). 
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Tijden s een  schouw in  2008 is een  aan tal portieken  van  particuliere won in gen  als 

overlastgevende plek aan gewezen . Deze portieken  waren  half open  en  vrij 

toegan kelijke ru im ten , die n et bu iten  het bereik van  de cam era’s vielen . Zij werden  

daarom  veelvuldig gebruikt om  te dealen . Zowel de politie als de stadsm arin ier waren  

voorstander van  het afsluiten  van  de portieken , zodat zij n iet lan ger gebruikt konden  

worden  door dealers en  andere on bevoegden .  

 

Het afsluiten  van  de portieken  bleek n iet onder de bestaande hotspotaan pak te vallen , 

waardoor er in  eerste in stan tie geen  budget voor beschikbaar was. De aan pak van  

deze overlastgevende plekken  zou  hierdoor vertragin g oplopen . De stadsm arin ier 

heeft vervolgen s de aan pak van  de portieken  zelf sam en  m et dS+V, de gem een telijke 

dien st veran twoordelijk voor de in richtin g van  de bu iten ruim te, vorm gegeven : hij 

heeft hiervoor aan n em ers ben aderd die de portieken  konden  dichten  en  voor 

fin an ciën  gezorgd. Dit budget is gedeeltelijk door de deelgem een te beschikbaar gesteld 

en  aan gevuld door de stadsm arin ier.  

 

U iteindelijk is door toedoen  van  de stadsm arin ier een  aan tal portieken  dat bu iten  het 

bereik van  de cam era’s valt, afgesloten . Ook Woon stad heeft de portieken  van  eigen  

appartem en ten com plexen  afgesloten . Door deze acties is het aan tal plekken  in  de 

wijk waar zonder cam eratoezicht gebruikt en  verhandeld kan  worden , verm inderd. 

overlastgevende cafés 

Al geruim e tijd waren  er verschillende overlastgevende cafés bekend in  het Oude 

Westen . De bu rgem eester kan , als er voldoende bewijslast bestaat om  aan  te ton en  dat 

een  café bijvoorbeeld betrokken  is bij drugshandel, overgaan  tot een  slu itin g van  

m axim aal een  jaar.  

 

Het kan  de politie veel tijd kosten  om  in form atie voor bewijslast te vergaren . Vanwege 

deze in vesterin g wil de politie zeker zijn  dat de bu rgem eester over zal gaan  tot een  

  
*��������	
�
�	���������������	����
������	���	��������	�����	
��
��������	������	���������	�������	�������	������
��  !��



 

 

16 bijlage 1 bevindingen per casus 

sluitin g. Maar daarnaast zou  de politie ook de garan tie willen  dat de overlast n a dat 

jaar n iet terugkom t. De stadsm arin ier heeft daarop  afspraken  m et de politie gem aakt 

om  deze tijd vrij te m aken  om  bewijslast te verzam elen . Deze afspraken  zijn  in  het 

Actieprogram m a Oude Westen  opgenom en . Vervolgen s heeft de politie door de cafés 

in  de gaten  te houden  en  door m iddel van  speciale acties m et cam eratoezicht, voor 

vier cafés voldoende bewijslast ku n n en  verzam elen  om  deze vervolgen s via de 

bestu u rsrechter of op  bestu ursrechtelijke wijze aan  te pakken . 

 

U iteindelijk resulteerde dit in  een  door de bu rgem eester gelaste slu itin g van  vier 

overlastgevende cafés. Het gaat hier om  de cafés ‘Moon light’ (1e Middellandstraat 34), 

‘Café Bar Pappie’ (1e Middellandstraat 5), ‘Zes rondjes’ (1e Middellandstraat 16) en  ‘Café 

Nelis’ (Tiendplein  12). Tabel 2-4 geeft een  overzicht van  deze cafés, de grond voor de 

getroffen  bestu u rlijke m aatregel en  wat er vervolgen s m ee is gebeurd.  

De stadsm arin ier heeft de problem atiek van  deze overlastgevende cafés m eerdere 

keren  geagendeerd bij de Stu u rgroep  Veilig, ten einde com m itm en t te krijgen  voor de 

aan pak van  deze panden . U it e-m ail corresponden tie blijkt dat hij, door m iddel van  

zijn  gezaghebbende positie, via het OBR  dit com m itm en t heeft gekregen . Hierdoor 

heeft hij ku n n en  regelen  dat deze panden  opgekocht konden  worden .  

 

Zo zouden  twee overlastgevende panden , ‘Pappie’ en  ‘Zes rondjes’, eerst door het OBR  

worden  opgekocht en  n aderhand worden  overgenom en  door Woon stad. De 

on rendabele top  zou  50/50 gedeeld worden  door Woon stad en  het OBR . Deze 

con structie is op  6 oktober 2009 door de stadsm arin ier in  de Stu u rgroep  Veilig aan  de 

orde gesteld, waarna B  en  W op  27 oktober 2009 besloten  geld beschikbaar te stellen  

voor het aan kopen  van  deze twee overlastgevende panden . De on rendabele top+ wordt 

bekostigd u it ISV3 gelden  (In vesterin gsbudget Stedelijke Vern ieuwing 2010-2014). Door 

bij te dragen  aan  de on rendabele top  kon  het proces van  aan koop  bespoedigd worden . 
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Café Moon light is u iteindelijk n iet opgekocht, om dat de vraagprijs te hoog bleek. Het 

pand staat m om en teel leeg en  het lijkt erop  dat het café geen  doorstart zal m aken . 

Café Nelis was op  het m om en t van  sluitin g eigendom  van  Woon stad. 

 

Na de aan koop van  de panden  wilde de stadsm arin ier zorgen  voor ‘goede 

ondern em ers’ in  de panden . Ook hier werken  de stadsm arin ier en  Woon stad sam en . 

De stadsm arin ier volgt als aan jager de u itvoerin g en  in form eert n aar de voortgan g. In  

het oude café Nelis zit n u  tijdelijk een  bloem ist, the Flowerm an  (zie foto 2-1), en  in  het 

voorm alige café Zes Rondjes zit n u  het wijkcen trum  Oude Westen . Voorm alig café 

Pappie wordt m om en teel gerenoveerd. Er is n og geen  n ieuwe bestem m in g voor 

gevonden .  

 

Van uit de allian tie worden  ook gesprekken  gevoerd m et een  aan tal pu bliekstrekkers 

die zich m ogelijk in  een  van  de cafés en  bij de West-Kruiskade zu llen  vestigen . Deze 

pu bliekstrekkers m oeten  het im ago van  de Kruiskade en  indirect de veiligheid 

verbeteren . Het is op  het m om en t n og n iet zeker of en  zo ja, welke, pu bliekstrekkers 

zich zu llen  vestigen . Er zijn  recen t twee studies afgerond n aar de m ogelijkheden . Hier 

zijn  n og geen  resultaten  van  bekend. De stadsm arin ier volgt deze gesprekken . 

  

Met de sluitin g van  de cafés waar drugsoverlast was, is de drugsoverlast op  die plek 

verdwenen . De verwachtin g dat de overlast zich n aar de straat zou  verplaatsen  is n iet 

u itgekom en ,0 waarschijn lijk door het cam eratoezicht op  de West-Kruiskade. 
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in h oudsgerich t toezich t 

Tabel 2-5 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij twee op  toezicht 

gerichte acties.  

uitbreiding cameratoezicht op Nieuwe Binnenweg  

Rond 2008 is er drugsoverlast rondom  de Nieuwe Bin n enweg gesignaleerd. U it onder 

m eer politiecijfers blijkt daar een  toenam e van  de overlast (zie tabel 2-6). 

 

Deze overlast is een  gevolg van  de plaatsin g van  de cam era’s op  andere plekken  in  de 

wijk. Zo wordt bijvoorbeeld vanaf 2003 rondom  de West-Kruiskade gebruik gem aakt 

van  cam eratoezicht. Daar is het aan tal overlastm eldin gen , n et als in  het hele Oude 

Westen , sinds 2008 gedaald, terwijl dat aan tal op  de Nieuwe Bin n enweg en  de 

Mathenesserlaan  ju ist is gestegen  (zie tabel 2-6). Daar hangen  géén  cam era’s.�1  
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Om  deze n ieuw on tstaande overlast te verm inderen  is op  in itiatief van  de 

stadsm arin ier een  n ieuwe aanvraag voor cam eratoezicht gedaan . De aanvraag richt 

zich op  extra cam era’s op  de Nieuwe Bin n enweg. Cam era’s zouden  hier extra zicht 

bieden  op  on veilige plekken . De korte lijn en  m et het stadsbestu ur hebben  de aanvraag 

sterk bespoedigd. 
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De cam era’s bij de Nieuwe Bin n enweg zijn  n og n iet opgehangen , waardoor het effect 

van  het cam eratoezicht n og n iet zichtbaar is. De cam era’s die elders in  de wijk zijn  

opgehangen  blijken  echter wel tot een  verm inderin g van  de overlast op  die plekken  te 

leiden . Ook gaven  ondern em ers van  de Nieuwe Bin n enweg aan  direct het effect te 

m erken  van  een  tijdelijke project m et m obiele cam era’s.�� Het is daarm ee aan n em elijk 

dat het cam eratoezicht het gewen ste effect zal sorteren .  

toezicht w inkelcentrum  De K ruisboog 

In  het n ajaar van  2009 klaagden  win keliers in  het win kelcen trum  De Kruisboog aan  de 

1e Middellandstraat over drugsoverlast in  en  bij hun  com plex. Naar aan leidin g daarvan  

heeft de stadsm arin ier de win keliers in  een  vergaderin g bijeen  geroepen . Hierin  zijn  

afspraken  gem aakt over door alle partijen  te n em en  m aatregelen .  

 

Zo hebben  de win keliers toegezegd om  wat betreft de beveiligin g  

m eer onderlin g sam en  te werken . De eigenaar van  het gebouw heeft gezorgd voor 

cam era’s. De ru im te is geverfd en  van  betere verlichtin g voorzien . Deze m aatregelen  

n am en  echter en ige tijd in  beslag. Bij wijze van  (onorthodoxe) wederprestatie heeft de 

stadsm arin ier tot die tijd u it eigen  m iddelen  de inhuur van  een  veiligheidsdien st 

bekostigd. De effecten  van  de in zet zijn  n iet bekend. 
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2-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak 

2-3-1� afnam e probleem   

De verw achting is dat de drugsproblematiek in het O ude W esten nog lange tijd zal bestaan. De   

overlast is in de overgelopen jaren w el afgenomen, maar nog niet tot een aanvaardbaar niveau.  

 

De laatste jaren  is de aan pak in  het Oude Westen  over de gehele lin ie veranderd. 

Voorheen  werd er vooral geïn vesteerd op  het gebied van  toezicht en  handhavin g, n u  

wordt hiernaast ook in gezet op  een  m eer structu rele oplossin g van  het probleem , 

zoals begeleidin g n aar zorg of werk via het DOP-overleg. Gelijktijdig is de problem atiek 

volgen s betrokken  partijen  en  volgen s de objectieve veiligheidscijfers verm inderd.  

 

In  het eerste kwartaal 2010 zijn  m inder m eldin gen  van  drugsoverlast bin n en  

gekom en . Van  jan uari tot en  m et april 2009 waren  er 24 m eldin gen  van  drugsoverlast, 

jan uari tot en  m et april 2010 zijn  dat er pas 15. Ook de Veiligheidsindex 2010�� toon t 

een  afn am e van  het aan tal drugsm eldin gen  (165 m eldin gen  in  2007, 120 in  2008 en  106 

in  2009). De dalin g hangt waarschijn lijk sam en  m et een  verm inderin g van  de overlast, 

doordat de drugshandel verm inderd is of van  straat n aar bin n en  is verplaatst. 

Vanwege de in vesterin g van  de stadsm arin ier en  de overige betrokken  partn ers in  de 

con tacten  m et ondern em ers en  bewoners acht de reken kam er de kan s n iet groot dat 

er sprake is van  m eldin gsm oeheid bij bewoners en /of ondern em ers. 

 

Ten  opzichte van  2007 ervaren  m en sen  in  2009 m eer drugsoverlast in  het Oude 

Westen . Maar het percen tage dat vaak overlast ervaart is ten  opzichte van  2008 m et 

10%  verm inderd.  
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De algehele score op  de Veiligheidsindex laat een  positieve stijgin g zien . Het Oude 

Westen  was volgen s de index in  2008 een  on veilige wijk, in  2009 is de wijk gestegen  

n aar probleem wijk. Toch bestaat er n og steeds drugsoverlast in  het Oude Westen .  

 

De aandacht voor de drugsoverlast op  de West-Kruiskade heeft een  verschuivin g 

zichtbaar gem aakt richtin g de Nieuwe Bin n enweg. Nu  ook daar extra in zet wordt 

gepleegd is het de vraag of de overlast weer zal verplaatsen . Ook blijkt dat 

cam eratoezicht de su bjectieve veiligheid verhoogt. De overlast zal m et andere 

woorden  n iet geheel verdwijn en , doordat er verplaatsin g op treedt, m aar de 

overlastervarin g is in  de om gevin g verm inderd. 

2-3-2� borgin g 

De aanpak is nog niet geborgd, w aardoor de inzet van de stadsmarinier volgens betrokken 

partners nodig blijft. 
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Het won in gconvenan t voor de screen in g van  aspiran t-huurders kan  n u  door 

won in gcorporaties in  de gehele stadsregio in gezet worden  en  wordt n iet lan ger 

getrokken  door de stadsm arin ier Oude Westen . Ook het project ter verbeterin g van  de 

West-Kruiskade is de kom ende jaren  m et een  convenan t geborgd. Toch geven  de 

partn ers in  het algem een  aan  dat de volledige aan pak op  dit m om en t n og n iet geborgd 

is. Volgen s de stadsm arin ier is het van  belan g dat er voorlopig gelijktijdig in gezet 

wordt op  het zogenoem de IWAP (in tegraal wijkactieprogram m a, opgesteld door de 

gebiedsm anager van  de deelgem een te Rotterdam  Cen trum ), de allian tie West-

Kruiskade en  toezicht en  handhavin g.  

 

Voorlopig blijft de stadsm arin ier volgen s de partn ers en  de stadsm arin ier zelf 

belan grijk door het m aken  van  verbindin gen  en  het aan jagen  van  de partn ers. De 

stadsm arin ier verwacht dat zijn  in zet n og m in im aal twee jaar n odig zal zijn . Dit is ook 

de indruk van  de andere betrokken  partn ers. Na een  aan tal jaren  kan  de aan pak van  

het probleem  volgen s de stadsm arin ier overgedragen  worden  aan  de gebiedsm anager 

van  de deelgem een te Rotterdam  Cen trum .�� 
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3�overlast op tram lijn  2 op Z u id  

3-1� in leidin g 

Tram lijn  2 is de en ige tram lijn  die geheel op  Zuid ligt. De lijn  loopt van  Charlois, via 

Feijenoord n aar IJsselm onde en  wordt geëxploiteerd door de R ET.  

 

����������	������������A�

 
 

Lan ge tijd is er overlast geweest op  tram lijn  2. De R ET pleegt om  die reden  vanaf 2001 

extra in zet op  de lijn .�& Een  veelvoorkom end probleem  is dat reizigers weigeren  te 

betalen . Dit kan  leiden  tot agressie, bedreigin g en  geweld. Vooral het spugen  n aar 

conducteurs en  tram bestu urders wordt als zeer beledigen d en  vern ederend, en  

daardoor als zeer in grijpend, ervaren .  

 

In  de m aanden  oktober tot decem ber 2007 heeft een  groep  van  70 tot 100 jon geren  een  

aan tal keren  op  een  stilstaande tram  in geslagen . Na deze in ciden ten  zijn  extra 

m aatregelen  getroffen . Door politie en  COV’s (con troleurs open baar vervoer) van  de 

R ET�' m ee te laten  rijden  m et de tram  werd het ru stiger, m aar de geweldsproblem en  

zetten  zich door in  de eerste m aanden  van  2008. 

 

Op  4 februari 2008 vern ielde een  groep  scholieren  de ram en  van  een  tram  op  tram lijn  

2. Het person eel van  de tram lijn  legde in  reactie het werk n eer. Na deze actie van  het 

person eel heeft de ondern em in gsraad van  de RET aan gegeven  dat zij wil dat de 
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politiek in grijp t. Het probleem  m et de jeugd kon  n iet lan ger gezien  worden  als lou ter 

een  probleem  van  de R ET.�*  

 

Op  7 februari 2008 zijn  tijden s de behandelin g van  de actualiteiten  in  de gem een teraad 

vragen  gesteld aan  B  en  W over de in ciden ten  op  tram lijn  2. Daarbij heeft de 

bu rgem eester toegezegd om  de raad te in form eren  over de ju ridische m ogelijkheden  

om  bepaalde overlastgevers een  OV-verbod op  te leggen .  
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Ook de directieraad Veilig en  de Stu u rgroep  Veilig hadden  de in ciden ten  van  tram lijn  

2 in  deze periode op  de agenda staan . De stu u rgroep  besloot hier om  de regie bij de 

stad te houden  en  voor deze taak een  stadsm arin ier in  te zetten . 

 

De stadsm arin ier die in  Feijenoord actief was, is ben aderd voor deze taak. De m eeste 

in ciden ten  vonden  in  de deelgem een te Feijenoord plaats. Hier werd dan  ook de 

m eeste u rgen tie gevoeld. De deelgem een te had rond dezelfde tijd een  eigen  

stu u rgroep , het Platform  Veiligheid Lijn  2, opgezet om  de voortgan g van  de aan pak 

van  de overlast op  tram lijn  2 te bewaken . Hier kon  de stadsm arin ier bij aan sluiten .  

 

3-2� aanpak van  h et probleem  

3-2-1� probleem analyse en  doel 

De problematiek van tramlijn 2 is in gezamenlijkheid in het Platform V eiligheid Lijn 2 

bestudeerd. Zodra de overlast is verminderd en de belangrijkste handhavingsarrangementen 

zouden zijn ingezet, zou de stadsmarinier afstand kunnen nemen. 

 

B ij aanvang van  de in zet van  de stadsm arin ier was het probleem  al door betrokken en  

in  de Stu u rgroep  Veilig, directieraad Veilig en  het Platform  Veiligheid Lijn  2 in  kaart 
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gebracht en  zowel op  deelgem een telijk als stedelijk n iveau  op  de agenda gezet. De 

bu rgem eester had de raad toegezegd de m aatregelen  om  de overlast aan  te pakken  in  

kaart te bren gen  en  de m ogelijkheden  voor het OV-verbod te bekijken .�0 Het doel van  

de aan pak is in  de Stu u rgroep  Veilig bepaald, n am elijk het verm inderen  van  de 

overlast op  tram lijn  2 en  het on twikkelen  van  een  OV-verbod.  

 

De stu u rgroep  heeft het platform  de opdracht gegeven  om  onder regie van  de 

stadsm arin ier het probleem  verder te an alyseren . Een  probleem  bij de aan pak is dat 

de tram lijn  door drie deelgem een ten  en  m eerdere politiedistricten  loopt. Hierdoor is er 

veel afstem m in g over de aanpak n odig. Zodra dit tot stand is gekom en  is en  de 

overlast verm inderd is, is de in zet van  de stadsm arin ier n iet lan ger n odig.  

3-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

Tijdens de inzet van de stadsmarinier is het convenant O V -verbod voor tramlijn 2 tot stand 

gekomen. Daarnaast zijn in het Platform V eiligheid Lijn 2 andere maatregelen ontw ikkeld en 

gerealiseerd. 

 

De stadsmarinier heeft de urgentie onder de partners voor het probleem vergroot en heeft in 

korte tijd kunnen faciliteren dat de aanpak op papier kw am en uitgevoerd w erd. Hij heeft er 

daarnaast, door zijn korte lijnen naar het stadsbestuur en met extra financiële middelen, voor 

kunnen zorgen dat het cameratoezicht uitgebreid w erd.  

 

De m aatregelen  die zijn  in gezet om  de problem en  op  tram lijn  2 te doen  afn em en  of te 

voorkom en  zijn  voortgekom en  u it gezam en lijk overleg in  het platform . Tabel 3-1 toon t 

de verschillende m aatregelen , verdeeld n aar type actie van  de stadsm arin ier. 

 

Hierna worden  de acties van  de stadsm arin ier achtereenvolgen s beschreven . 

procesgerich t 

Tabel 3-2 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij verschillende 

procesgerichte acties. Deze worden  vervolgen s per actie u itgewerkt. 
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regie Platform  V eiligheid Lijn 2 

Na de beslissin g van  de Stuurgroep  Veilig om  de regie cen traal te houden , heeft de 

stadsm arin ier de regie van  het Platform  Veiligheid Lijn  2 van  de deelgem een te 

overgenom en . In  dit platform  werd de aan pak van  de overlast besproken  en  

gem on itord. De stadsm arin ier zorgde ervoor dat de drie deelgem een ten  en  de 

gem een te Rotterdam  die bij de aan pak betrokken  waren  gecom m itteerd bleven . 

Daarnaast bracht hij als lid van  het platform , n et als de overige deeln em ers, n ieuwe 

m aatregelen  en  in itiatieven  in .  

 

De overige deeln em ers waren  de deelgem een te Feijen oord, een  gebiedsm anager, de 

sectiechef Veiligheid van  de R ET en  twee wijkteam chefs van  de politie. Ook de 

deelgem een te Charlois en  het politiewijkteam  Charlois werden  bij het overleg 

betrokken . Het politiewijkteam  Feijenoord n am  waar voor de deelgem een te en  

wijkpolitie IJsselm onde. In  het overleg zaten  politiem edewerkers van  zowel het 

district dat overlappend is m et de deelgem een tegren zen  van  Feijen oord als het district 

dat overeen kom t m et de deelgem een te Charlois.  

convenant O V -verbod tram lijn 2 

Zoals aan gegeven  had de bu rgem eester bij de raad aan gekondigd de m ogelijkheden  

voor een  OV-verbod te bestuderen . Een  OV-verbod is een  verbod dat wordt opgelegd 

om  m en sen  te weren  u it het open baar vervoer (zie het kader in  3-1). Om  een  dergelijk 

verbod te ku n n en  u itwerken  is de Werkgroep  OV-verbod geïn stalleerd. Deze 

werkgroep  stond onder voorzitterschap van  de directeur Exploitatie van  de R ET. 

Daarnaast nam en  de politie, het Open baar Min isterie (OM) en  de directie Veiligheid 

deel.  

 

De werkgroep  had als taak om  m et voldoende draagvlak en  m andaat het OV-verbod 

op  een  ju ridisch correcte wijze u it te (doen ) werken  en  de u itvoerbaarheid en  

handhaafbaarheid van  een  dergelijk verbod te (doen ) toetsen  en  realiseren . De 

stadsm arin ier kon  via de m edewerker van  de directie Veiligheid de aan pak aan stu ren , 

bijvoorbeeld door het m eegeven  van  kaders en  ideeën .  

 

Als resultaat van  de in span n in gen  van  de werkgroep  is een  convenan t opgesteld. Op  1 

ju n i 2008 hebben  de R ET, de gem een te Rotterdam , het OM, de politie en  Group  4 

Securicor (een  beveiligin gsbedrijf) het Convenan t Open baarvervoersverbod Tram lijn  2 

ondertekend. In  dit convenan t is vastgelegd dat gem een te, politie, OM en  R ET 
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sam enwerken  om  de opleggin g, u itvoerin g en  handhavin g te ku n n en  effectueren .�De 

R ET was vervolgen s veran twoordelijk voor het toepassen  van  het verbod. Zodra een  

opsporin gsam bten aar (een  zogenoem de BOA) van  de R ET een  overtredin g ziet, houdt 

deze de pleger aan  en  draag hem  over aan  de politie. Deze zal een  proces-verbaal 

opm aken . Vervolgen s reikt de R ET het OV-verbod u it.  

 

Aan gezien  het OV-verbod aanvan kelijk in gezet werd om  de overlast m et jon geren  aan  

te pakken , heeft de com m un icatieadviseur van  de R ET bedacht om  het OV-verbod via 

Y ou tu be en  Hyves onder de aandacht van  deze doelgroep  te bren gen . De toen m alige 

bu rgem eester Opstelten  is hiervoor ben aderd.  
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4��������

 
 

Het OV-verbod is m eerdere keren  u itgedeeld. U it de evaluatie van  de R ET blijkt dat er 

tu ssen  1 ju n i 2008 en  31 m aart 2009 dertien  OV-verboden  opgelegd zijn  aan  reizigers 

van  tram lijn  2. 

betrekken scholen 

De daders van  het in ciden t op  4 februari 2008, waarbij de ram en  van  een  tram  

sn euvelden , zijn  opgespoord. Het bleken  scholieren  te zijn , waarvan  een  groot deel 

afkom stig van  twee scholen . De stadsm arin ier heeft de schooldirecteuren  van  deze 

scholen  u itgenodigd voor een  oriën terend gesprek, om  zo hen  te betrekken  bij de 

aan pak van  de tram overlast. Tijden s dit gesprek zijn  afspraken  gem aakt tussen  de 

stadsm arin ier en  de scholen  over de rol van  de laatste.  

 

Zo zijn  de directeuren  als resultaat van  dit overleg het gesprek aan gegaan  m et de 

leerlin gen . Hierbij is de ern st van  de problem atiek aan gekaart. Zo is er bijvoorbeeld 

ben adrukt dat er bij aanhoudende problem en  geen  tram s m eer zu llen  rijden . 

Daarnaast hebben  de scholen  door m iddel van  brieven  de ouders op  de hoogte gesteld 

van  de overlast.  
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Ook werden  in  het platform  verschillende oplossin gen  aan gedragen  waar de scholen  

een  bijdrage aan  konden  leveren . Zo gaf de R ET aan  dat de scholen  de schooltijden  

m eer konden  spreiden . Een  grotere spreidin g van  schooltijden  zou  ervoor ku n n en  

zorgen  dat de scholieren  n iet allem aal op  één  m om en t u it school kom en , waardoor er 

geen  grote groepen  tegelijkertijd de tram  in  zouden  stappen . Hoe groter de 

con cen tratie jon geren , hoe groter de kan s op  overlast, zo was de gedachte. 

 

In  het zogenoem de VOS (veilig op  school)-overleg zijn  de schooltijden  in  kaart 

gebracht. Dit overleg werd door de deelgem een te georgan iseerd om  allerlei aspecten  

m et betrekkin g tot de veiligheid op  scholen  te bespreken . Scholen , de deelgem een te, 

de politie en  de R ET n am en  er deel aan . Het VOS-overleg werd ook gebruikt om  de 

afspraken  u it het Platform  Veiligheid Lijn  2 periodiek te com m un iceren  n aar de 

scholen . Ook zijn  er afspraken  gem aakt m et de scholen  m et betrekkin g tot aan pak van  

de overlast.  

 

Bij de besprekin g van  de schooltijden  in  het VOS-overleg bleek echter dat de 

schooltijden  zodan ig gespreid waren  dat deze n iet voor de gesignaleerde grote 

groepen  scholieren  konden  zorgen .�1 Dit betekende dat de scholieren  elkaar 

opwachtten  om  vervolgen s sam en  problem en  op  de tram  te m aken . Desondan ks zou  

de school m et de m eeste overlastgevende scholieren  de schooltijden  aan passen  door 

deze n og m eer te spreiden . 

 

Ook werd in  het VOS-overleg gecon stateerd dat de halte van  het eigen  

scholierenvervoer van  een  school dichtbij de halte van  tram lijn  2 stond. Hierdoor 

clusterde de groep  wachtenden  zich bij de R ET-halte. Er zijn  tu ssen  het platform  en  de 

school afspraken  gem aakt over het verplaatsen  van  deze halte.  

 

In  n avolgin g van  een  voorstel van  een  schooldirecteur is in  het VOS-overleg verder 

afgesproken  m et de scholen  dat de scholen  zelf bij het u itgaan  van  de lessen  toezicht 

houden  op  hun  schoolplein en . Om  dit te ku n n en  bekostigen  heeft de deelgem een te 

m et JOS een  voorstel in gediend bij de directie Veiligheid voor de bekostigin g van  twee 

toezichthouders voor een  periode van  twee jaar. Deze hielden  toezicht op  de plein en , 

liepen  m et scholieren  m ee n aar de haltes en  reisden  m ee tot de m etro Maashaven .  

 

De school m et de m eeste overlastgevers bleek echter de afspraken  die in  de 

verschillende overleggen  gem aakt werden  n iet n a te kom en .�� De school had op  dat 

m om en t een  n ieuw bestu ur en  grote fin an ciële problem en , waardoor het toezicht op  

het n akom en  van  de afspraken  n iet voldoende was. Op  het m om en t dat duidelijk werd 

dat de afspraken  n iet n agekom en  werden , heeft de stadsm arin ier gebruik gem aakt 

van  zijn  korte lijn en  n aar het stadsbestu ur, door de directeur van  de betreffende 

school op  het stadhuis u it te n odigen . Hier had hij, sam en  m et de directeur JOS een  

gesprek m et deze directeur over het verplaatsen  van  de halte, het spreiden  van  de 

schooltijden  en  de toezicht op  de plein en . Door deze aan pak heeft de school alsnog de 

m aatregelen  u itgevoerd. 
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in h oudsgerich t toezich t 

Tabel 3-3 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij twee acties 

gericht op  versterkin g van  het toezicht.  

toezichthouders bij en in de tram  

Op verzoek van  het platform  is in  kaart gebracht hoeveel toezichthouders beschikbaar 

gesteld konden  worden  om  toezicht in  de tram s en  op  de perron s te houden . Hieruit 

bleek dat de politie n iet m eer capaciteit vrij kon  m aken  voor de tram lijn , terwijl dit 

wel wen selijk was voor de in voerin g van  het OV-verbod.  

 

De stadsm arin ier heeft vervolgen s geprobeerd om  door een  aan passin g in  de 

prioriterin g van  de politie ervoor te zorgen  dat er geschoven  werd m et de bestaande 

capaciteit. Hierdoor kon  er lan gs de tram lijn  toch m eer toezicht gehouden  worden  (ten  

koste van  andere locaties). Door de positie van  de stadsm arin ier heeft hij dit ku n n en  

opschalen . Door con tact op  te n em en  m et de leidin g bij de politie is het gelukt om  de 

prioriteit van  de politie aan  te passen .  

 

Door de verschuivin g van  prioriteiten  kwam  er een  verhoogde in zet van  de politie in  

de tram s en  op  de haltes. Hiervoor zetten  zij in  het begin  onder andere het 

zogenoem de ROG (regionaal ondersteun in gsteam ) in .��  

cam era’s  

Op het traject van  tram lijn  2 bestond een  behoefte aan  cam eratoezicht en  –bewakin g. 

Dit betekende dat er cam era’s in  de tram s en  op  de perron s m oesten  kom en . De 

tram toestellen  op  het traject van  tram lijn  2 waren  n iet u itgerust m et cam era’s. De RET 

had echter n ieuwe toestellen  m et geïn tegreerde cam era’s besteld, die op  korte term ijn  

op  het traject in gezet zouden  worden . Met de n ieuwe tram s in  het vooruitzicht, wilde 

de R ET n iet in vesteren  in  het plaatsen  van  cam era’s in  de oude tram s. 

 

Om  cam era’s op  de perron s te krijgen  heeft de stadsm arinier de procedure gestart en  

versn eld doorlopen . Allereerst heeft hij vooraf de voorwaarden  voor cam eratoezicht 

onderzocht. Zo heeft hij via zijn  con tacten  en  ken n is van  de gem een te ervoor gezorgd 

dat er een  plek beschikbaar was bij cam eratoezicht, waar de beelden  24 u u r per dag 

bekeken  zouden  worden . Daarnaast heeft hij er via zijn  con tacten  bij 

Gem een tewerken  voor gezorgd dat er een  toezeggin g van  Gem een tewerken  lag om  de 

kabels aan  te leggen . De stadsm arin ier heeft hierbij ook eigen  fin an ciële m iddelen  

in gebracht.  
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Toen  aan  de voorwaarden  voor cam eratoezicht werd voldaan , is de stadsm arin ier m et 

een  onorthodox voorstel gekom en . Hij heeft tijden s een  speciaal voor de tram lijn  

belegde directieraad�% de R ET een  voorstel gedaan : als voorwaarde voor het plaatsen  

van  de cam era’s gold dat de R ET cam era’s in  hun  oude tram s zouden  ophangen . Ook 

al had de R ET in  eerste in stan tie besloten  om  te wachten  m et het plaatsen  van  

cam era’s tot de n ieuwe toestellen  zouden  kom en , heeft de R ET tijden s de directieraad 

m et de  partn ers afgesproken  dat zij toch cam era’s in  de oude tram s zouden  plaatsen .   

in h oudsgerich t overig 

Tabel 3-4 toon t de in bren g en  resultaten  van  de stadsm arin ier bij twee acties, gericht 

op  de bestrijdin g van  de oorzaken  van  de tram overlast. 
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in dividu ele aanpak jon geren  

Er is een  jeugdoverleg en  een  DOSA-overleg (Deelgem een telijke Organ isatie Sluitende 

Aan pak) waar individuele overlastgevers in  kaart worden  gebracht en  waar m et alle 

betrokken  partn ers per jon gere een  gezam en lijke aan pak wordt u itgestippeld. Deze 

overleggen  worden  getrokken  door de deelgem een te.  
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In  een  aan tal gevallen  zijn  jon geren  door de jeugdoverlegcoördinator, de wijkteam chef 

en  de stadsm arin ier thuis bezocht. Ook is er een  en kele keer voor gekozen  om  ouders 

op  het deelgem een tekan toor u it te n odigen . Deze jon geren  zitten  in  een  speciaal 

traject waarin  hun  voortgan g wordt gevolgd door de DOSA-m edewerkers. Deze 

voortgan g wordt m aandelijks besproken  bin n en  het DOSA-overleg. Zowel de 

deelgem een te als de stadsm arin ier geven  aan  dat u it deze m aandelijkse besprekin gen  

is gebleken  dat deze acties effectief waren . De reken kam er heeft deze rapportages n iet 

gecon troleerd.  
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3-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak 

3-3-1� afnam e probleem   

De problematiek rondom tramlijn 2 is tijdens de inzet van de stadsmarinier afgenomen tot een 

aanvaardbaar niveau.  

 

Tijden s de aan pak van  de tram overlast bleek dat de jon geren  die de problem en  

veroorzaakten  n iet allem aal u it de betreffende wijken  kwam en . Zij kwam en  n aar de 

wijk toe als, bij wijze van  spreken , “ram p toeristen ”. Zij veroorzaakten  bij aanvang van  

de aan pak OV-verbodwaardige in ciden ten . Toch blijkt dat de u itgedeelde OV-verboden  

n iet aan  jon geren  zijn  u itgedeeld. De R ET geeft aan  dat is gebleken  dat jon geren  sinds 

de daadwerkelijke in voerin g van  het OV-verbod geen  OV-verbodwaardige in ciden ten  

m eer veroorzaken  en  dat er blijkbaar een  preven tieve werkin g van  het in stru m en t 

u itgaat.  

 

Toch blijken  er n og regelm atig OV-verbodwaardige in ciden ten  plaats te vinden . U it de 

overzichten  van  de OV-verbodwaardige in ciden ten  op  tram lijn  2 blijken  deze in  2009 

afgenom en  (jan uari-m aart 2008 33 in ciden ten , jan uari-m aart 2009 22 in ciden ten ), 

m aar n og n iet verdwenen .  
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De directe aan leidin g om  de tram overlast aan  te pakken  was het RET-personeel dat 

het werk n eerlegde. Dit is sindsdien  n iet m eer gebeurd. U it een  evaluatie van  de R ET 

van  het OV-verbod u it ju n i 2009 blijkt dat tweederde van  de conducteurs vindt dat het 

veiliger is geworden  op  de lijn . Hierbij gaat het n iet alleen  om  het aan tal verm inderde 

in ciden ten , m aar ook om  het bij conducteurs en  BOA’s gegroeid vertrouwen  in  zowel 

het bedrijf zelf, de politie als de gem een te. De verbeterde sam enwerkin g is voor hen  

vooral zichtbaar in  de sn elle reactietijd van  de politie bij een  in ciden t.�' 

 

De in ciden ten registraties op  alle R ET-lijn en  m aakt het m ogelijk te bepalen  of in  het 

geval van  de aan pak van  tram lijn  2 een  verschuivin g heeft plaatsgevonden  n aar 

andere lijn en . Hieruit blijkt dat in ciden ten  op  andere lijn en  n iet zijn  toegenom en . 

3-3-2� borgin g 

De aanpak van de overlast op tramlijn 2 is geborgd en uitgebreid naar andere lijnen. De inzet 

van de stadsmarinier is na deze borging beëindigd.  

 

Tijden s de in zet van  de stadsm arin ier is het OV-verbod on twikkeld en  toegepast. U it 

de evaluatie van  de R ET�* is gebleken  dat het OV-verbod succesvol was op  het traject 

van  tram lijn  2. In  n avolgin g hiervan  is de handhavin g van  het verbod tot op  heden  

doorgezet op  deze lijn . 

 

Daarnaast wordt het OV-verbod ook toegepast op  het zu idelijke gedeelte van  tram lijn  

23. Deze loopt van  Wilhelm in aplein  in  deelgem een te Feijenoord tot Lim brichthoek in  

de deelgem een te IJsselm onde. Voor het n ajaar 2010 staat een  verlen gin g van  het 

traject gepland tot het eindpun t in  Vlaardin gen , gelijktijdig wordt het verbod ook van  

toepassin g op  tram lijn  21, van  De Esch naar de Harreweg, aan gezien  tram lijn  21 en  23 

een  deel hetzelfde traject afleggen . Het convenan t werkt hierbij als een  

standaardcon tract waarm ee de partn ers bereikt en  geactiveerd worden  en  waardoor 

ze zich com m itteren .  

 

Van  één  OV-verbod is bekend dat deze is overtreden . De rechter heeft echter 

geoordeeld dat het verbod alleen  overtreden  kan  worden  n adat de reiziger bij het 

betreden  van  het voertu ig gewezen  is op  het verbod en  de gelegenheid heeft gehad om  

het voertu ig te verlaten . De overtredin g is m et andere woorden  n iet strafbaar 

gebleken .  

 

Aan gezien  er n og problem en  zijn  m et het strafbaar stellen  van  het overtreden  van  een  

opgelegd reisverbod is het n ationale Taskforce Veiliger Open baar Vervoer m om en teel 

bezig het OV-verbod zodan ig aan  te passen  dat handhavin g verbeterd wordt. Hierbij 

wordt verwezen  n aar de preven tieve werkin g die van  de OV-verbod op  tram lijn  2 

u itgaat. Naar verwachtin g is dit traject in  septem ber dit jaar afgerond.  

 

Ook bin n en  de R ET is de aan pak van  tram lijn  een  voorbeeld voor andere lijn en . De 

stafafdelin g Veiligheid stelde elke twee weken  een  speciale focusrapportage op  voor 

de tweewekelijkse bijeen kom sten  van  het Platform  Veiligheid Lijn  2 en  de werkgroep  

OV-verbod. Hiervoor is de RET op  een  effectievere m an ier gaan  rapporteren  over OV-
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verbodwaardige in ciden ten . De m an ier van  rapporteren  wordt n u  ook voor andere 

lijn en  gebruikt, waardoor structu rele problem en  eerder herkend worden .  
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4�overlastgeven de A n tillian en  in  de 
Beverwaard 

4-1� in leidin g 

In  2008 vond in  de deelgem een te IJsselm onde een  hausse aan  overvallen  plaats. In  het 

n ajaar van  2008 gaf de toen m alig bu rgem eester opdracht aan  een  stadsm arin ier om  de 

dit aan  te pakken . De stadsm arin ier is preven tief in gezet, om  er voor te zorgen  dat de 

on veiligheid in  IJsselm onde n iet zou  escaleren . De stadsm arin ier is m et deze opdracht 

op  1 oktober 2008 aan  de slag gegaan .�+  

 

Kort n a zijn  en tree in  IJsselm onde werd de stadsm arin ier door de wijkteam chef 

Beverwaard van  de politie op  de hoogte gebracht van  een  ander probleem : in  het 

win kelcen trum  Beverwaard was al lan gere tijd sprake van  overlast van  een  groep  

An tillian en . De aan pak van  dit probleem  is het onderwerp dit hoofdstu k. De aan pak 

van  de overvallenhausse blijft hier bu iten  beschouwing. 

 

Volgen s de politie speelde het probleem  al sinds het jaar 2000, volgen s een  bestu u rslid 

van  de win keliersveren igin g speelde het probleem  zelfs al toen  hij in  de jaren  tachtig 

van  de vorige eeuw zijn  vestigin g in  het win kelcen trum  begon .  
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Het gin g in  2008 om  on geveer twin tig An tilliaan se m an n en  van  u iteen lopende leeftijd, 

die vaak tu ssen  vier u u r ’s m iddags en  elf u u r ’s avonds in  een  groep  van  on geveer tien  

m an  bij elkaar stonden .�1 Ze bezorgden  overlast, onder m eer door lawaai te m aken , 

bierflesjes in  het water te gooien  en  voorbijgan gers te in tim ideren  en  te beledigen .�� 

Volgen s de deelgem een te en  politie bevonden  zich onder de groep  ook m an n en  die 

crim in eel gedrag vertoonden , zoals drugshandel en  wapen bezit.  

 

Zowel bewoners als ondern em ers klaagden  over deze groep  m an n en . Voor de 

ondern em ers was m et nam e problem atisch dat door de overlastgevende m an n en  

m inder win kelend pu bliek in  het win kelcen trum  kwam . Zo is in  2004 de su perm arkt 

Albert Heijn  m ede door de overlast gesloten  en  besloten  in  datzelfde jaar ook andere 

win kels in  het win kelcen tru m  om  veiligheids- en  econom ische redenen  te slu iten .��  

 

Om  de on veiligheid en  verloederin g tegen  te gaan  zijn  deelgem een te, win keliers, 

politie en  andere partijen  in  dat jaar gaan  sam enwerken  onder de n oem er ‘veilig 

ondern em en ’. Die aan pak heeft er onder m eer in  geresulteerd dat bij de verbouwing 

van  het win kelcen trum  in  2006 m eer aandacht is besteed aan  veiligheid.  

 

Vanaf april 2008 n eem t het probleem  van  de overlastgevende m an n en  in  het 

win kelcen trum  weer toe.�� Zo vinden  bij de su perm arkt, die n a genoem de sluitin g is 

overgenom en  door Hoogvliet, in  de zom er van  2008 verschillende in ciden ten  plaats 

tu ssen  m edewerkers van  de su perm arkt en  An tillian en  die daar rondhangen .  

 

4-2� aanpak  

4-2-1� probleem analyse en  doel  

De stadsmarinier heeft het probleem in kaart gebracht door informatie die hij verkreeg van de 

politie en door zelf contact te leggen met overlastgevers en ondernemers ter plaatse. Hij heeft 

zich ten doel gesteld dat het probleem zodanig afgenomen is dat het voor lokale partijen 

beheersbaar is. O p dat moment vindt hij zijn inzet niet meer nodig. 

 

Zoals hierboven  verm eld, werd de stadsm arin ier van  het probleem  op  de hoogte 

gebracht door de politie in  de persoon  van  de wijkteam chef Beverwaard. Zij gaf aan  

dat de politie zonder succes geprobeerd had het probleem  onder aandacht van  de 

deelgem een te te bren gen . Bij de politie leefde het idee dat de deelgem een te zijn  pijlen  

op  andere delen  van  de deelgem een te richtte en  dat de Beverwaard geen  aandacht 

kreeg.�% 
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De stadsm arin ier is zelf de situatie gaan  bekijken . Hij heeft de overlastgevers ter 

plekke ben aderd en  aan gesproken  op  hun  gedrag. Hij heeft aan gegeven  dat zij overlast 

veroorzaken  en  van  de plek m oesten  verdwijn en . Daarnaast heeft hij de betreffende 

groep  u itgenodigd in  het bu u rthuis om  daar het gesprek m et ze aan  te gaan . Ook heeft 

hij gesprekken  gevoerd m et ondern em ers in  het win kelcen trum .  

 

De stadsm arin ier heeft zich tot doel gesteld in  de deelgem een te een  aan pak voor de 

overlast tot stand te bren gen  om  de overlast te doen  verdwijn en , of in  ieder geval 

zodan ig te verm inderen  dat deze door de lokale partijen  beheersbaar is. De 

stadsm arin ier vindt dat hij zijn  in zet op  het probleem  kan  beëindigen  als de aanpak in  

de deelgem een te geborgd is door m iddel van  het aanstellen  van  een  gebiedsm anager 

die zorg draagt voor con tin uerin g van  de gerealiseerde aan pak. 

4-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

De stadsmarinier heeft het probleem van de overlastgevende mannen bij de deelgemeente 

geagendeerd. Hierbij heeft hij urgentie gecreëerd en samenw erking tussen betrokken partijen 

bevorderd.  

 

De resultaten van de meeste maatregelen zijn behaald. O f de verw achte meldingsbereidheid 

van de ondernemers is verbeterd is niet bekend. Het is niet gelukt om de bijeenkomst over de 

w oningvoorraad te realiseren. 

 

De stadsmarinier heeft urgentie gecreëerd en samenw erking gefaciliteerd. Kenmerkend is dat 

hij onorthodox heeft gehandeld, extra financiële middelen heeft ingezet en enkele malen gebruik 

heeft gemaakt van zijn positie dicht bij de deelgemeente. 

 

De stadsm arin ier heeft een  aan tal acties ondernom en  om  de overlast van  de m an n en  

aan  te pakken . Onderstaande tabel geeft deze acties weer.  
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De aan pak en  oplossin g van  de deelproblem en  worden  hieronder per type op treden  

u itgewerkt. Eerst voor het procesgerichte deel van  de aanpak en  daarna voor het 

inhoudsgerichte deel. 

procesgerich t 

Tabel 4-2 toon t de resultaten  en  in bren g van  de stadsm arin ier bij twee procesgerichte 

acties.  
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agenderen van het probleem   

De stadsm arin ier en  de wijkteam chef Beverwaard, beiden  op  dat m om en t n et 

begon n en  in  IJsselm onde, hebben  in  het n ajaar van  2008 sam en  een  bezoek gebracht 

aan  de toen m alige portefeuillehouder Veiligheid van  het dagelijks bestu u r van  

IJsselm onde om  het probleem  onder haar aandacht te bren gen . Verder heeft de 

stadsm arin ier m eerdere m alen  in  de Stu u rgroep  Veilig van  de deelgem een te 

IJsselm onde de n oodzaak van  m eer in zet op  de An tillian en problem atiek aan  de orde 

gesteld.�&  

 

De acties van  de stadsm arin ier zijn  voor de Stu u rgroep  Veilig van  de deelgem een te 

aan leidin g geweest om  te besluiten  tot een  actieprogram m a voor de aan pak van  de 

overlast in  het win kelcen trum .�' De deelgem een te heeft hierop  het actieprogram m a 

Overlast Oude Waterin g opgesteld.  

 

Daarnaast heeft de stadsm arin ier het in itiatief genom en  voor het in stellen  van  een  

overleg voor de aan pak van  de overlast in  het win kelcen trum . Eind oktober 2008 is een  

beheerscom m m issie voor de aan pak Overlast Oude Waterin g in gesteld. Dit overleg is 

onderdeel van  het projectteam  ‘Verbeterin g win kelcen tru m ’. Het wordt gevoerd om  de 

overlast in  het win kelcen trum  beheersbaar te krijgen . Periodiek wordt de stand van  

zaken  m et betrekkin g tot de u itvoerin g van  het actieprogram m a doorgesproken . Een  

am bten aar van  de deelgem een te heeft vrij sn el n a het in stellen  van  het overleg de 

regie van  het overleg van  de stadsm arin ier overgenom en .�* Aan  het overleg n am en  

deel de deelgem een te, wijkpolitie, de stadsm arin ier, de An tillian en begeleider van  de 

directie Veiligheid, Woon bron  (won in gbouwcorporatie), de Nieuwe U n ie 

(won in gbouwcorporatie), Perspect (welzijn sorgan isatie) en  In icio (adviesbureau  voor 

stedelijke vern ieuwin g).  

 

Het overleg is bij de laatste bijeen kom st op  10 n ovem ber 2009 opgeheven . R eden en  

hiervoor zijn  het in m iddels ru stige sfeerbeeld in  het win kelcen trum  en  het feit dat 

volgen s de werkgroep  de m eeste m aatregelen  in  u itvoerin g zijn .�+ In  genoem de laatste 

bijeen kom st spreken  aanwezigen  af om  de agenda van  de com m issie voortaan  onder 

te bren gen  in  het bestaande overleg van  het projectteam  voor het win kelcen trum .  
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De stadsm arin ier heeft hier gebruikgem aakt van  zijn  positie dicht bij de deelgem een te 

om  de aan pak van  het probleem  bij de deelgem een te op  de agenda te krijgen . Zonder 

zijn  in itiatief en  ken n is van  de deelgem een telijke problem atiek zou  er geen  

beheerscom m issie specifiek gericht op  de overlastgevende m an n en  zijn  in gesteld en  

even m in  tot een  specifiek actieprogram m a zijn  besloten . 

com m unicatie m et ondernem ers 

De stadsm arin ier heeft diverse con tacten  gehad m et ondern em ers in  het gebied. Hij 

heeft individuele bezoeken  aan  ze gebracht. Via die con tacten  heeft hij onder m eer 

ondern em ers gestim uleerd om  overlast te m elden  bij de politie, door ze te wijzen  op  

de m ogelijkheid om  overlast per em ail aan  de politie te m elden . Op  dat m om en t was 

bij de ondern em ers sprake van  m eldin gsm oeheid.�0 Verder heeft de stadsm arin ier de 

ondern em ers in  het win kelcen trum  gestim uleerd om  elkaar onderlin g te steun en  en  

in  de gaten  te houden . Het gaat daarbij om  zaken  als elkaar ’s m orgen s als de win kels 

open gaan  gedag zeggen . Ten  slotte heeft de stadsm arin ier de ondern em ers som s 

u itleg en  toelichtin g gegeven  over m aatregelen  van  politie en  gem een te in  het kader 

van  de handhavin g in  het win kelcen trum .%1 

 

Volgen s een  bestu u rslid van  de win keliersveren igin g is de aan giftebereidheid van  de 

ondern em ers verbeterd. Of het aan tal m eldin gen  van  de ondern em ers aan  de politie is 

gestegen , is volgen s de politie n iet exact weer te geven .%� De reken kam er kan  dit dan  

ook n iet vaststellen . De bijdrage van  die com m un icatie aan  het oplossen  van  het 

probleem  van  de overlastgevende m an n en  is daarm ee n iet vast te stellen .  

 

De in bren g van  de stadsm arin ier is n iet eigen  aan  zijn  fu n ctie. Ook andere in stan ties 

of person en  in  de deelgem een te hadden  de ondern em ers ku n n en  in form eren  over de 

wijze waarop  zij overlastm eldin gen  ku n n en  doen .  

in h oudsgerich t toezich t en  h andhaven  

Tabel 4-3 geeft de resultaten  en  in bren g van  de stadsm arin ier van  drie op  handhavin g 

en  toezicht gerichte acties. 
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handhaving A PV  bevorderen  

Al voor de kom st van  de stadsm arin ier, in  sep tem ber 2007, hadden  politie en  

deelgem een te besloten  om  stren ger te gaan  handhaven  op  de overlast van  de groep  

m an n en . Het gin g hierbij om  handhavin g van  op  grond van  de APV geldende regels, 

m eer in  het bijzonder het sam en scholin gsverbod en  het alcoholverbod.%�  
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Met betrekkin g tot de handhavin g van  het sam en scholin gsverbod was een  probleem  

dat het OM m edio 2008 n og n iet betrokken  was bij de handhavin g van  dat verbod in  

het win kelcen trum . Het onderwerp  is voor de kom st van  de stadsm arin ier wel in  de 

Stu u rgroep  Veilig in  de deelgem een te aan  de orde geweest, m aar er was van uit de 

deelgem een te n og geen  afstem m in g m et het OM geweest.%& In  het win kelcen trum  

Beverwaard was verder al voor de kom st van  de stadsm arin ier een  alcoholverbod van  

kracht. Ook dit werd n iet gehandhaafd. 

 

De stadsm arin ier heeft in  het n ajaar van  2008 con tact gezocht m et het OM en  daar op  

am btelijk n iveau  gesproken  over de n oodzaak van  handhavin g van  het 

sam en scholin gsverbod in  de Beverwaard.%' Het OM heeft vervolgen s in  am btelijk 

overleg de stadsm arin ier, deelgem een te en  politie geïn form eerd dat voor die 

m edewerkin g aan  een  aan tal criteria m oet worden  voldaan . Criterium  is onder m eer 

dat het sam en scholin gsverbod als in stru m en t n iet op  zichzelf staat, m aar onderdeel 

vorm t van  een  in tegrale aan pak van  de overlast in  het gebied. Met ‘in tegraal’ wordt 

bedoeld dat bij de aan pak m eerdere partijen  zijn  betrokken  en  de aan pak m eer 

in valshoeken  heeft dan  alleen  handhavin g. Verder is het n oodzakelijk dat de politie 

ter onderbouwing van  de handhavin g sfeerrapportages opstelt die later n odig zijn  voor 

de onderbouwing van  op  te m aken  processen -verbaal.  

 

De genoem de in tegrale aan pak had de deelgem een te in m iddels opgesteld in  de vorm  

van  het actieprogram m a Overlast Oude Waterin g. Het actieprogram m a is in tegraal, 

om dat het behalve handhavin gsin stru m en ten  ook m aatregelen  bevat op  het sociale 

vlak, zoals het aan bieden  van  werk en  scholin g aan  de overlastgevers. De benodigde 

sfeerrapportages zijn  opgesteld door de politie. De deelgem een te heeft vervolgen s de 

sfeerrapportage en  het actieprogram m a doorgestu urd aan  het OM.%* 

 

De districtsofficier van  het OM is n a het zien  van  het actieprogram m a akkoord gegaan  

m et het sam en scholin gsverbod en  het OM heeft het sam en scholin gsverbod 

goedgekeurd.%+ Eind 2008 is handhavin g van  het sam en scholin gsverbod van  kracht 

geworden . 

 

Door zijn  positie dicht bij de deelgem een te kon  de stadsm arin ier bewerkstelligen  dat 

politie en  deelgem een te kwam en  tot een  gezam en lijke aanvraag aan  het OM om  

handhavin g van  het sam en scholin gsverbod goed te keuren .. Het is n iet aan n em elijk 

dat politie en  deelgem een te zonder de acties van  de stadsm arin ier gem akkelijk tot een  

gezam en lijke aanvraag n aar het OM waren  gekom en , onderbouwd m et de voor 

goedkeurin g van  het OM noodzakelijke in tegrale aan pak. Die in tegrale aan pak is 

im m ers m ede dan kzij de stadsm arin ier tot stand gebracht in  het actieprogram m a voor 

de aan pak van  de overlast.   

 

  
%&�D��
���������������(B��������������	��������	���7��#	
��� � ��

%'�(���	�
��������������	
�
�	�������	��� � ����
���	�
�������
��������	��	�"��!��#	
��� � ���

%*��������������(B������������:���������$��	�����
��
��/��#�����	�������������	
������*�������	��  ?)����
���		��#������
������������������

")�
���	�
���#�	��%��
���$����	��������������(B������������7����	��� � ��

%+�(���	�
�������
��������	��	�"���!��#	
��� � ���



 

 

42 bijlage 1 bevindingen per casus 

��������	����������������������

 
 

Door de goedkeurin g van  handhavin g van  het sam en scholin gsverbod was de politie in  

staat hierop  actie te ondern em en . In  2009 heeft de politie 31 APV-acties gehouden .  

Daarbij werd n u  ook het alcoholverbod gehandhaafd. Bij die acties zijn  56 

aanhoudin gen  verricht en  processen -verbaal opgem aakt. Volgen s de politie leidden  de 

processen -verbaal voor overtredin g in  alle gevallen  tot strafvervolgin g in  de vorm  van  

het opleggen  van  een  boete.%0 Ook in  2010 houdt de politie APV-acties in  het 

win kelcen trum .  

uitdelen rode kaart w oonoverlast  

Een  An tilliaan se bewoner van  een  won in g gren zend aan  het win kelcen trum  had veel 

aan loop  van  An tillian en  die bij de won in g rondhin gen  en  bier dron ken  en  daarm ee 

zowel het sam en scholin gs- als het alcoholverbod overtraden . De betreffende 

An tilliaan  woonde bij zijn  m oeder. 
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De stadsm arin ier heeft de m oeder, u it n aam  van  de bu rgem eester, de gele kaart voor 

woonoverlast gegeven . Nog diezelfde dag werd weer overlast gesignaleerd van  de 

groep  m an n en , terwijl de politie kort daarvoor n og ter plekke was geweest. Daarop  

heeft de stadsm arin ier de rode kaart u itgedeeld aan  de m oeder. Dit zou  beteken en  dat 

de m oeder de won in g zou  worden  u itgezet. Later bleek de u itgedeelde rode kaart 

ju ridisch n iet houdbaar. In tussen  had de m oeder n aar aan leidin g van  de rode kaart 

wel haar zoon  al het huis u itgezet en  is de m an  weggegaan . Daarm ee verdween  ook de 

aan loop  van  de m an n en  voor het huis.  

 

De rode kaart die de stadsm arin ier heeft u itgedeeld aan  de bewoner was een  

handelin g bu iten  de geëigen de procedures die hiervoor gelden  om . Het is n iet 

aan n em elijk dat iem and anders deze actie zou  hebben  u itgevoerd. Het u itdelen  van  de 

rode kaart bu iten  de procedures om  is een  onorthodoxe m aatregel.&�  

bevorderen  realiseren  cam eratoezich t 

Het realiseren  van  cam eratoezicht in  het gebied is een  wen s van  de politie. De politie 

heeft in  oktober 2008 bij de deelgem een te het verzoek gedaan  om  bij de stad een  

aanwijzin gsbesluit cam eratoezicht aan  te vragen  voor het gebied van  het 

win kelcen trum  (zie kader in  paragraaf 3-3-3). De deelgem een te wil aanvan kelijk n og 

n iet m eewerken  m et de aanvraag. Het dagelijks bestu u r vindt cam eratoezicht dan  n og 

‘een  brug te ver’ en  ‘n iet bespreekbaar’.&%  
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Volgen s de stadsm arin ier zelf heeft hij het voorstel van  de politie vervolgen s in  de 

deelgem een telijke stu u rgroep  ‘doorgedrukt’. Hoe dit precies is gegaan  is m oeilijk vast 

te stellen . Vast staat dat een  m aand daarna, dus in  n ovem ber 2008, in  de Stu u rgroep  

Veilig in  de deelgem een te het onderwerp  ‘bezien  m ogelijkheden  cam eratoezicht’ aan  

de orde is geweest en  dat zowel de stadsm arin ier als de politie hierbij aanwezig 

waren . Vast staat verder dat in  decem ber 2008 diezelfde stu u rgroep  besluit dat de 

deelgem een te in  sam enwerkin g m et politie en  andere partn ers een  aanvraag voor 

cam eratoezicht op  zal stellen  voor het gebied bij het win kelcen trum .&& De reken kam er 

vindt gelet op  het boven staande het aan n em elijk dat de stadsm arin ier een  beslissende 

rol heeft gespeeld bij het besluit van  de deelgem een te om  m ee te werken  aan  de 

aanvraag.  
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De deelgem een te heeft in  2009 in  sam enwerkin g m et de politie de aanvraag voor 

cam eratoezicht bij de directie Veiligheid in gediend. Het verzoek is aanvan kelijk, in  de 

zom er van  2009, afgewezen  door de Toetsin gscom m issie Cam eratoezicht, om dat de 

onderbouwing van  het verzoek n iet strookte m et de voorwaarden  die de com m issie 

han teert voor goedkeurin g. Vervolgen s hebben  politie en  deelgem een te een  

aan gepaste aanvraag in gediend. De aanvraag is vervolgen s in  februari 2010 wel 

goedgekeurd, zodat de cam era’s konden  kom en .&'  

 

Door zijn  positie dicht bij de deelgem een te kon  de stadsm arin ier de deelgem een te 

overtu igen  van  de u rgen tie van  cam eratoezicht in  het gebied, waardoor de 

deelgem een te een  aanvraag voor cam eratoezicht heeft in gediend. De stadsm arin ier 

heeft daarm ee een  bijdrage geleverd die eigen  is aan  zijn  fu n ctie.  
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in h oudsgerich t overig 

Tabel 4-4 laat zien  wat de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij drie 

verschillende acties zijn  geweest.  

aanbieden sportfaciliteiten aan overlastgever  

De stadsm arin ier heeft de overlastgevende m an n en  de m ogelijkheid geboden  om  

gratis te sporten  bij een  sportschool onder voorwaarde dat zij een  jaar geen  overlast 

geven  op  straat.&* Een  An tilliaan se vrijwilliger is in geschakeld om  de m an n en  te 

begeleiden  in  de sportschool. De stadsm arin ier heeft dit in itiatief gefin an cierd. In  

eerste in stan tie zijn  74 person en  gescreend of zij in  aan m erkin g kwam en  voor het 

in itiatief van  de stadsm arin ier. U iteindelijk hebben  zes m an n en  die overlast gaven  op  

deze m an ier n u  een  abon n em en t bij de sportschool.&+ Desgevraagd liet de 

stadsm arin ier weten  dat de kosten  in  totaal € 2.000 bedroegen .  

 

Het is n iet aan n em elijk dat zonder de in zet van  de stadsm arin ier sportfaciliteiten  aan  

de overlastgevende An tillian en  zouden  zijn  aan geboden . Het aan bieden  van  het gratis 

abon n em en t voor de sportschool onder voorwaarde van  het geen  overlast m eer 

veroorzaken  is een  onorthodoxe m aatregel. De stadsm arin ier heeft hiervoor eigen  

fin an ciële m iddelen  in gezet. Daarm ee heeft hij in bren g gehad die eigen  is aan  zijn  

fu n ctie.  

inzet M obiel A ntillianen Team   

Op verzoek van  de stadsm arin ier IJsselm onde heeft de stadsm arin ier An tillian en  in  de 

periode oktober 2009 tot m aart 2010 het Mobiel An tillian en  Team  (MAT) in gezet om  in  

con tact te kom en  m et de An tilliaan se m an n en  in  het win kelcen trum . Dit MAT bestaat 

u it twee personen  die in  opdracht en  onder veran twoordelijkheid van  de 

stadsm arin ier An tillian en  con tact hebben  gelegd m et de m an n en .  
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De stadsm arin ier IJsselm onde heeft con tact gelegd m et de stadsm arin ier An tillian en  

om  het MAT in  te zetten . Het is n iet aan n em elijk dat de deelgem een te dit zelf zou  

hebben  gedaan . Het MAT is im m ers een  door de stadsm arin ier An tillian en  on twikkeld 

in stru m en t om  in  te zetten  in  verschillende gebieden  in  de stad.  

 

Het MAT heeft in  de periode oktober 2009 tot m aart 2010 con tacten  gelegd m et zestien  

m an n en . U it het verslag van  het MAT kom t n aar voren  dat de m an n en  veel en  

u iteen lopende problem en  hebben , zoals taalproblem en , fin an ciële problem en , 

gebrekkige of geen  hu isvestin g en  werkloosheid. Het MAT heeft zich voor elk van  de 

m an n en  in gezet om  ze te bem iddelen  n aar passende hulp , begeleidin g of werk. Van  de 

16 ben aderde An tillian en , zijn  er zes bem iddeld n aar werk, hulpverlen in gstraject of 

andere dien stverlen in g.'1 Meer dan  de helft van  de con tacten  loopt n og.  

 

De aan pak heeft daarm ee in  ieder geval deels resultaat gehad. Een  deel van  de 

m an n en  is im m ers succesvol bem iddeld. Voor een  ander deel van  de m an n en  is n og 

n iet duidelijk of de aan pak resultaat heeft.  

aanpak kw aliteit w oningvoorraad 

De stadsm arin ier heeft aan gegeven  dat hij in  de deelgem een te heeft aan gedrongen  op  

verbeterin g van  de kwaliteit van  de won in gen , onder m eer in  de Beverwaard. De 

slechte kwaliteit van  de won in gen  speelt volgen s hem  een  rol bij de 

veiligheidsproblem atiek. Er is veel sociale won in gbouw, laagbouw, m et de allerlaagste 

huren . De stadsm arin ier heeft con tact gezocht m et Woon bron  om  te in form eren  n aar 

hun  plan n en  voor verbeterin g van  de kwaliteit van  de won in gvoorraad. De 

stadsm arin ier wilde vervolgen s een  m in icon feren tie hierover organ iseren  m et de 

deelgem een te erbij. Hij bereikte echter m et am bten aren  bij de deelgem een te geen  

overeen stem m in g over de m in icon feren tie. De bijeen kom st is er vervolgen s n iet 

gekom en .  
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4-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak 

4-3-1� afnam e probleem   

Het probleem van de overlastgevende mannen is aantoonbaar afgenomen tot een aanvaardbaar 

niveau. 

overlast  

De overlast van  de groep  m an n en  in  de Beverwaard is gedeeltelijk opgelost. Er is n og 

steeds overlast van  An tilliaan se m an n en  die rondhangen  in  het win kelcen trum  

Beverwaard. Wel is de overlast volgen s politie en  deelgem een te aan m erkelijk gedaald 

het afgelopen  jaar. In  de Veiligheidsindex is het de Beverwaard gestegen  van  het cijfer 

6,3 over 2008 n aar 7,2 over het jaar 2009. De indruk van  de politie is dat dit 

sam enhangt m et de afn am e van  overlastgevende m an n en  op  het win kelcen trum . De 

m an n en  zijn  som s in  klein e groep jes of m et zijn  tweeën  in  het straatbeeld te zien , 

m aar vrijwel n iet m eer in  de m ate zoals dat vroeger geweest is.'�  

 

Niet u it te slu iten  is dat de overlast van  de m an n en  zich heeft verplaatst van  het 

win kelcen trum  n aar andere plekken  (waterbedeffect), m aar aanwijzin gen  hiervoor 

heeft de deelgem een te n iet. Wel geven  politie en  deelgem een te aan  dat handhavin g, 

bijvoorbeeld in  de vorm  van  APV-acties in  het win kelcen trum , n odig blijft.'� In  ju n i 

2010 zijn  dat tot dan  toe vijf van  die acties gehouden  en  daarbij zijn  elf processen -

verbaal opgem aakt.'� Zoals het zich n u  laat aan zien  zal het aan tal acties daarm ee 

over 2010 lager u itkom en  dan  in  2009.'%  

 

Een  verplaatsin g van  de m an n en  n aar andere plekken  die door het cam eratoezicht en  

het lokale sam en scholin gsverbod te verwachten  is, heeft daadwerkelijk 

plaatsgevonden . Een  aan tal van  de m an n en  hangt n u  volgen s de betrokken  partn ers 

op  andere plekken  rond. Echter, de groepen  lijken  (n og) geen  overlast op  de n ieuwe 

plekken  te veroorzaken . 

veiligh eidsbelevin g ondern em ers  

Een  ander probleem , de on veiligheid die de ondern em ers van  het win kelcen trum  

ervaren , is sterk afgenom en . Zo is het aan tal ondern em ers in  het win kelcen trum  dat 

zich n ooit on veilig voelt gestegen  van  25%  in  2007 n aar 50%  in  2009.'&  

 

De veiligheidsbelevin g (su bjectieve veiligheid) van  de ondern em ers in  het 

win kelcen trum  is het afgelopen  jaar verbeterd. U it onderzoek in  het kader van  het 

project Veilig Ondern em en  kom t n aar voren  dat tweederde van  de ondern em ers in  het 

win kelcen trum  vindt dat de veiligheidssituatie in  het win kelcen trum  in  2009 is 

verbeterd. Wel blijkt u it hetzelfde onderzoek dat vorm en  van  overlast, zoals het 

lastigvallen  van  voorbijgan gers en  dron ken  m en sen  op  straat, in  2009 n og steeds 

voorkom en .  
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4-3-2� borgin g  

Er zijn voldoende samenw erkingsverbanden om de aanpak te kunnen continueren. De aanpak 

blijft namelijk volgens de betrokkenen nodig. De stadsmarinier is pas uit de w ijk vertrokken 

toen de aanpak geborgd w as. 

 

Zoals hierboven  verm eld geven  politie en  deelgem een te aan  dat handhavin g, 

bijvoorbeeld in  de vorm  van  APV-acties in  het win kelcen trum , n odig blijft. Borgin g van  

de aan pak is dus n oodzakelijk.  

 

De stadsm arin ier heeft aan gegeven  dat hij het van  belan g vindt dat de sam enwerkin g 

tu ssen  betrokken  actoren  op  peil zal blijven . Die sam enwerkin g is in  de deelgem een te 

vastgelegd in  de gebiedsgerichte aan pak voor zeven  gebieden , de Brede Aan pak 

Gebieden  (BAG), waaronder de BAG Win kelcen trum  Beverwaard/Oude Waterin g. De 

deelgem een te voert de regie over deze aan pak, onder m eer over de u itvoerin g van  het 

actieprogram m a voor de aan pak van  de overlast in  het win kelcen trum .'' Dit wijst 

erop  dat de sam enwerkin g bij de u itvoerin g van  het actieprogram m a geborgd is. Zo 

ku n n en  bijvoorbeeld de handhavin gacties indien  n odig worden  voortgezet 

 

In  de stedelijke Stu u rgroep  Veilig is op  1 decem ber 2009 afgesproken  dat de 

stadsm arin ier in  IJsselm onde blijft tot hij een  aan tal zaken  heeft geborgd. Het gaat 

daarbij m et n am e om  overdracht van  zijn  taken  aan  de gebiedsm anagers in  

IJsselm onde. De gebiedsm anagers worden  op  deelgem een telijk n iveau  

veran twoordelijk voor de sam enwerkin g tu ssen  de betrokken  partijen . De 

gebiedsm anagers zijn  in  februari 2010 gekom en . De stadsm arin ier heeft ervoor 

gezorgd dat de gebiedsm anagers geïn form eerd zijn .'* De stadsm arin ier heeft zijn  

werkzaam heden  in  IJsselm onde in  de zom er van  2010 beëindigd. 
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5�woon overlast door M O E-landers  

5-1� in leidin g 

Sinds 2007 is er een  sterke toenam e van  het aan tal arbeiders u it Midden - en  Oost- 

Eu ropese landen  (ook wel MOE-landers genoem d) in  Rotterdam . Het aan tal in  

Rotterdam  wonende MOE-landers bedraagt per eind 2009 m ogelijk 17.550.'+ Daarvan  

waren  er op  31 decem ber 2009 7.201 in geschreven  in  de GBA. Dit suggereert dat een  

groep  van  on geveer 10.000 MOE-landers illegaal in  de stad verblijft. Het gaat om  

m en sen  u it tien  landen  in  Oost-Eu ropa.'0 B in n en  het totaal aan tal MOE-landers in  

Rotterdam  zijn  de Polen  veruit de grootste groep , gevolgd door de Bu lgaren  en  

Roem en en .*1 De MOE-landers vestigen  zich m et n am e in  kwetsbare gebieden . Het gaat 

dan  om  wijken  waar, in  vergelijkin g m et andere wijken , veel particuliere 

kam erverhuur in  oude panden  plaatsvindt en  de sociale structu u r m inder sterk is.*�  

 

De Tarwewijk is zo’n  kwetsbare wijk. Deze wijk is door de gem een te in  2003 

aan gewezen  als een  ‘hotspot‘ (zie de toelichtin g over de hotspotaan pak in  paragraaf 2-

4 van  de n ota van  bevindin gen ). Dit beteken t dat de gem een te een  in ten sieve in tegrale 

aan pak n odig vindt, gericht op  fysieke in vesterin gen , het verbeteren  van  de veiligheid, 

schoon  &  heel en  versterkin g van  de sociale cohesie. Als er in  Eu ropa een  gren s open  

gaat, zou  je dat als eerste in  de Tarwewijk m erken .*� De wijk scoort slecht op  de 

Veiligheidsindex (in  2008 een  4,6 en  in  2009 een  3,9) en  is m om en teel de m in st veilige 

wijk van  de stad. 

 

  
'+�;	
�%�����;���������������������	��������	�%%�����$��%���	�
��������
��	�"D+�����	���@�%��	��	
�� � ��

'0��������;����	
����0�����
-��&����	����F
��������������
����E����$
-��F��������������
-����D��������

*1�<������*� ��"D+�����	���
���#�@���������	��  7�
�����5;/���	�����	��
��	��	���'
����	�@@*A��
����������!�7��
��;����	
������44*��
��0�����
-����

*��;	
�%�����;���������������������	��������	�%%������
���������
��	����������	��	$��	��%��	��	
��  7��

*��(���	�
��������������	
�
�	�E�	���
���
�����D�$����#����$�����	����$�
���������	�������
�� � ��



 

 

50 bijlage 1 bevindingen per casus 

�������%��	�9��(�(���*@�

 
 
 

De wijk wordt geken m erkt door een  hoge m obiliteit en  een  lage sociale cohesie. 30 

Procen t van  de won in gen  is in  handen  van  een  won in gcorporatie, de overige 

won in gen  zijn  particulier bezit, m et zowel eigenaar-bewoners als eigenaar-

verhuurders. Een  deel van  de eigenaar-verhuurders is m alafide.  
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Een  deel van  de MOE-landers woon t illegaal in  de Tarwewijk, is gehuisvest in  IVI’s (zie 

het kader hierboven ) en  woon t m et te veel m en sen  in  één  won in g. Dit leidt onder 

andere tot brandgevaarlijke situaties. De hoge m obiliteit en  de overbewon in g zorgen  

voor veel woonoverlast. Men sen  verblijven  veel op  straat, wegtrekkende bewon ers 

laten  spu llen  achter en  n ieuwe bewoners weten  n iet waar ze hun  vuil m oeten  

aan bieden . 
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De achterliggende problem atiek is tweeledig. Aan  de en e kan t zorgen  de MOE-landers 

voor overlast, aan  de andere kan t zijn  de MOE-landers zelf slachtoffer van  de situatie. 

Zij wonen  en  werken  vaak onder slechte om standigheden .  

 

5-2� aanpak  

5-2-1� probleem analyse en  doel  

De stadsmarinier heeft het probleem in kaart gebracht door onderzoeken uit te laten voeren, 

door medew erkers in dienst te nemen die de taal van een groot deel van de doelgroep spreken 

en door eigen observaties in de w ijk. V olgens de stadsmarinier is een langdurige aanpak nodig 

w aarbij betrokken partijen urgentie moeten voelen en moeten samenw erken. De stadsmarinier 

heeft zich ten doel gesteld partijen die bij de aanpak betrokken zijn aan te jagen en aan elkaar 

te verbinden, zolang die partijen zelf nog langs elkaar heen w erken en onvoldoende de urgentie 

voelen. 

 

R eeds vanaf het begin  van  de in stellin g van  de fu n ctie stadsm arin ier is er een tje actief 

in  de Tarwewijk. Specifiek de woonoverlast door MOE-landers is door de 

stadsm arin ier aan gepakt n aar aan leidin g van  de grote toestroom  van  Polen  in  2007. 

Op  12 decem ber van  dat jaar is in  Rotterdam  een  landelijke Polen -top  gehouden  over 

de problem en  die de toestroom  van  Oost-Eu ropese m igran ten  veroorzaakte. Hierdoor 

hebben  deze problem en , waaronder de woonoverlast, n ationale aandacht gekregen . 

Ze werden  echter op  dat m om en t op  n ationaal n iveau  n iet als probleem  benoem d, 

terwijl dat in  Rotterdam  wel zo werd ervaren . Rotterdam  heeft daarop  als gem een te 

een  aan tal stedelijke m aatregelen  afgekondigd en  er is een  stedelijke werkgroep  MOE-

landers opgericht.*% Ook de stadsm arin iers hebben  hun  aandacht op  de Polen  gericht, 

zoals blijkt u it drie onderzoeken  die hieronder kort worden  toegelicht. �

onderzoek naar Polen 

De stadsm arin iers van  Tarwewijk en  Delfshaven  hebben  in  2008 onder Polen  een  

verken n end onderzoek laten  u itvoeren  in  wijken  waar zij gecon cen treerd zijn : Oud-

Mathenesse in  Delfshaven  en  de Tarwewijk in  Charlois.�*& Het onderzoek werd 

gecoördin eerd door de directie Veiligheid. Het veldwerk voor het onderzoek is 

u itgevoerd door twee Poolse m edewerkers, beiden  in  dien st genom en  door de 

stadsm arin iers om  de com m un icatie m et de Polen  in  de twee genoem de wijken  te 

verbeteren .*'  

 

U it het onderzoek bleek dat Polen  in  Rotterdam  grofweg in  twee groepen  in  te delen  

zijn . Zo zijn  er ‘oudere vaklieden ’ die fam ilie in  Polen  hebben  en  n aar verwachtin g een  

korte tijd hier zu llen  verblijven . Deze groep  verblijft voornam elijk in  Oud-Mathenesse. 

Daarnaast zijn  er de ‘aan pakkers’, een  groep  jon ge, hoger opgeleide Polen , die 

even tueel willen  blijven . Deze laatste groep  is voornam elijk in  de Tarwewijk te vinden . 

De onderzoeksresultaten  en  aan bevelin gen  hebben  gediend als beleidsin form atie voor 

de gem een telijke projectleider MOE-landers en  zijn  gepresen teerd aan  de toen m alige 

wethouder wonen  en  ru im telijke orden in g.   
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onderzoek naar problem en m et Bulgaren en Roem enen 

In  ju n i 2009 bracht het college een  bezoek aan  de deelgem een te Charlois. Tijden s dit 

bezoek u itte de voorzitter van  de deelgem een te zijn  zorgen  over het toen em end aan tal 

Bu lgaren  en  Roem en en  in  Charlois. Deze groep  zou  onder m eer zorgen  voor 

woonoverlast en  crim in aliteit. Naar aan leidin g daarvan  heeft de gem een tesecretaris 

de stadsm arin ier gevraagd een  onderzoek u it te voeren  n aar de problem en  m et 

Bu lgaren  en  Roem en en  in  Charlois.** De stadsm arin ier heeft vervolgen s voor de 

u itvoerin g van  het onderzoek een  projectgroep  gevorm d waaraan  Publiekszaken , 

dS+V, de deelgem een te en  Stadstoezicht deelnam en . U it het onderzoek bleek onder 

m eer dat de problem en  in  Charlois n iet veroorzaakt werden  door de in  de GBA 

in geschreven  Bu lgaren  en  Roem en en , m aar vooral door de groep  die zich n iet had 

in geschreven . De stadsm arin ier schat de om vang van  laatstgenoem de groep  op  

on geveer 1.000.*+  

onderzoek naar aanpak overlast 

De stadsm arin ier heeft in  2008 een  onderzoek laten  u itvoeren  n aar de wijze van  

afhandelin g van  overlastm eldin gen  door de deelgem een te Charlois. Een  van  de 

aan bevelin gen  in  het onderzoeksrapport is dat de deelgem een te m eer capaciteit m oet 

in zetten  op  de aan pak van  woonoverlast.*0 

eigen w aarnem ing stadsm arinier  

Naast bovengenoem de onderzoeken  heeft de stadsm arin ier op  basis van  m eldin gen  

van  overlast, die onder andere via bewonersbijeen kom sten  geuit zijn , m aar ook op  

basis van  eigen  observatie, een  aan tal blokken  gesignaleerd waar de overlast het 

grootst is.  

in schattin g ben odigde in zet  

De stadsm arin ier liet de reken kam er weten  dat in  de deelgem een te door de betrokken  

partijen  n og n iet voldoende werd in gezet op  de aan pak van  de problem en  m et MOE-

landers. Organ isaties zoals de politie, de deelgem een te en  Stadstoezicht werkten  lan gs 

elkaar heen . Betrokken  partijen  voelden  de u rgen tie van  de problem atiek 

on voldoende. De stadsm arin ier heeft zich ten  doel gesteld de aan pak aan  te jagen  en  

partijen  aan  elkaar te verbinden . Gebiedsgericht werken  zou  volgen s de stadsm arin ier 

een  m an ier zijn  om  op  lan ge term ijn  de problem en  blijven d te doen  afn em en .  

5-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

De met de aanpak beoogde resultaten zijn bereikt. De stadsmarinier heeft urgentie gecreëerd. 

Hij heeft hiernaast gebruikgemaakt van zijn positie dichtbij de deelgemeente. O ok heeft hij 

eigen financiële middelen in gezet. Het is hem door zijn positie dicht bij de burgemeester gelukt 

om de stedelijke diensten te mobiliseren.  

 

De stadsm arin ier heeft aan gegeven  dat hij een  aan tal acties heeft ondernom en  om  de 

woonoverlast van  MOE-landers aan  te pakken . Onderstaande tabel geeft het op treden  

van  de stadsm arin ier weer.  
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procesgerich t 

Onderstaande tabel geeft per procesgerichte actie de in bren g en  het resultaat van  de 

actie van  de stadsm arin ier.  

 

deelnem en aan overleggen over de aanpak  

De stadsm arin ier n eem t deel aan  verschillende overlegvorm en  waarin  woonoverlast 

in  de Tarwewijk aan  de orde kom t.  

 

Al sinds 2002 bestaat in  de deelgem een te Charlois per wijk een  w ijkveiligheidsoverleg. 

Dit is een  tweewekelijks overleg waaraan  de stadsm arin ier, de politie, de 

deelgem een te en  Stadstoezicht deeln em en . In  het overleg worden  con crete gevallen  

van  overlast besproken  en  wordt de voortgan g besproken  van  eerder afgesproken  

m aatregelen .+1 De stadsm arin ier heeft dit overleg vanaf 2002 geleid. Ook de huidige 

stadsm arin ier, begon n en  in  m aart 2009, is een  tijd voorzitter geweest van  dit overleg. 

Hij ziet zijn  rol als aan jager van  de aan pak. Hij doet dit door m iddel van  het han teren  

van  een  actielijst waarin  resultaatveran twoordelijke partijen  worden  benoem d, door 

m iddel van  het afspreken  van  deadlin es voor u it te voeren  acties en  het aan spreken  

van  partijen  op  het n akom en  van  afspraken . Hij heeft de voorzittersrol n u  

overgedragen  aan  de wijkcoördinator van  de deelgem een te. De stadsm arin ier n eem t 

n og steeds deel aan  het overleg en  blijft aan  de hand van  de genoem de m ethoden  

partijen  aan jagen .   

 

Verder n eem t de stadsm arin ier deel aan  de am btelijke programmagroep Tarw ew ijk. Dit 

is het am btelijk overleg over de hotspotaanpak voor de Mijn kin tbu urt, onderdeel van  
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de Tarwewijk. De gebiedsm anager van  de deelgem een te heeft de regierol. Verder 

n em en  n aast de stadsm arin ier ook Woon stad, dS+V en  het OBR  deel aan  het overleg.  

 

Voor de in tegrale aan pak van  de problem en  in  de Mijn kin tbu urt is op  27 ju li 2010 door 

het dagelijks bestu u r van  de deelgem een te het Program m a In ten sief Beheer 

Mijn kin tbu urt opgesteld. De gebiedsm anager is am btelijk eerstveran twoordelijk voor 

het program m a. Hij overlegt m et de program m agroep  over inhoud en  u itvoerin g van  

het program m a. Het program m a om vat m aatregelen  op  de terrein en  econom ie, 

sociaal, fysiek en  veilig. Voorbeelden  van  m aatregelen  u it het program m a zijn  extra 

in zet op  bouwin spectie, het aan kopen  van  panden , aan pak van  de bu iten ruim te en  

het realiseren  van  cam eratoezicht.  

 

De stadsm arin ier bewaakt in  de program m agroep  de voortgan g van  de 

veiligheidsm aatregelen  (zoals het cam eratoezicht). Als voor veiligheidsm aatregelen  

afstem m in g n odig is m et andere beleidsterrein en  dan  levert de stadsm arin ier een  

bijdrage aan  het realiseren  van  com m itm en t bij betrokken  stedelijke dien sten  door 

deze dien sten  te ben aderen . Hij doet dit som s alleen , som s sam en  m et de 

gebiedsm anager. De stadsm arin ier heeft onder m eer con tacten  gehad m et het OBR , 

bouw- en  won in gtoezicht van  dS+V en  Stadstoezicht.  

 

De gebiedsm anager heeft de reken kam er laten  weten  dat de in zet van  de 

stadsm arin ier helpt om  de dien sten  te bewegen  om  m eer in zet te plegen  op  beheer en  

handhavin g in  de Tarwewijk. Het is aan n em elijk dat de stadsm arin ier aan  zijn  positie 

dicht bij de bu rgem eester voldoende gezag on tleen t dat hij in  kan  zetten  in  zijn  

con tacten  m et gem een telijke dien sten . Een  recen t voorbeeld is volgen s de 

gebiedsm anager een  in itiatief waarbij Stadstoezicht en  Roteb gezam en lijk het huisvuil 

in  de Tarwewijk hebben  opgeruim d. De sam enwerkin g tu ssen  beide dien sten  kwam  

m ede dan kzij de con tacten  van  de stadsm arin ier tot stand. De stadsm arin ier 

overbrugt hier door zijn  positie dichtbij de bu rgem eester de kloof tu ssen  

deelgem een te en  gem een te.+�  

com m unicatie m et de doelgroep  

De stadsm arin ier heeft in  2008 twee Poolse m edewerkers in  dien st genom en . Zij zijn  

aan genom en  om  het eerder genoem de onderzoek n aar Polen  in  de wijk u it te voeren . 

Daarnaast kregen  zij ook andere taken . Zij vertalen  in form atie voor Polen , gaan  m ee 

m et een  in terven tieteam  om  te tolken , treden  in  con tact m et Polen  om  ze wegwijs te 

m aken  in  de wijk en  verzorgen  spreekuren  en  them a-avonden . Zo bleek u it het 

onderzoek onder Polen  dat zij behoefte hadden  aan  gem een telijke in form atie in  de 

eigen  taal. Naar aan leidin g van  de resultaten  van  het onderzoek heeft de 

deelgem een te folders laten  drukken  in  m eerdere talen  (waaronder Pools) om  u it te 

leggen  hoe het vuil aan geboden  m oet worden .  

 

Het in itiatief om  gem een telijke in form atie in  een  vreem de taal aan  te bieden  is n iet 

u n iek in  Rotterdam . De Roteb heeft folders over huisvuil ook in  andere talen  gedrukt, 

waaronder Turks en  Arabisch. Het gaat dan  echter om  talen  die gesproken  worden  

door groepen  die al m eerdere decen n ia in  de stad wonen . Dat voor Polen  op  deze korte 

term ijn  al in form atie in  het Pools werd aan geboden  kan  worden  beschouwd als een  

onorthodoxe m aatregel.   
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De m edewerkers organ iseren  twee in loopavonden  per week waar Polen  in  hun  eigen  

taal in form atie ku n n en  krijgen . Dit project is in  sam enwerkin g m et de projectgroep  

MOE-landers van  dS+V tot stand gekom en . De m edewerkers verwijzen  waar n odig  

Polen  door n aar het zorgn etwerk of de schuldhulpverlen in g, m aar ook n aar 

in burgerin gscursussen  en  scholen . Een  voorwaarde hiervoor is dat zij in geschreven  

staan . Zo kan  de illegaliteit tegen gegaan  worden . 

 

De Poolse m edewerkers zijn  n u  n iet m eer in  dien st van  de stadsm arin ier. De 

m edewerker die in  de Tarwewijk actief is, is sinds 2010 in  dien st bij de deelgem een te. 

Zijn  activiteiten  in  de deelgem een te zijn  opgenom en  in  het Program m a In ten sief 

Beheer Mijn kin tbu urt. De fin an ciën  voor de Poolse m edewerker krijgt de 

deelgem een te u it het project MOE-landers van  dS+V. Beide m edewerkers verrichten  

voor het project MOE-landers werkzaam heden  ten  behoeve van  MOE-landers 

stadsbreed, dus n iet alleen  in  de deelgem een te. Het gaat hierbij om  vertalen  en  tolken  

en  het verzorgen  van  spreekuren  en  them a-avonden . Onder m eer heeft de gem een te 

n u  een  brochure in  het Pools over wonen , werken  en  leven  in  Rotterdam .+�  
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in h oudsgerich t 

Tabel 5-3 geeft van  een  drietal inhoudsgerichte acties van  de stadsm arin ier in  Charlois 

aan  wat zijn  resultaten  en  in bren g zijn .  

tw eede interventieteam   

Voor de aan pak van  woonoverlast was sinds 2001 onder m eer een  in terven tieteam  in  

de deelgem een te actief. Dit in terven tieteam  werd in gezet in  de gehele deelgem een te. 

Een  van  de aan bevelin gen  van  een  eerder gen oem d onderzoek dat de stadsm arin ier 

heeft laten  u itvoeren  n aar de wijze van  afhandelin g van  m eldin gen  van  overlast door 

de deelgem een te Charlois (zie paragraaf 5-2-1), was dat de deelgem een te m eer 

capaciteit m oet in zetten  op  de aan pak van  woonoverlast. De stadsm arin ier heeft dit 

onderzoek u it zijn  eigen  budget gefin an cierd. 

 

De stadsm arin ier heeft de deelgem een te voorgehouden  dat m et n am e in  de Tarwewijk 

de woonoverlast groot was en  heeft voorgesteld het tweede in terven tieteam  geheel 

voor de Tarwewijk in  te zetten . Hij verwees hierbij n aar het genoem de onderzoek.+� 

Dit in terven tieteam  is sinds augustus 2009 operation eel en  wordt inderdaad alleen  in  

de Tarwewijk in gezet.  

 

Het aan tal in terven ties in  de Tarwewijk door in terven tieteam s is in  2009 ten  opzichte 

van  2008 toegenom en  van  201 n aar 334. Het is aan n em elijk dat deze toenam e m ede 

het gevolg is van  de start van  het tweede in terven tieteam  in  augustus 2009. 

pand-voor-pand-aanpak M ijnkintbuurt 

Op in itiatief van  de stadsm arin ier is in  2009 in  sam enwerkin g m et andere partijen  een  

zogenoem de pand-voor-pand-aan pak on twikkeld. Deze aan pak is gericht op  het 

bestrijden  van  illegale bewon in g, waaronder illegale bewon in g door MOE-landers. De 

stadsm arin ier heeft de regierol voor deze aan pak op  zich genom en . In  overleg m et de 

coördinator woonoverlast van  de deelgem een te heeft hij een  plan  van  aan pak 

opgesteld. Opzet van  de aanpak is om  voor alle adressen  in  de Mijn kin tbu urt de 

geregistreerde gegeven s te con troleren  (zoals u it de GBA en  in  

huisvestin gsvergun n in gen ) en  bij gecon stateerde bijzonderheden  op  huisbezoek te 

gaan  m et het in terven tieteam .   
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De Veiligheidsindex 2010 geeft aan  dat de u itvoerin g van  de aan pak in  2010 zal 

starten . De resultaten  zijn  n og n iet bekend.  

bijdrage aan cam eratoezicht  

In  opdracht van  de stadsm arin ier is een  aanvraag gedaan  voor cam eratoezicht in  de 

Mijn kin tbu urt. De stadsm arin ier heeft ter onderbouwing van  de aanvraag een  rapport 

op  laten  stellen . De kosten  daarvan  heeft de stadsm arin ier u it zijn  eigen  budget 

betaald. Dit rapport is aan geboden  aan  de com m issie cam eratoezicht en  goedgekeurd. 

De stadsm arin ier heeft daarnaast ook de kosten  van  het realiseren  van  het 

cam eratoezicht gefin an cierd. Het gaat daarbij om  een  bedrag van  € 66.000. In  begin sel 

zouden  ook andere partijen  aan  de kosten  dien en  bij te dragen , waaronder de 

deelgem een te. De stadsm arin ier liet de reken kam er weten  dat het realiseren  van  het 

cam eratoezicht sn eller kon  plaatsvinden  doordat hij de kosten  op  zich n am . De 

reken kam er vindt dit aan n em elijk.  

 

5-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak  

5-3-1� probleem  afgen om en   

De w oonoverlast veroorzaakt door M idden- en O ost-Europeanen is niet afgenomen. De IV I’s 

zijn niet verdw enen. 

 

De aanwezigheid van  de MOE-landers zal n iet afn em en . Mom en teel worden  groepen  

Bu lgaren  en  Roem en en  verwacht, onder m eer om dat n ieuwe werkn em ers n odig zijn  

voor de aan leg van  de Tweede Maasvlakte.  

 

De gegeven s u it de Veiligheidsindex over 2009 duiden  erop  dat de woonoverlast in  de 

Tarwewijk ten  opzichte van  2008 n iet is afgenom en . Zo bleef het aan tal m en sen  dat 

vaak problem en  ervaart m et n aast de con tain er geplaatst vu il n agenoeg gelijk (een  

lichte toenam e van  62,8%  n aar 63,1% ). Het aan tal m eldin gen  van  overlast n am  toe van  

231 n aar 255 en  het aan tal m en sen  dat overlast heeft van  dron ken  m en sen  op  straat 

n am  toe van  20,5%  n aar 30,7% . Het aan tal m eldin gen  van  bu ren gerucht bleef praktisch 

gelijk (een  lichte dalin g van  741 n aar 735).   

 

Er zijn  geen  aanwijzin gen  die duiden  op  een  afn am e van  het aan tal IVI’s in  de wijk. 

Het aan tal m alen  dat een  in terven tieteam  een  IVI aan trof in  de Tarwewijk is 

toegenom en  van  19 in  2008 tot 57 in  2009. De gegeven s over die jaren  zijn  overigen s 

n iet helem aal vergelijkbaar, aan gezien  het aan tal bezoeken  van  in terven tieteam s in  

2009 veel hoger is dan  in  2008.  

 

De coördinator woonoverlast van  de deelgem een te liet de reken kam er weten  dat sinds 

1 jan uari 2009 het probleem  van  illegale bewon in g n iet is afgenom en . In  de eerste vier 

m aanden  van  2010 kwam en  in  totaal 40 m eldin gen  van  IVI’s bij de afdelin g 

Woonoverlast van  de deelgem een te bin n en .  

 

Het aandeel van  MOE-landers in  de illegale bewon in g is n og steeds aan zien lijk. 

Volgen s gegeven s van  de afdelin g Toezicht gebouwen  van  dS+V werden  in  het laatste 

kwartaal van  2009 in  70%  van  de aan getroffen  IVI’s MOE-landers aan getroffen .  
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Een  probleem  bij de aan pak van  IVI’s is volgen s de deelgem een te dat een  IVI n a het 

doorlopen  van  de hele aan pak wel vaak leidt tot opheffin g van  de illegale bewon in g op  

dat m om en t, m aar dat de aan pak geen  gevolgen  heeft voor de eigenaar van  het pand. 

Het is goed m ogelijk dat de eigenaar opn ieuw in  hetzelfde pand n ieuwe bewoners 

illegaal huisvest waarm ee de hele procedure eigen lijk n iets heeft opgeleverd.  

Ook door andere betrokken en  wordt aan gegeven  dat de aan pak van  de achterliggende 

problem atiek m et dit gebruik van  particuliere won in gbezit ju ridisch lastig is.+% 

 

Met betrekkin g tot MOE-landers is het zogenoem de waterbedeffect n iet u it te slu iten . 

Er is een  toenam e zichtbaar van  gehuisveste MOE-landers in  andere delen  van  de stad 

en  in  om liggende gem een ten . Op  die andere plekken  wordt m inder werk gem aakt van  

de aan pak van  illegale bewon in g. +& De toenam e van  het aan tal MOE-landers is echter 

n og n iet voelbaar in  de stad.    

5-3-2� borgin g  

De aanpak in de Tarw ew ijk is geborgd door de komst van het tw eede interventieteam in de 

deelgemeente en in samenw erkingsstructuren in de deelgemeente. O ok zijn er verscheidende 

geborgde aanpakken op stedelijk niveau. Toch blijft volgens de stadsmarinier zijn inzet op het 

probleem nodig om partijen aan te jagen en elkaar te verbinden 

 

De aan pak in  de Tarwewijk is onder m eer geborgd m et het in stellen  van  het tweede 

in terven tieteam  in  de deelgem een te.  

 

Verder is de aan pak van  de stadsm arin ier (zoals de pand voor pand aan pak en  het 

cam eratoezicht) geborgd in  de hotspot-aan pak onder regie van  de gebiedsm anager 

van  de deelgem een te. Ook de in bren g van  stedelijke dien sten  dS+V, OBR  en  

Stadstoezicht is in  die aan pak geborgd door hun  deelnam e aan  de program m agroep  

Tarwewijk.  

 

Een  aan tal in gezette in stru m en ten  om  de problem atiek te ku n n en  m on itoren  en  om  te 

ku n n en  handhaven  zijn  verder geborgd doordat zij n iet alleen  in  de deelgem een te 

Charlois, m aar zowel stedelijk en /of landelijk worden  on twikkeld en  in gezet: 

�� De gem een te heeft sinds 2008 een  projectteam  MOE-landers. Het projectteam  van  

dS+V m on itort elk kwartaal de situatie rondom  de MOE-landers in  de gem een te, 

waardoor er een  m echan ism e is om  problem en  te herken n en .  

�� Een zelfde type m echan ism e is in gezet door m iddel van  een  convenan t: de 

gem een ten  Rotterdam  en  Den  Haag hebben  m et een  aan tal bran cheorgan isaties 

voor u itzendbureaus een  convenan t afgesloten  om  de verblijfsgegeven s van  

Midden - en  Oost-Eu ropese arbeidsm igran ten  u it te wisselen . Hierdoor zijn  de 

bran cheorgan isaties veran twoordelijk voor het in form eren  van  de bewoners en  het 

toezicht op  de huisvestin g.?4 Volgen s dit convenan t worden  tot 2014 1.500 tijdelijke 

woon plekken  in  sloopwon in gen  door won in gcorporaties aan  gecertificeerde 

u itzendbureaus beschikbaar gesteld om  werkn em ers m axim aal 18 m aanden  in  te 

huisvesten . De u itzendbureaus com m itteren  zich aan  de regels voor huisvestin g en  
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arbeidsom standigheden  en  stim uleren  de werkn em ers om  in burgerin gscursussen  te 

volgen .+* 

�� Naar aan leidin g van  de groei van  de groep  Bu lgaren  in  Rotterdam  is dit jaar door het 

projectteam  MOE-landers een  verzoek tot onderzoek bij de Erasm us U n iversiteit 

n eergelegd. Er bestaat de verwachtin g dat de problem en  van  n ieuwe MOE-landers 

n iet gelijk zu llen  zijn  aan  die van  Polen . Deze groep  lijkt vaker in geschreven  te zijn  

dan  Polen .++ De resultaten  van  het kom ende onderzoek zal m eer duidelijkheid over 

de specifieke problem atiek rondom  Bu lgaren  ku n n en  geven . Het feit dat het 

projectteam  genoem d verzoek tot onderzoek heeft gedaan  geeft aan  dat het team  

zich veran twoordelijk voelt dat een  probleem analyse onder de doelgroep  tot stand 

kom t. Daarm ee is dit onderdeel van  de aan pak geborgd. 

�� In  februari 2009 hebben  B  en  W voorgesteld om  de kam erverhuur op  een  andere 

m an ier in  te richten , om  zo een  bijdrage te ku n n en  leveren  aan  het goed en  legaal 

huisvesten  van  tijdelijke bu iten landse werkn em ers en  tegelijkertijd te ku n n en  

vasthouden  aan  het beleid om  kwetsbare gebieden  te on tzien . Dit beteken t con creet 

dat er voor de kam ergewijze verhuur van  drie of m eer slaapplaatsen  een  vergun n in g 

vereist is, die in  een  kwestbare wijk zoals de Tarwewijk n iet m eer verleend wordt.+0  

 

Hoewel de aan pak geborgd is, geeft de stadsm arin ier aan  dat zijn  in zet n odig blijft om  

de betrokken  partijen  aan  te jagen  en  dien sten  aan  elkaar te verbinden . Daar kom t bij 

dat de overlastproblem en  zelf even m in  opgelost zijn .  
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6�jon geren overlast in  h et O u de N oorden   

6-1� in leidin g 

In  het Oude Noorden  in  de deelgem een te Noord ervaren  bewoners sinds en kele jaren  

overlast van  jon geren . Het gaat hierbij n iet alleen  om  geluidsoverlast, m aar ook om  

het in tim ideren  van  voorbijgan gers. De problem atiek is op  de bestu u rlijke agenda 

gezet n adat de politie in  de zom er van  2006 dit probleem  aan  de gem een te m eldde.  

 

�������&��	�
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De politie beschreef in  een  brief aan  B  en  W haar zorg over de problem en  m et de 

jon geren  en  gaf aan  behoefte te hebben  aan  duidelijkheid en  u n iform iteit rondom  de 

taken  en  bevoegdheden  van  de betrokken  partijen  bij de aan pak van  deze overlast. 

Eind 2006 gaven  B  en  W aan  deze zorg te delen . Naar aan leidin g hiervan  is de 

deelgem een te gevraagd om  aan  de bu rgem eester te rapporteren  over de problem en  en  

risico’s rondom  de groepen  jon geren  op  straat.  

groepsaanpak 

In  een  schriftelijke reactie van  de deelgem een te aan  B  en  W is aan gegeven  dat deze 

zal starten  m et een  in tegrale, in ten sieve aan pak van  deze groepen . Hierbij zu llen   

verschillende in stan ties op  één  lijn  gebracht worden . De deelgem een te heeft de regie, 

dat wil zeggen , de directe en  operation ele aan stu rin g en  afstem m in g van  in  te zetten  

activiteiten .  

 

Voor de totstandkom in g van  deze groepsaan pak zou  sam enwerkin g worden  gezocht 

m et de kwartierm aker groepsaan pak van  de directie Veiligheid. Daarnaast werd een  

extern  bu reau  aan gesteld als projectleider groepsaan pak bij de deelgem een te. In  het 
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BJO (Bestu u rlijk Ju stitieel Overleg – zie bijlage 5) is afgesproken  om  een  Beke-scan  te 

m aken  aan  de hand van  de Beke-m ethode (zie kader).  
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In  het Oude Noorden  is de Beke-scan  gezam en lijk opgesteld door de buurtagen t, de 

projectleider groepsaan pak, de DOSA-regisseur en  het jon gerenwerk. Met de m ethode 

werden  in  Noord twee hinderlijke groepen , twee overlastgevende groepen  en  een  

crim in ele groep  in  kaart gebracht. Op  basis van  deze an alyse kon  vervolgen s gepast 

actie ondernom en  worden . Zo zou  het aandeel van  de politie in  de aan pak van  de 

crim in ele groep  relatief groot zijn , terwijl de gem een te zich m eer zou  gaan  richten  op  

hinderlijke en  overlastgevende groepen .0�  

toezich tsm odel 

Tegelijk m et de Beke-scan  verleende in  april 2007 de directeur van  de directie 

Veiligheid tijdelijk bijstand aan  de deelgem een te Noord bij haar aan pak van  de 

overlastgevende jon geren . Hiervoor zou  de stadsm arin ier het toezichtsm odel 

toepassen  op  de situatie in  Noord. Door in ten siverin g van  gezam en lijk toezicht en  

handhavin g zou  de overlast m oeten  verdwijn en  (zie onderstaand kader).  
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B ij de in zet van  het toezichtsm odel in  Noord stelde de toen m alige stadsm arin ier een  

handhavin gsoverleg in , waaraan  verschillende u itvoerende in stan ties aan schoven , 

zoals het jon gerenwerk, het extern e bu reau  voor de groepsaan pak, de politie en  de 

deelgem een te. In  het overleg zijn  verschillende m aatregelen  aan gekondigd, zoals een  

‘zero toleran cebeleid’, in ten siever toezicht, extra politie-in zet in  de avonduren , 

verlichtin g. Nadat het handhavin gsoverleg was in gesteld en  goed leek te lopen , is de 

stadsm arin ier u it de wijk vertrokken .0%  

 

Echter, toen  bleek dat de score van  de wijk het Oude Noorden  in  de Veiligheidsindex 

gedaald was van  een  5,2 in  2005 n aar een  4,1 in  2006 werd een  n ieuwe stadsm arin ier 

aan gesteld om  de jon gerenoverlast aan  te pakken . 

 

6-2� aanpak  

6-2-1� probleem analyse en  doel 

De stadsmarinier heeft zich door middel van eigen observatie en gesprekken met betrokkenen 

georiënteerd op de problematiek van de jongeren in het O ude N oorden. N a afname van hun 

overlast zou zijn bijdrage stoppen. 

 

Toen  in  2007 in  Noord de laatste stadsm arin ier begon  stond de jon gerenoverlast hoog 

op  de deelgem een telijke en  gem een telijke agenda’s. De stadsm arin ier heeft zich onder 

andere verdiept in  de problem atiek door de bewoners in  de wijk te vragen  om  hun  

klachten  aan  hem  bekend te m aken . Hiervoor deelde hij kaartjes u it m et zijn  

con tactgegeven s.  
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Ook heeft hij een  onderzoek laten  verrichten  n aar de sam enwerkin g bij de 

groepsaan pak in  het Oude Noorden . Hieruit bleek dat de sam enwerkin g voldoende 

duurzaam  was, m aar n og pril en  kwetsbaar. Hierdoor werd er een  voorbehoud 

gem aakt: de vasthoudendheid van  de betrokken  partn ers was aanwezig, m aar n og 

n iet gegarandeerd.0&  

6-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

De stadsmarinier heeft bij zijn aanpak van de jongerenoverlast aansluiting gezocht bij 

bestaande verbanden en hij heeft door het stimuleren van de samenw erking de bestaande 

aanpak versterkt. De stadsmarinier heeft hierbij voornamelijk ingezet op het motiveren van de 

betrokken. Daarnaast heeft hij enkele toezicht- en handhavingsacties ondernomen. 

 

De stadsm arin ier in  het Oude Noorden  heeft vanaf 2007 en kele proces- en  

inhoudsgerichte acties ter bestrijdin g van  de jon gerenoverlast ondernom en . Deze 

worden  in  tabel 6-1 beschreven . 

 

De resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij de verschillende acties worden  

hieronder per type actie op treden  u itgewerkt.  

procesgerich t 

Tabel 6-2 toon t de resultaten  en  de in bren g van  de stadsm arin ier bij twee 

procesgerichte acties.  
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ontw ikkelen en faciliteren van overleggen 

 

handhavings- en veiligheidsoverleg 

Het handhavin gsoverleg, behorende bij het toezichtsm odel (zie kader paragraaf 6-1) 

werd gebruikt om  afspraken  te m aken  over de in zet van  de partn ers. Dit overleg 

werkte aanvan kelijk goed. De stadsm arin ier con stateerde echter n a verloop  van  tijd 

dat het overleg n iet goed verliep . Zo was het overleg in  eerste in stan tie gericht op  

‘schoon , heel en  veilig’ in  de gehele deelgem een te. De stadsm arin ier heeft vervolgen s 

de in vullin g van  het overleg veranderd en  m eer laten  focussen  op  veiligheid. 

Daarnaast zorgde hij ervoor dat het overleg per politiegebied in gesteld werd, zodat 

gerichter gewerkt kon  worden , bijvoorbeeld door specifieke casuïstiek (zoals 

jon gerenoverlast) en  on twikkelin gen  in  een  bepaald gebied (zoals het Oude Noorden ) 

te bespreken . De stadsm arin ier heeft door een  andere in vullin g aan  het overleg de 

u rgen tie van  de bestrijdin g van  de jon geren overlast in  het Oude Noorden  hoog 

gehouden .  

 

5 voor 6, later 5 voor 7  

De stadsm arin ier heeft n aast het handhavin gsoverleg een  wekelijks overleg in gesteld 

voor ‘schoon , heel en  veilig’. Dit is een  soort den ktan k, waarin  leidin ggevenden  van  

vijf strategische partn ers waren  vertegenwoordigd: de Roteb, politie, Stadstoezicht, de 

deelgem een te en  de stadsm arin ier. Kort n a aanvang zijn  de in  het Oude Noorden  

actieve won in gcorporaties aan geschoven .  

 

De n aam  van  het overleg is gekozen  om  de am bitie de veiligheidsindexscore van  een  

4,1 n aar een  zes te krijgen , weer te geven . Een  jaar n a de in stellin g van  het overleg 

werd het overleg vijf voor zeven  genoem d: de score was verbeterd en  daarm ee werd 

de am bitie n aar boven  bijgesteld. Door m iddel van  dit overleg zorgde de stadsm arin ier 

voor een  gedeeld gevoel van  u rgen tie. Het zorgde ook voor kortere lijn en  tu ssen  de 

partn ers. 

  

Dit overleg bestaat n og steeds. De fron tlijn regisseur van  de deelgem een te heeft bij het 

vertrek van  de stadsm arin ier het voorzitterschap  overgenom en .  

 

uitvoeringsteams 

De stadsm arin ier heeft verder de u itvoerin gsexperts voor de groepsaan pak in  een  

u itvoerin gsteam  veren igd. Dit team  wordt voorgezeten  door de projectregisseur 

groepsaan pak van  de deelgem een te. Door de u itvoerders van  de groepsaan pak 

allereerst sam en  te laten  werken , zouden  de leidin ggeven den  van  de u itvoerders zich 

ook eerder com m itteren . De stadsm arin ier liet de reken kam er weten  dat dit een  

n ieuwe m an ier van  werken  is. Een  ander effect van  het overleg is dat het vertrouwen  

en  de sam enwerkin g tu ssen  de welzijn sorgan isaties en  de politie is verbeterd.0'  

 

regiegroep groepsaanpak 

De regiegroep  onder voorzitterschap  van  de portefeuillehouder Veilig van  de 

deelgem een te bespreekt de aan pak van  jeugdoverlast op  leidin ggevend n iveau . Ook de 

stadsm arin ier n am  deel aan  dit overleg. Hij was zowel kritisch toehoorder als 
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facilitator. De aanwezigheid van  de stadsm arin ier zou  hebben  geleid tot een  grotere 

coöperatieve in stellin g van  de betrokken en .0*  

 

In  algem en e zin  zijn  de door de stadsm arin ier in gestelde overleggen  en  de overleggen  

waar hij bij aansloot actief door alle partijen  bijgewoond. Er werden  con crete 

afspraken  gem aakt, waarvan  de voortgan g system atisch werd besproken . Daar waar 

eerder bleek dat de sam enwerkin g tu ssen  de betrokken  partijen  n og kwetsbaar en  pril 

was (zie 6-1) bestaat er m om en teel groot vertrouwen  tu ssen  de sam enwerkende 

partijen .0+  

intensivering com m unicatie: bew oners  

De stadsm arin ier heeft een  kan toor in  de wijk geopend om  in  direct con tact te ku n n en  

staan  m et de bewoners, ondern em ers en  de u itvoerders van  het beleid. Hierdoor kon  

hij gem akkelijker signalen  over even tuele overlast opvangen , dan  wan neer hij geen  

kan toor in  de wijk zou  houden . Daarnaast heeft hij twee m edewerkers aan gesteld, 

waarvan  één  speciaal voor de jeugdoverlast. Deze m edewerker had veel con tact m et 

de bewoners die de overlast ervoeren .00  De stadsm arin ier heeft daarnaast een  train er 

‘straatcultu u r’, oftewel ‘om gaan  m et jon geren ’ in gehuurd. De train er heeft op  basis 

van  ken n is over de jon geren  en  hun  gedrag train in gen  aan geboden  aan  bewoners die 

last hadden  van  de jon geren . Dit is te beschouwen  als een  onorthodoxe m aatregel, 

om dat het zich n iet richt op  de degenen  die de overlast veroorzaken , m aar op  degenen  

die het ervaren . Dit waren  klein schalige train in gen , waardoor het effect beperkt 

was.�11 

in h oudsgerich t 

Tabel 6-3 toon t de resultaten  en  in bren g van  de stadsm arin ier bij vier inhoudsgerichte 

acties.  
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cam eratoezicht 

De stadsm arin ier heeft zich in gezet voor cam eratoezicht in  het Oude Noorden . Sam en  

m et de deelgem een te heeft hij een  voorstel geschreven . Daarna heeft hij via con tacten  

bij de directie Veiligheid het besluitvorm in gsproces versneld. Vanaf ju li 2008 is 

cam eratoezicht in  ieder geval op  drie plein en  in gevoerd waar de jon geren  veel overlast 

veroorzaakten . Door het cam eratoezicht zijn  de jon geren  zich m eer gaan  verplaatsen  

in  de wijk, waardoor ze m inder overlast op  één  specifieke plek veroorzaken .�1� 

sam enscholingsverbod 

De politie had bij het OM een  voorstel tot handhavin g van  een  sam en scholin gsverbod 

voor een  bepaald plein  in gediend. Tijden s de voorbereidin gen  van  het verbod bleek de 

overlast op  het plein  al verm inderd. De stadsm arin ier koos er daarop  voor om  aan  de 

jon geren  te com m un iceren  dat de procedure gestopt zou  worden . Tegelijkertijd 

vertelde hij dat de procedure wel elk m om en t voortgezet zou  ku n n en  worden . 

Hierm ee gebruikte de stadsm arin ier het n iet in zetten  van  het verbod als aan leidin g 

om  m et de betreffende groep  van  rond de 12 jon geren  te praten . Naar het oordeel van  

verschillende betrokken en  gin g hiervan  een  preven tieve werkin g u it. De overlast is 

n iet alsnog dusdan ig verergerd dat de procedure voor de handhavin g van  het 

sam en scholin gsverbod is herstart.�1� Dit is n iet door de reken kam er geverifieerd. 

contact m et jongeren en hun ouders 

De m edewerker Jeu gdoverlast van  de stadsm arin ier zocht op  straat en  in  de 

bu urthuizen  con tact m et de jon geren . In  totaal heeft hij er 83 gesproken . Twee 

jon geren  werden  daarop  u it huis geplaatst en  ku n n en  geen  overlast m eer 

veroorzaken . De u ithuisplaatsin g zou  ook im pact hebben  gehad op  de groep  waar deze 

jon gen s deel van  u it m aakten . Er zou  een  preven tieve werkin g van uit zijn  gegaan . De 

reken kam er heeft dit n iet ku n n en  verifiëren .  

 

De stadsm arin ier heeft ook con tact m et de ouders gezocht om  hen  te in form eren  over 

het gedrag van  hun  kinderen , hulp  aan  te bieden  en  afspraken  te m aken . Volgen s 

betrokken en  m aakt het indruk als de stadsm arin ier als vertegenwoordiger van  de 

bu rgem eester de ouders op  het gedrag van  hun  kinderen  aan spreekt.�1� Of de ouders 

vervolgen s hun  eigen  kinderen  ook daadwerkelijk hebben  toegesproken , is n iet vast te 

stellen . 

 

6-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak 

6-3-1� afnam e probleem   

Het is niet vast te stellen of het probleem van de jongeren in het O ude N oorden verminderd is. 

Er w ordt in het O ude N oorden bij de politie w elisw aar minder overlast gemeld en er zijn minder 

overlastgevende jeugdgroepen bekend dan in 2007, maar het percentage bew oners dat overlast 

van jongeren ervaart is toegenomen.  

 

Als het gaat om  het aan tal overlastgevende groepen  heeft de groepsaan pak in  het 

Oude Noorden  goede resultaten  geboekt. Er zijn  m om en teel drie hinderlijke groepen . 
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In  2007 waren  dit n og twee hinderlijke groepen , twee overlastgevende groepen  en  een  

crim in ele groep .  

 

De afn am e van  het aan tal overlastgevende groepen  lijkt n iet veroorzaakt door 

verplaatsin g van  de groepen  jon geren  n aar andere gebieden . De jon geren  waar het om  

gaat zijn  grotendeels van  straat gehaald. Zij hebben  door persoon sgebonden  trajecten  

een  tijdsbestedin g gekregen , zoals school of werk, waardoor er m inder tijd overblijft 

om  te han gen .  

 

De door de groepen  veroorzaakte overlast zelf kan  door m iddel van  verschillende 

cijfers worden  bepaald. Zo kan  er gekeken  worden  n aar het aan tal overlastm eldin gen . 

U it tabel 6-4 blijkt dat het aan tal m eldin gen  sinds 2007 is afgenom en . Dit zou  ku n n en  

beteken en  dat er m inder overlast wordt ervaren , m aar het kan  ook beteken en  dat 

bewoners m eldin gsm oe zijn . De piek van  het aan tal m eldin gen  in  het Oude Noorden  

in  2008 strookt daar echter n iet m ee. 
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Een  andere indicator voor de jon gerenoverlast is in  de Veiligheidsindex te vinden . 

Hieruit blijkt dat het percen tage bewoners dat last ondervindt van  groepen  jon geren  in  

het Oude Noorden  sinds 2007 telken s is gestegen  (tabel 6-5). Op  grond van  deze cijfers 

is het probleem  van  de jon gerenoverlast ju ist verergerd. 
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De n og ervaren  overlast wordt door de deelgem een te overigen s gerelativeerd. Het kan  

ook een  afspiegelin g zijn  van  algem en e gevoelen s van  m aatschappelijk on genoegen . 

De telefon ische m eldin gen  bij de politie van  jeugdoverlast (tabel 6-4) geven  n am elijk 

een  ander beeld weer.  

 

Kortom , de cijfers over de overlast geven  geen  eenduidig beeld. De betrokken  partn ers 

hebben  de reken kam er erop  gewezen  dat in  het Oude Noorden  jon gerenoverlast een  

probleem  zal blijven . Zo m aakt de m an ier waarop  de wijk is gebouwd, de wijk 

kwetsbaar. Zo bestaat er een  discrepan tie tu ssen  de sam en stellin g van  de panden  

(klein e won in gen ) en  de sam en stellin g van  de bevolkin g (grote gezin n en ), waardoor 

veel jon geren  op  straat rondhangen . Ook zu llen  de vele p lein en  kinderen  en  jon geren  

blijven  trekken , waardoor in  ieder geval de kan s op  geluidsoverlast blijft bestaan .  
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Daar kom t bij dat individuele overlastgevers vaak hardnekkige structu rele problem en  

hebben  die n iet verbeteren . Er zijn  n u  n og overlastgevers die ook drie jaar geleden  al 

overlast veroorzaakten . Zolan g deze jon geren  er zijn , is de problem atiek van  

jon gerenoverlast hardnekkig.�1%  

6-3-2� borgin g 

De stadsmarinier is aangebleven totdat de aanpak van de jeugdoverlast geborgd w as in 

verschillende structuren.  

 

De stadsm arin ier is vanaf 1 april 2010 n iet m eer actief in  het Oude Noorden . In  de 

laatste m aanden  dat hij aanwezig was, heeft hij steeds m eer afstand genom en .�1& 

Hieruit blijkt dat hij vertrouwen  had in  de aan pak. Hij bleef de situatie n iettem in  tot 

april 2010 m on itoren .  

 

De taken  van  de stadsm arin ier worden  in m iddels door m edewerkers van  de 

deelgem een te verricht, zoals de gebiedsm anager, de fron tlijn regisseur, en  de 

projectleider groepsaan pak.  

 

De betrokken en  lieten  de reken kam er weten  dat er n a het vertrek van  de 

stadsm arin ier goede afspraken  over ieders in zet zijn  gem aakt. Er bestaat vertrouwen  

dat deze ook worden  n agekom en . Zo is er bijvoorbeeld een  betere relatie tu ssen  politie 

en  deelgem een te en  directie Veiligheid en  deelgem een te.�1'  

 

Een  voorwaarde voor een  effectieve aan pak is dat sign alen  van  de bu rgers en  de 

ondern em ers door de relevan te in stan ties ook worden  opgepakt. Op  dit m om en t 

kom en  deze signalen  onder andere via de fron tlijn regisseur bin n en . Hierdoor worden  

m ogelijke problem en  vroegtijdig herkend en  kan  sn el een  gepaste gezam en lijke 

aan pak worden  gezocht. De fron tlijn regisseur kan  n et als de stadsm arin ier een  gevoel 

van  u rgen tie creëren  bij de partn ers en  sn elheid creëren  in  de aan pak. Ook hij kan  de 

rol van  aan jager en  con troleur vervullen . 

 

Ook ben adrukt de stadsm arin ier het belan g van  direct con tact m et de jon geren . Dit 

wordt voorgezet door het jon gerenwerk en  de politie.�1* 
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7�veelvoorkom en de crim in aliteit ron d C S 

7-1� in leidin g 

Het Cen traal Station  (CS) is een  tran sportknooppun t waar jaarlijks circa 40 m iljoen  

reizigers lan gskom en . De sociale veiligheid�1+ op  het station  is lan ge tijd 

problem atisch geweest. Het gebied is in  2003 als hotspot benoem d.  

 

Naar aan leidin g van  de veiligheidsproblem atiek is in  2003 een  Bestu u rlijk Ju stitieel 

Overleg (BJO) gevorm d waarin  de voorzitters van  de Cen trum raad en  van  de 

deelgem een te Noord, de districtschef van  de politie, de U n itofficier van  Ju stitie en  

vertegenwoordigers van  NS, de R ET en  de gem een telijke dien sten  Stadstoezicht, GGD 

en  Bestu u rsdien st participeren .  

 

De problem en  in  het gebied liepen  u iteen . Er was overlast door drughandel- en  

gebruik, bedelen , wildplassen , bu iten slapen , zakken rollerij, vu il, (u itgaan s)geweld, 

jeugdoverlast, fietsendiefstal, taxiproblem atiek en  problem en  m et de 

verkeersstrom en . Voor dit onderzoek beperkt de reken kam er zich tot twee 

veiligheidsproblem en  op  het gebied van  veelvoorkom ende crim in aliteit, te weten  

zakken rollen  en  fietsendiefstal.  

 

Cen traal onderdeel van  de aan pak van  de veiligheidsproblem atiek in  het gebied is het 

toezichtsmodel (zie het kader in  paragraaf 6-1voor een  toelichtin g op  het m odel). In  

opdracht van  bovengenoem d BJO is dit m odel onder leidin g van  de stadsm arin ier voor 

het station sgebied in  2003 als een  van  de eerste gebieden  in  de stad in gevoerd. 

Con form  de werkwijze van  het m odel is door de betrokken  veiligheidspartn ers een  

convenan t opgesteld, het toezichtsarran gem en t Cen traal Station  Rotterdam  (hierna: 

toezichtsarran gem en t). De betrokken  partijen  zijn  de politie Rotterdam  R ijn m ond, de 

spoorwegpolitie, de R ET, de Nederlandse Spoorwegen  en  de dien st Stadstoezicht. Het 

arran gem en t regelt de sam enwerkin g tu ssen  de partijen  bij het toezicht in  het gebied. 

Doelstellin g van  het arran gem en t is om  de veiligheid in  en  rond het Cen traal Station  

te vergroten .  

 

De wijkteam chef van  de politie coördin eert de u itvoerin g van  het arran gem en t en  

rapporteert aan  het BJO. Er is onder voorzitterschap van  de wijkteam chef een  

handhavin gsoverleg voor de operation ele zaken . De wijkteam chef heeft deze taak in  

de praktijk gedelegeerd aan  de bu urtagen t. Daarnaast worden  de toezichthouders (van  

R ET, Stadstoezicht, NS en  Spoorwegpolitie) dagelijks gebrieft onder regie van  de politie 

Rotterdam  R ijn m ond. 

 

In  2004 zijn  in  opdracht van  de toen m alige stadsm arin ier de resultaten  van  de aan pak 

gem eten . Hieru it is gebleken  dat er grote verbeterin gen  zijn  opgetreden  in  zowel de 

ervaren  overlast als de on veiligheidsgevoelen s. Zo n am  onder bezoekers van  het 
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station sgebied het aan tal bezoekers dat zegt zich n ooit onveilig te voelen  in  het gebied 

toe van  50%  in  jan uari 2003 n aar 68%  in  jan uari 2004. Het aan tal bezoekers dat in  het 

gebied slachtoffer is geweest van  een  m isdrijf (waaronder zakken rollerij en  

fietsendiefstal) n am  in  diezelfde periode af van  13%  n aar 9% .�10  

 

Niettem in  bleef ook n a 2004 veiligheid een  probleem  in  het gebied. Over 2005 scoorde 

de sam en gestelde wijk Stadsdriehoek/C.S. Kwartier een  4,5 op  de Veiligheidsindex, dat 

wil zeggen  een  ‘probleem wijk’.  

 

In  2007 is de looptijd van  het toezichtsarran gem en t verlen gd tot decem ber 2010. 

Daarnaast is de doelstellin g verbreed: n aast het vergroten  van  veiligheid behelst de 

doelstellin g n u  ook het vergroten  van  de leefbaarheid in  het station sgebied.��1  

 

7-2� aanpak 

7-2-1� probleem analyse en  doel  

De stadsmarinier vindt op basis van de score op de V eiligheidsindex en zijn eigen beoordeling 

van de situatie dat de veiligheidsproblematiek tot een aanvaardbaar niveau is afgenomen en 

dat verdere verbetering van de veiligheidssituatie in het gebied niet haalbaar is. De 

stadsmarinier heeft zich als doel gesteld de eerder gerealiseerde aanpak te bew aken totdat deze 

geborgd is.  

 

Vanaf 2002 is er een  stadsm arin ier actief rondom  het Cen traal Station . Toen  in  2006 

voor het CS een  n ieuwe stadsm arin ier werd aan gesteld, heeft de bu rgem eester 

aan gegeven  dat het station sgebied vanwege de com plexiteit van  het gebied n ooit 

helem aal veilig zou  ku n n en  worden . De score van  het gebied zou  op  de 

Veiligheidsindex wel boven  een  5 m oeten  u itkom en .  

 

Over 2009 scoorde de sam engestelde wijk Stadsdriehoek/ Cen traal Station  een  5,5 op  

de Veiligheidsindex. Dit is volgen s de huidige stadsm arin ier die in  ju li 2009 begon n en  

de hoogst haalbare score, gelet op  de com plexe veiligheidssituatie in  het gebied. Die 

com plexiteit is volgen s de stadsm arin ier onder m eer gelegen  in  de verbouwing van  

het station sgebied die n og en kele jaren  zal duren . Door de verbouwing verandert de 

in richtin g van  het gebied voortdurend en  daarm ee de plaats en  aard van  de 

veelvoorkom ende crim in aliteit.  

 

Vanaf het m om en t van  zijn  aan treden  is er volgen s de huidige stadsm arin ier sprake 

van  een  beheerssituatie: de sam enwerkin gsafspraken  tu ssen  partijen  zijn  er en  

worden  u itgevoerd. De huidige stadsm arin ier ziet zijn  rol in  het bewaken  van  de 

gezam en lijke aan pak en  in  het sign aleren  en  escaleren  van  even tuele kn elpun ten  in  

de aan pak n aar het stadsbestu ur. Hij verwacht dat de in zet van  de stadsm arin ier in  

het gebied beëindigd kan  worden  als een  andere fu n ctionaris de regie over het 

toezicht overn eem t waarschijn lijk de gebiedsm anager.  
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7-2-2� acties en  geboekte resu ltaten   

De stadsmarinier heeft geen grote bijdrage hoeven leveren om de eerder gerealiseerde aanpak in 

stand te houden. Hij heeft door zijn kennis van de gemeentelijke organisatie een bijdrage 

geleverd aan het uitbreiden van het cameratoezicht en hij heeft een initiatief van de politie 

gefaciliteerd met eigen financiële middelen.  

 

De stadsm arin ier heeft een  aan tal acties ondernom en  om  de veelvoorkom ende 

crim in aliteit in  het station sgebied aan  te pakken . Onderstaande tabel geeft het 

op treden  van  de stadsm arin ier weer.  
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De resultaten  van  de acties en  de stadsm arin ier, alsm ede zijn  in bren g daarbij, worden  

hierna achtereenvolgen s behandeld.  

procesgerich t 
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Zoals in  paragraaf 7-1 is beschreven , is onder leidin g van  de stadsm arin ier in  2003 het 

toezichtsarran gem en t CS on twikkeld. De coördinatie van  de u itvoerin g van  dit 

toezichtsm odel is in  handen  van  de politie. In  de praktijk ligt de coördinatie op  dit 

m om en t bij de bu urtagen t. Hij is trekker van  het m aandelijks afstem m in gsoverleg 

waarin  betrokken  partijen  bijeen kom en  en  afspraken  m aken  over de u itvoerin g van  

het toezicht. Deeln em ers aan  dit overleg zijn  leidin ggeven de van  politie, RET, NS, 

Stadstoezicht, Spoorwegpolitie en  G4S Security. 

  

De stadsm arin ier is n iet m eer actief aanwezig, m aar krijgt wel alle stu kken . Hij 

con troleert of de afspraken  tu ssen  de partijen  worden  n agekom en , of de in zet 

veranderd m oet worden  en  of kn elpun ten  in  de u itvoerin g even tueel geëscaleerd 

m oeten  worden  n aar de Stu urgroep  Veilig of n aar de betrokken  gem een telijke 

dien sten .  
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Sinds 2008 hebben  zowel politie als ook de projectleidin g van  het project Rotterdam  

Cen traal (het project voor de n ieuwe on twikkelin g van  het Cen traal Station ) de 

stadsm arin ier in ciden teel ben aderd over kn elpun ten  in  de u itvoerin g die zij zelf bij de 

betrokken  gem een telijke dien sten  of de deelgem een te n iet su ccesvol aan gekaart 

kregen . De stadsm arin ier heeft bin n en  de gem een telijke organ isatie succesvol druk 

u itgeoefend om  die kn elpun ten  sn el op  te lossen .��� Deze kn elpun ten  (problem en  m et 

voetgan gersstrom en  en  m et waarschuwingslichten  voor de tram ) hadden  betrekkin g 

op  de verkeersveiligheid voor voetgan gers en  dus n iet op  veelvoorkom ende 

crim in aliteit. Ten  aan zien  van  de aan pak van  veelvoorkom ende crim in aliteit waren  er 

geen  kn elpun ten  waarbij de stadsm arin ier actie heeft hoeven  ondern em en  Dit laatste 

is de reden  dat bovengenoem de acties van  de stadsm arin ier n iet zijn  opgenom en  in  

tabel 7-2.  

in h oudsgerich t  

Tabel 7-3 laat van  twee toezichtgerichte acties zien  wat daarbij het resultaat en  de 

in bren g van  de stadsm arin ier was. 
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 uitbreiding cam eratoezicht 

Op en  rondom  het station  is er cam eratoezicht. Zo is er geen  plek waar je u it het zicht 

een  fiets kan  stelen . Dit heeft onder andere een  preven tieve werkin g, doordat de 

gebruikers van  het station  geïn form eerd worden  over de aanwezigheid van  de 

cam era’s.  

 

De stadsm arin ier heeft voor u itbreidin g van  het cam eratoezicht gezorgd. Dit was een  

wen s van  de politie en  de leidin g van  het project Rotterdam  Cen traal. De politie heeft 

de wen s voorgelegd aan  de stadsm arin ier. Deze heeft vervolgen s de aanvraag voor 

u itbreidin g van  het cam eratoezicht gedaan . De politie had deze aanvraag ook zelf 

ku n n en  doen , zonder hiervoor de stadsm arin ier in  te schakelen . De bu urtagen t had 

echter n iet de ken n is van  de aanvraagprocedure en  de stadsm arin ier wel. De bijdrage 

van  de stadsm arin ier is hier dus gelegen  in  zijn  ken n is van  de gem een telijke 

organ isatie.  

bijdrage aan observatieteam  politie 

De buurtagen t heeft een  project geïn itieerd waarbij een  observatieteam  van  agen ten  

in  bu rger in  het cen tru m  su rveilleert, waaronder ook het station sgebied. Zij letten  
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onder m eer op  zakken rollerij. Zodra zij zakken rollerij sign aleren  n em en  zij con tact op  

m et de geün iform eerde dien st. Om  m et elkaar en  m et de geün iform eerde dien st te 

ku n n en  com m un iceren  gebruikt het observatieteam  bijn a n iet zichtbare oortjes en  

m icrofoon tjes. De politie heeft voor de aan schaf van  deze apparatu ur budget gevraagd 

aan  en  on tvan gen  van  de stadsm arin ier. De bijdrage van  de stadsm arin ier is hier 

alleen  fin an cieel: hij heeft de aan schaf van  de apparatu ur bekostigd u it zijn  eigen  

budget.  

 

7-3� afn am e probleem  en  borgin g aanpak  

7-3-1� afnam e problem  

De problematiek van de veelvoorkomende criminaliteit rondom CS zal volgens de partners nooit 

helemaal verdw ijnen, maar zij is in de loop van de jaren w el afgenomen tot een aanvaardbaar 

niveau.  

veiligh eid algem een   

Gezien  de com plexiteit van  het gebied blijft CS extra aandacht n odig hebben . Toch is 

de veiligheidssituatie verbeterd. Zoals hierboven  al is verm eld is de score op  de 

Veiligheidsindex voor de sam en gestelde wijk Stadsdriehoek/C.S. Kwartier gestegen  

van  een  5,1 in  2008 n aar een  5,5 in  2009. Ook de partn ers geven  van uit hun  ervarin g 

aan  dat het de laatste tijd rustig is en  dat bezoekers van  het station  zich veiliger 

voelen .  

zakken rollen   

Het aan tal aan giften  van  zakken rollen  voor de wijk Stadsdriehoek/C.S. Kwartier is 

tu ssen  2005 en  2009 van  860 teruggelopen  n aar 400. Er is m om en teel veel toezicht: 

politie, NS, R ET en  Stadstoezicht zijn  zichtbaar aanwezig. De politie geeft dan  ook aan  

dat zelfs de overgebleven  400 aan giften  n iet direct geïn terpreteerd ku n n en  worden  als 

indicatie van  problem en  op  CS.��� Men sen  die op  het station  hun  portem on n ee n iet 

ku n n en  vinden  en  als verm ist opgeven , ku n n en  de portem on n ee elders, bijvoorbeeld 

op  een  ander station , kwijt zijn  geraakt. Los daarvan  is het aan tal m eldin gen  hoe dan  

ook gehalveerd. 

fietsendiefstal  

De fietsendiefstal is m inder sterk teruggelopen  dan  het zakken rollen : van  328 in  2005 

n aar 320 in  2009. Ook voor het aan tal aan giften  van  fietsendiefstal wordt door de 

politie een  altern atieve verklarin g gegeven . Op  het m om en t is er geen  plek rondom  

het cen traal station  waar je bu iten  het zicht van  de cam era’s een  fiets ku n t stelen . De 

kan s is daarm ee klein  dat er toch n og zoveel fietsen  gestolen  worden . De betrokken en  

geven  aan  dat er grootschalige acties van  de dien st Stadstoezicht worden  gehouden , 

waarbij verkeerd geplaatste fietsen  m eegenom en  worden . Men sen  die zich n iet 

bewust zijn  van  dergelijke acties zu llen  bij de con staterin g van  een  verdwenen  fiets 

on terecht de con clusie trekken  dat deze gestolen  is.  

 

Gegeven s over de verplaatsing van  de veelvoorkom ende crim in aliteit rondom  CS n aar 

andere plekken  in  de stad zijn  er n iet. Voor de kom st van  de huidige stadsm arin ier is 
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een  aan tal overlastgevende personen  in  zorgtrajecten  geplaatst, waardoor het 

aan n em elijk is dat zij n iet elders hun  activiteiten  konden  voortzetten .  

7-3-2� borgin g 

De aanpak is met het toezichtsmodel geborgd. De stadsmarinier blijft vooral actief om het 

stadsbestuur in staat te stellen snel te kunnen interveniëren als dat nodig is. Borging van de 

aanpak bij de deelgemeente is volgens de stadsmarinier op dit moment nog niet mogelijk. Hij 

verw acht niet dat hij op korte termijn kan vertrekken.  

 

Zoals hierboven  beschreven  is de aan pak (het toezichtsarran gem en t) in  feite al in  2003 

gerealiseerd. Deze aan pak werkt volgen s de partn ers goed. Tussen  2008 en  n u  is deze 

aan pak n iet veranderd. Het huidige toezichtsarran gem en t loopt tot eind decem ber 

2010. Naar verwachtin g zal het toezichtsarran gem en t dan  voor drie jaar verlen gd 

worden . De stadsm arin ier coördin eert de voorbereidin g van  een  voorstel voor een  

n ieuw convenan t en  zorgt dat dit ter vaststellin g aan  het BJO wordt voorgelegd.  

 

De stadsm arin ier verwacht n iet dat hij op  korte term ijn  kan  vertrekken . Hij n oem t 

hiervoor twee reden en . Ten  eerste zal het station sgebied gedurende de n ieuwbouw op  

het gebied van  veiligheid een  com plex gebied blijven  en  m oet het stadsbestuur 

daarom  volgen s de stadsm arin ier sn el ku n n en  in terven iëren . Ten  tweede is de 

verwachtin g dat in  de toekom st de per 1 m aart 2010 gevorm de deelgem een te 

Rotterdam  Cen trum  bestu u rlijk veran twoordelijk zal worden  voor het gebied. Volgen s 

de stadsm arin ier is de deelgem een te op  dit m om en t n og n iet klaar om  de 

veran twoordelijkheid voor het station sgebied op  zich te n em en . Het is n og n iet bekend 

wan neer de stadsm arin ier zijn  taken  overdraagt aan  de deelgem een te.  


