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Voorwoord
Het is zeer gebruikelijk dat een voorwoord pas geschreven wordt als de laatste letters van het grote
verslag hun plaats hebben gekregen. Zoveel geduld heb ik helaas niet. Het mag bekend zijn dat het
schrijven van een masterthesis voor een groot deel van de studenten een zwaar proces is. Dat is precies
de reden waarom ik nu geen analysehoofdstuk aan het typen ben, maar een voorwoord. Er zijn wel
meer onderdelen in het proces geweest die een andere volgorde kregen dan ‘zoals het zou moeten’. Ik
bleek geen goede wetenschapper, in die zin dat ik het niet voor elkaar kreeg om uit de literatuur een
onderzoeksvraag te destilleren. De grote bloeiperiode van dit onderzoek bleek tijdens mijn stage bij de
gemeente Rotterdam. De interviews met allerlei mensen en de meeloopdagen waren geweldig! Daaruit
kwamen de onderzoeksvragen voor deze thesis voort.
De motivatie voor mijn stage en het onderwerp van deze thesis is eenvoudig terug te leiden op mijn jaren
aan de universiteit. Mijn bachelor ‘Sociale Geografie&Planologie’ heb ik in Groningen gevolgd, waarvan
een minor stedenbouw aan de TU Delft en een bachelorproject in Indonesië, en mijn master ‘Urban
Geography’ in Utrecht. Door al deze ervaringen heb ik geleerd dat mensen op zeer verschillende manieren
met situaties omgaan en op unieke manieren naar de werkelijkheid kijken. De TU Delft heeft een duidelijk
stempel op mij achtergelaten. De interesse voor de fysieke omgeving, het ontwerp van gebouwen en
steden, en de liefde voor kaartjes, tekeningen en plattegronden kregen hier alle ruimte. De fascinatie voor
alles wat met misdaad en criminaliteit te maken heeft, zat altijd al in mij.
Tijdens het hele proces hebben zich prachtige, leuke en spannende momenten voorgedaan die ik graag
met de lezer wil delen, maar die voor deze masterthesis zelf te veel sensatie bevatten om een ‘nuttige en
objectieve’ bijdrage te leveren aan de wetenschap. Het voorwoord lijkt mij een geschikte plek.
Op een zondagavond zou ik een rondje door mijn onderzoeksbuurt lopen met een buurtagent. Ik
verwachtte een rustig avondje omdat de zondag absoluut geen uitgaansavond is. Wat ik niet wist was dat
er op deze avonden minder politie dan normaal wordt ingezet, en dat buurtagenten daardoor soms op
andere plekken in de stad opgeroepen kunnen worden. Op het moment dat ik de buurtagent verwachtte,
stopte er een politieauto voor de deur. Een zwaar bewapende vrouw wenkte me om in te stappen. Voordat
ik het wist stond ik bij een net-opgedoekte wietplantage. Een kleine... slechts 50 plantjes. Maar het maakte
indruk op me. Na deze gebeurtenis volgden nog enkele achtervolgingen door de stad en een poging om
iemand op te wachten, voordat ik werkelijk rustig door de Nieuwe Binnenweg wandelde.
Wanneer ik probeer om dit onderzoek goed op papier te zetten volgens alle onderzoeksregels en de
wetenschappelijke normen en waarden, denk ik terug aan deze leuke momenten. Dan vind ik weer
een beetje motivatie om door te gaan. Toch is deze masterthesis iets wat ik niet alleen kan. Graag wil ik
mensen bedanken die me helpen om door te zetten en me moed inspreken en er vertrouwen in hebben.
In de eerste plaats mijn begeleidster Ilse van Liempt. Ik kan me gelukkig prijzen met een kritische, maar
positieve begeleider zoals zij. Stadsmarinier Tijs Nederveen, mijn stagebegeleider, wil ik graag bedanken
voor de kans die hij me geboden heeft, het vertrouwen in mij, en de prettige samenwerking. Ook absoluut
onmisbaar in het hele proces waren mijn ouders en mijn vriend Ted. Ze slepen me er goed doorheen, en
ik wil Ted bedanken voor de keren dat hij ‘s avonds laat met mij naar het verslag heeft gekeken en hele
lappen tekst heeft gelezen die hij zelf misschien niet altijd even interessant vond. Ook ben ik dankbaar
voor die vrienden die tegelijkertijd met mij aan hun scriptie werkten en samen met mij pauze vierden.
Stiekem bekruipt mij een klein gevoel van trots, omdat er straks toch een onderzoek op papier staat. Dan
ben ik vooral trots op alle mensen die er aan meegewerkt hebben en mij geholpen hebben. Ik wens de
lezer veel leesplezier, want het is toch best een leuk onderzoek geworden!
Groeten,
Arianne Dannenberg
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1

Inleiding

1.1 Achtergrond

De gemeente Rotterdam werd in juni 2011 opnieuw uitgeroepen tot de onveiligste stad van Nederland.
Dat concludeerde het Algemeen Dagblad in haar eigen misdaadmeter, op basis van politiecijfers. Volgens
het AD nam de criminaliteit in Rotterdam af, maar niet zo sterk als in andere delen van het land. De
vraag of criminaliteit in steden wérkelijk toeneemt of afneemt is eigenlijk nauwelijks te beantwoorden.
Maar zo goed als enige vergelijking mogelijk is, komt Rotterdam dit jaar voor de vijfde keer in tien jaar
als de meest onveilige stad uit de bus.
Veiligheid en leefbaarheid, deze twee gaan vaak hand in hand, zijn belangrijke maatschappelijke thema’s
die in Rotterdam een hoge prioriteit hebben. Door verschillende vijfjarenprogramma’s heeft de gemeente
Rotterdam afgelopen jaren grote successen geboekt; overlast en criminaliteit zijn volgens politiecijfers en
de veiligheidsindex zichtbaar teruggedrongen. De veiligheidsindex is een meetinstrument waarmee de
gemeente de veiligheidssituatie in de stad meet. Op een schaal van 1 tot 10 is het veiligheidsindexcijfer
van Rotterdam gestegen van een 5,6 in 2001 tot een 7+ in 2010. Over het huidige vijfjaren-actieprogramma
2010-2014 ‘Vertrouwen in veiligheid, meedoen in de stad’ zei burgermeester Aboutaleb:
“We gaan weer een stap verder met het veiliger maken van onze stad. Repressie en preventie
blijven stevig hand in hand gaan, maar we zoeken ook nieuwe wegen om Rotterdam veiliger te
maken en te houden. Zo betrekken we Rotterdammers actiever bij de veiligheid in hun straten en
wijken.”

1.2 Probleemstelling

In het Oude Westen, een van de onveiligste wijken van Rotterdam volgens de veiligheidsindex, wordt
constant gezocht naar nieuwe en minder gangbare maatregelen om de leefomgeving in deze wijk veiliger
en aantrekkelijker te maken. Nauwe samenwerking tussen de gemeente, politie, verschillende instanties
en ondernemersverenigingen, en programma’s zoals ‘drugs in kleur’ waarbij bewoners samen met de
politie sporen van drugsgebruik in kaart brengen, hebben tot dusver al geleid tot verbeteringen in het
Oude Westen. Desondanks heeft de wijk heeft in 2009 met de veiligheidsindexscore van een 4,1 maar op
het nippertje de status ‘probleemwijk’ bereikt, waarmee ze net niet de onveiligste wijk van Rotterdam
werd. Vooral de elementen drugsoverlast, overlast, geweld en diefstal scoorden slecht.
Eén van de ‘nieuwe’ wegen is het treffen van fysieke maatregelen om de openbare ruimte veiliger te maken.
Hoewel het creëren van een stedelijke omgeving die crimineel gedrag tegengaat minder nieuw is dan
geopperd - in de jaren ‘70 was het al een belangrijk focuspunt in het crimineel beleid - heeft het onderzoek
naar plaatsgebaseerde criminaliteit pas recentelijk weer een toenemende hoeveelheid aandacht gekregen.
Om de veiligheidssituatie in het Oude Westen op langere termijn zichtbaar en permanent te verbeteren
zullen er volgens het rapport van de veiligheidsindex (2010) onder andere fysieke maatregelen getroffen
moeten worden. Een wat concreter advies in dezelfde richting kwam voort uit een geweldsonderzoek in
het Oude Westen, uitgevoerd door Regioplan (2010). Uit het rapport volgde onder andere de aanbeveling
om een onderzoek uit te voeren naar ‘noodzakelijke fysieke aanpassingen in (het gebied rondom) de
Nieuwe Binnenweg, waardoor het aantal geweldsdelicten verder af zal nemen’. De Nieuwe Binnenweg is
een belangrijke stadsstraat in het Oude Westen die het centrum en het westen van Rotterdam met elkaar
verbindt, waar volgens het onderzoek de meeste geweldsincidenten plaatsvinden.
Het door Regioplan aanbevolen onderzoek heb ik tijdens een stage van drie maanden bij de Directie Veiligheid
van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Ook al zijn er afgelopen jaren heel wat fysieke aanpassingen
gedaan om de wijk en de straat een opknapbeurt te geven, een specifieke studie naar de relatie tussen de
fysieke omgeving en geweld was nog niet eerder uitgevoerd en kennis over dit onderzoeksgebied is bij de
Directie Veiligheid nog relatief beperkt. Deze vraag naar de relatie tussen fysieke ingrepen in de openbare
ruimte (van de Nieuwe Binnenweg) en geweld, die in dat onderzoek tegen het licht werd gehouden zal
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ook de basis vormen van deze thesis, hoewel de vraag breder getrokken zal worden. Niet alleen het aantal
geweldsincidenten zal in ogenschouw genomen worden, maar het hele aspect van overlast en veiligheid.
Op dit punt moet er een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen objectieve en subjectieve
veiligheid. Bij objectieve veiligheid gaat het om ‘meetbare’ veiligheid, zoals meldingen en aangiften bij
de politie. Bij subjectieve veiligheid gaat het om de veiligheidsbeleving van mensen. Deze twee vormen
hoeven zeker niet met elkaar overeen te komen. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn om overvallen
te worden, terwijl het misschien maar zelden voorkomt. Andersom is ook goed mogelijk, zeker wanneer
alcohol of drugs in het spel zijn. De angst van mensen verdwijnt daardoor naar de achtergrond, terwijl
het risico om slachtoffer (of dader) te worden juist groter wordt. De beleving van veiligheid is soms
maar weinig consistent. Daarnaast is de context zeer bepalend voor het beeld dat mensen hebben of
vormen van een omgeving, op basis waarvan zij gevaar inschatten. Wanneer de omgeving er onverzorgd
of verwaarloosd uitziet, kan dit voor mensen een signaal van verminderd toezicht en gevaar zijn, hoewel
dit natuurlijk niet zo hoeft te zijn. Als het avond is, ziet de straat er anders uit dan overdag; winkels zijn
dan gesloten en de horeca opent haar deuren. De nacht brengt een andere sfeer op straat dan de dag.
Zo zijn er allerlei factoren die de subjectieve veiligheid kunnen beïnvloeden. Hoewel er een onderscheid
gemaakt wordt, zijn deze twee vormen niet onafhankelijke, tegenovergestelde begrippen. Definities van
criminaliteit veranderen, registratie van criminaliteit is iets anders dan het voorkomen van criminaliteit
en ook de gevoeligheid voor criminaliteit, en daarmee de geneigdheid daar aangifte van te doen is aan
verandering onderhevig (Burgers, 2001). Hier zal later in het verslag meer aandacht aan besteed worden.
Het woord ‘noodzakelijk’ in de onderzoeksvraag naar “noodzakelijke fysieke aanpassingen in de Nieuwe
Binnenweg” voor de gemeente roept vragen op: wat is noodzakelijk? Voor wie is het noodzakelijk? Voor
de gemeente Rotterdam is het vanzelfsprekend belangrijk dat het cijfer van de veiligheidsindex stijgt en
dat het aantal politieregistraties afneemt. Uit gesprekken en interviews met verschillende partijen om
hun visie op het geweldsprobleem in de Nieuwe Binnenweg te horen en te ontdekken waar in de straat
zich voornamelijk problemen voordoen bleek echter dat er een grote verscheidenheid bestaat tussen de
visies op veiligheid. Over het hondenpoepprobleem wordt meer gesproken dan over de gewelddadige
straatroven of agressieve dronken uitgaanslieden. En hoewel twee wat oudere bewoners vorig jaar een
witte doek in hun straat zagen liggen omdat er iemand was vermoord, maken ze zich veel drukker om alle
fietsers die gebruik maken van ‘hun’ stoep. Ja… wat is veiligheid? Deze vraag is essentieel in de zoektocht
naar fysieke maatregelen om de onveiligheid tegen te gaan.
Veiligheid betreft volgens Roels (2007, p. 16) ‘een begrip dat voordurend sociaal en cultureel in ontwikkeling
is, dat door de samenleving in den brede wordt bepaald en dat vervolgens op haar beurt weer vormgeeft
aan die samenleving’. De vraag is of er wel een eenduidige gedeelde perceptie van onveiligheid, overlast
en crimineel gedrag bestaat. Door de manier waarop verschillende partijen betrokken zijn in de Nieuwe
Binnenweg wordt hun kijk op het veiligheidsprobleem beïnvloed. Daarnaast neemt niet iedereen dezelfde
hoeveelheid overlast waar en/of beschouwt hetzelfde als overlast.
De verschillende betrokken partijen hebben te maken met verschillende (kijk op) veiligheidsproblemen
en hun belangen en wensen binnen de veiligheidszorg komen waarschijnlijk niet geheel met elkaar
overeen. Een vrouw gaf bijvoorbeeld tijdens een buurtbijeenkomst aan dat er best fysieke aanpassingen
gedaan mogen worden om onveilige situaties tegen te gaan, als de bloemen maar zouden blijven staan.
Als er gezocht wordt naar mogelijke fysieke aanpassingen om een omgeving veiliger te maken, dan is er
waarschijnlijk niet één oplossing de beste.

1.3 Onderzoeksvragen

De volgende vraag zal de hoofdvraag zijn deze thesis:
Hoe kunnen fysieke maatregelen in de openbare ruimte van de Nieuwe Binnenweg en omgeving
bijdragen aan een verbetering van de objectieve en/of subjectieve veiligheid in deze straat, en
welke rol spelen verschillende visies op veiligheid en overlast hierin?
10

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen
zullen hieronder verder toegelicht worden.
Beschrijvende vraag:
1. Welke partijen zijn betrokken bij de veiligheid in Nieuwe Binnenweg en op welke manier zijn zij
betrokken?
• Allerlei partijen zijn op verschillende manieren betrokken bij veiligheidsvraagstukken. Doordat
er in dit onderzoek alleen naar de Nieuwe Binnenweg gekeken wordt, zal het aantal partijen
relatief beperkt zijn. Partijen zijn geen groepen die autonoom en los van elkaar bestaan:
de interactie onderling is ook zeer belangrijk. In veel situaties is een ‘partij’ makkelijk te
identificeren doordat ze past binnen een vaste organisatiestructuur, zoals de politie. Bij de
partij ‘horeca-eigenaren’ wordt het al lastiger. De ene eigenaar kan zich bijvoorbeeld enorm
storen aan een andere eigenaar en diens publiek in de zaak. Kunnen deze twee dan als één
partij beschouwd worden? Hetzelfde geldt voor bewoners. Voor bepaalde groepen, zeker als
het gaat om bewoners, winkeleigenaren, horeca-eigenaren, buurtagenten en het publiek in
de straat, geldt dat hun betrokkenheid of aanwezigheid in de straat niet de hele dag of week
door constant is. Deze deelvraag moet beantwoord worden door een breed te geven van de
betrokken partijen in de Nieuwe Binnenweg.
Verklarende vragen:
2. Wat beschouwen de verschillende betrokken partijen als ‘overlast’ en ‘onveiligheid’? Wat zijn de
verschillen en de overeenkomsten? Op welke plekken signaleren zij dit?
• In de literatuur bestaan er wel ideeën over wat mensen als ‘overlast’ (in het Engels: ‘disorder’)
en onveiligheid verstaan. De algemene definitie van ‘disorder’ die vaak gehanteerd wordt is
“by social disorder, observers commonly mean behaviour involving strangers and considered
potentially threatening, such as verbal harassment on the street, open solicitation for prostitution,
public intoxication and rowdy groups of young males in public. Traditional conceptions of physical
disorder typically refer to markers such as graffiti on buildings, abandoned cars, garbage in
the streets and the proverbial broken window” (Sampson, 2009). Niet iedereen neemt echter,
volgens Sampson (2008) in hetzelfde artikel, in dezelfde mate disorder waar of beschouwt
hetzelfde als disorder (Sampson, 2009). Keizer et al. (2008) leggen een verband tussen een
wanordelijke setting en het proces van waarin heersende sociale normen worden geschonden.
Sociale normen verwijzen naar de perceptie van gemeenschappelijke goed- en afkeuring van
een bepaald soort gedrag, of naar gedrag dat gebruikelijk is in een bepaalde setting. Wat als
disorder beschouwd wordt, is in deze context dus afhankelijk van de heersende norm. Uit
gesprekken en interviews met verschillende partijen om hun visie op het geweldsprobleem in
de Nieuwe Binnenweg te horen en te ontdekken waar in de straat zich voornamelijk problemen
voordoen, bleek echter dat er een grote verscheidenheid bestaat tussen de visies op veiligheid.
Zoals al in de inleiding werd gezegd: over het hondenpoepprobleem wordt meer gesproken dan
over de gewelddadige straatroven of agressieve dronken uitgaanslieden. Ja... wat is overlast en
wat is veiligheid? En denkt iedereen daar hetzelfde over?
• Fysieke maatregelen worden getroffen op basis van hoe er gedacht wordt over onveiligheid.
Partijen die bijvoorbeeld de wijk fysiek en sociaal willen ‘upgraden’ hebben daarbij vaak een
heel andere agenda dan mensen die de wijk zien als laagdrempelige en informele opvangplek
voor bevolkingsgroepen met minder economisch kapitaal. Het is niet alleen belangrijk om te
onderzoeken wat verschillende partijen als onveiligheid en overlast ervaren, maar ook vanuit
welke invalshoek ze ernaar kijken.
3.

In hoeverre komen de objectieve en subjectieve veiligheid met elkaar overeen?
• Over het algemeen wordt er met het woord ‘objectief’ bedoeld dat het neutrale en onafhankelijke
informatie is. Objectieve veiligheid zou dus de werkelijke veiligheidssituatie moeten weergeven.
De objectieve veiligheid wordt vaak in cijfers uitgedrukt, zoals politiecijfers van meldingen en
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•

4.

aangiften. Een onderliggende vraag bij deze deelvraag is: bestaat er een objectieve veiligheid
en zien partijen ieder een stukje van het het ‘onveiligheidsprobleem’ of is onveiligheid pas een
probleem als het zo ervaren wordt? Subjectieve veiligheid bestaat uit meningen en gevoelens
van mensen en kan dus niet in cijfers uitgedrukt worden. Hoe kunnen deze twee dan vergeleken
worden? Voordat er een vergelijking wordt gemaakt moet er eigenlijk gevraagd worden:
zijn objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid onafhankelijk van elkaar? Of beïnvloeden
‘objectieve cijfers’ de subjectieve veiligheid en omgekeerd? Uiteindelijk is het de vraag in
hoeverre ‘de realiteit’ en het ‘beeld’ van veiligheid met elkaar overeen komen.
Het is goed om scherp te houden of fysieke maatregelen er in de eerste plaats op gericht zijn om
de ‘beleving’ van veiligheid te verbeteren of het aantal incidenten terug te dringen.

Wat vinden de verschillende partijen effectieve en gewenste fysieke maatregelen om (subjectieve/
objectieve) onveiligheid in de Nieuwe Binnenweg tegen te gaan?
• Deze deelvraag is er niet op gericht om te achterhalen welke maatregelen werkelijk effectief zijn.
Er kunnen immers wel ‘effectieve’ maatregelen getroffen worden die de ‘meetbare veiligheid’
verbeteren, maar als mensen niet geloven dat het werkt, heeft het niet het beoogde doel
gehaald. Maatregelen die ervoor zorgen dat mensen zich veiliger voelen zijn gewenst, maar
dat hoeft niet te betekenen dat het daardoor veiliger wordt op straat. Omdat de beleving van,
en de visie op veiligheid kan verschillen per partij, zullen er waarschijnlijk ook verschillende
oplossingen aangedragen worden. Als er gezocht wordt naar mogelijke fysieke aanpassingen
om een omgeving veiliger te maken, dan is waarschijnlijk niet één oplossing de beste.

1.4 Structuur thesis

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er in de volgende twee hoofdstukken eerst een
literatuurstudie volgen die meer inzicht zal geven in de relatie tussen de fysieke omgeving en veiligheid. In
het eerste hoofdstuk zal er besproken worden wat er in de literatuur bekend is over fysieke maatregelen
in de openbare ruimte die bijdragen aan veiligheid of het veiligheidsgevoel in een bepaalde omgeving.
Dit hoofdstuk zal beginnen met een korte algemene inleiding over de rol die locatie speelt binnen
criminaliteitstheorieën, en welke plek de fysieke omgeving daarin inneemt. Vervolgens zullen er drie
relevante benaderingen uitgelegd worden die allen vallen onder de algemene benaming ‘crime prevention
through environmental design’, ofwel CPTED. Dat zijn (1) de gelijkname benadering CPTED van Jeffrey
en (2) Defensible Space van Oscar Newman. Een derde plaatsgebaseerde criminaliteitstheorie is de
‘Situational crime prevention’, voornamelijk bekend van de (3) Routine Activities Theory. Hoofdstuk 3, het
tweede theoretische hoofdstuk, richt zich op ‘omgeving en omstandigheden waarin fysieke maatregelen
werkzaam zijn’, ‘integrale veiligheidsbenadering’ en ‘objectieve en subjectieve veiligheid’. In hoofdstuk
4 zullen de onderzoeksopzet en gekozen methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden aan de
orde komen. Voordat er een verslaglegging en analyse volgt van de data, interviews en het veldwerk (H6
en H7) zal er eerst een gebiedsbeschrijving gegeven worden, zodat de lezer de bevindingen in de juiste
context kan plaatsen en zodat resultaten niet onterecht gegeneraliseerd worden. In de hoofdstukken 6 en
7 staat de analyse van de data die in de loop van dit onderzoek verzameld zijn centraal. In hoofdstuk 6 zal
‘veiligheid en overlast’ vanuit het perspectief van drie verschillende locaties benaderd worden, met een
focus op fysieke maatregelen. Hoofdstuk 7 zal het thema veiligheid vanuit het perspectief van personen
behandelen. Tenslotte zal alles samenkomen in de conclusie in hoofdstuk 8.
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Theoretisch Kader | fysieke omgeving & criminaliteit
Het nemen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte om criminaliteit te verminderen is binnen
de literatuur soms een omstreden onderwerp geweest. Paragraaf 2.1 is een korte introductie over de
aandacht die deze relatie binnen de literatuur kreeg door de jaren heen. Daarna zal er in Paragraaf 2.2
worden ingezoomd op de theorie ‘CPTED’, de meest onderbouwde benadering om veiligheid en het fysiek
ontwerp met elkaar te combineren. Belangrijke principes en beperkingen van deze benadering komen in
paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4 aan bod.

2.1 Plaats en Criminaliteit

In de jaren ‘60 ontdekten sociologen dat mensen op sommige plaatsen een hoger risico hebben om
slachtoffer te worden van crimineel gedrag dan op andere plaatsen, dit zijn de zogenaamde criminele ‘hot
spots’. Binnen de literatuur voerden sociaaleconomische anlayses (Chang, 2009) en sociologische theorieën
zoals ‘sociale disorganisatie’ en ‘control theories’ lange tijd de boventoon, waarbij voornamelijk de dader
het object van onderzoek was (Reynald en Elffers, 2009). Omdat deze benaderingen echter onvoldoende
verklarend bleken te zijn voor de hoge criminaliteitscijfers, hebben veel onderzoekers hun focus verlegd
en zijn ze gaan kijken naar de gebouwde omgeving om oorzakelijke verklaringen van criminaliteit te vinden
(Reynald en Elffers, 2009; e.g. Jacobs 1961; Newman 1972; Jeffrey 1999).
Het idee dat het ontwerp van de gebouwde omgeving en het voorkomen van criminaliteit op een bepaalde
manier aan elkaar gelinkt zijn kwam al op in 1961, toen Jane Jacobs haar boek ‘The Death and Life of
Great American Cities’ uitbracht. Volgens Jacobs zou een mix van landgebruik, korte bouwbloklengtes
en andere karakteristieken ervoor zorgen dat er 24 uur per dag activiteit op straat is en dat er daardoor
‘ogen op de straat’ gericht zijn, waardoor de omgeving veiliger zou worden. De ‘crime prevention through
environmental design’-theorie vond zijn oorsprong een paar jaar later in de jaren ‘70. Het creëren van
een stedelijke omgeving die crimineel gedrag tegengaat werd in deze jaren een belangrijk focuspunt in
het crimineel beleid, zeker vanaf het moment dat Newman in 1972 zijn theorie over ‘defensible space’
introduceerde. Hoewel zijn theorie door de wetenschappelijke wereld werd bekritiseerd, waren zijn
ideeën politiek gezien zeer invloedrijk. Vanwege tegenvallende resultaten in de praktijk en het gebrek
aan theoretisch bewijs en methodologische verantwoording verdween dit gedachtegoed weer naar de
achtergrond.
Recentelijk heeft de studie naar plaatsgebaseerde criminaliteit weer een toenemende hoeveelheid
aandacht gekregen. Hoewel de theorieën bekritiseerd werden, is het tegenwoordig aanvaard dat er een
sterke relatie bestaat tussen het ontwerp van de stedelijke ruimte en het gedrag van het publiek, waaronder
ook crimineel gedrag valt. Het bestaan van hot-spots geeft aan dat de factor locatie zeker een belangrijke
rol speelt bij misdaden, anders zouden misdaden evenredig verspreid zijn. Uit kwalitatieve beschrijvingen
in het rapport van Regioplan (2010) van een aantal straatroven bleek bijvoorbeeld dat slachtoffers naar
een afgelegen plek werden meegenomen of een steegje in werden getrokken. De Nieuwe Binnenweg is
een van de straten in het Oude Westen van Rotterdam waar het hoogste aantal geweldsincidenten plaats
heeft gevonden tussen 2007 en medio 2011. Ook daaruit blijkt de belangrijke rol die locatie speelt.
Hoewel er dus een consensus bestaat over de sterke relatie tussen de fysieke ruimte en crimineel gedrag,
is er lang niet altijd overeenstemming over de aard van deze relatie en over de vraag op welke manier het
stedelijk ontwerp gedrag ‘bepaalt’ (determineert). Determinisme wordt binnen de ontwerpwereld als een
‘vies woord’ gezien en deterministen worden op grote schaal gedenigreerd tot ‘sociale ingenieurs’ (Dovey,
1998). De fysieke omgeving kan geen gedrag veroorzaken, maar kan het wel sturen. De gebouwde omgeving
kan voorkomen dat er dingen gebeuren op een bepaalde plaats, of stimuleren dat ze gebeuren, maar de
omgeving kan niets bepalen. Deze gedachte deel ik en dat zal ook mijn invalshoek zijn. Het stedelijke
ontwerp is een bemiddelaar die een bepaalde bijdrage levert aan de verspreiding van criminaliteit en
geweld, of van positief gedrag. Maar het idee dat fysieke maatregelen op kunnen lossen wat voornamelijk
een sociaal probleem is, is een illusie.
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2.2 CPTED, drie benaderingen

De meest onderbouwde benadering om veiligheid en het fysiek ontwerp met elkaar te combineren wordt
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) genoemd. Strategieën die voortkomen uit de
‘Crime Prevention Through Environmental Design’-theorie worden tegenwoordig wereldwijd toegepast
(Cozens et al., 2005). De CPTED-theorie is gebaseerd op het idee dat criminaliteit deels het resultaat is van
de kansen die door de fysieke omgeving worden geboden. Om die reden zou het mogelijk moeten zijn om
de fysieke omgeving zo aan te passen dat het minder waarschijnlijk wordt dat er criminaliteit voorkomt
(Casteel en Peek-Asa, 2000). Tegenwoordige implementaties van CPTED zijn volledig gebaseerd op het
idee dat het juiste ontwerp en effectief gebruik van de gebouwde omgeving criminaliteit en de angst
hiervoor kan verminderen en dat ‘the quality of life’ verbetert (Crowe, 2000, p. 46).
Er zijn verschillende benaderingen die vallen onder de algemene benaming ‘crime prevention through
environmental design’. De belangrijkste, die in hoofdstuk 2.1 al genoemd werden, zijn ‘Defensible Space’
van Oscar Newman, en CPTED van Ray Jeffrey. Een derde plaatsgebaseerde criminaliteitstheorie is de
‘Situational crime prevention’, voornamelijk bekend van de Routine Activities Theory.

Jeffrey - CPTED | 2.2.1
De term CPTED werd als eerste geïntroduceerd door criminoloog C. Ray Jeffrey, die in 1971 een boek
publiceerde waarin hij beweerde dat sociologen te veel nadruk legden op sociale oorzaken van criminaliteit.
Volgens Jeffrey zou preventie meer gericht moeten zijn op biologische factoren (blootstelling aan lood
bijvoorbeeld zou volgens hem zorgen voor schade aan hersenen en daardoor criminaliteit veroorzaken bij
kinderen) en op milieufactoren, door de mogelijkheden voor criminaliteit in de omgeving te verminderen.
Het werk van Jeffrey werd ontvangen met veel kritiek, voornamelijk vanwege zijn biologische argumenten.
CPTED zoals Jeffrey het voorstelde, inclusief biologische componenten, wordt tegenwoordig de tweede
generatie CPTED genoemd en is minder populair dan het huidige concept van CPTED. Het boek van Jeffrey
bevatte een paar voorschriften hoe mogelijkheden tot criminaliteit beperkt zouden kunnen worden.
Zijn opvolgers, voornamelijk Tim Crowe (1991), hebben later een aantal richtlijnen ontwikkeld voor de
gebouwde omgeving om de kansen voor criminaliteit te beperken. Deze richtlijnen waren in de eerste
plaats bedoeld voor de politie, stedelijk ontwerpers en architecten.

Newman - Defensible Space | 2.2.2
De tweede benadering die valt onder ‘crime prevention through environmental design’ is de ‘defensible
space’-theorie van Oscar Newman (1972), die zijn boek in dezelfde periode als Jeffrey publiceerde. Daarin
uit hij voornamelijk zijn kritiek op Amerikaanse ‘public housing’. Volgens zijn theorie kunnen de oorzaken
van criminaliteit zowel in individuele kenmerken van daders als in de fysieke omgeving gevonden worden
(Chang, 2009). Het fysieke ontwerp van stedelijke residentiële gebieden kan worden aangepast waardoor
deze gebieden minder kwetsbaar worden voor crimineel gedrag. In de eigen woorden van Newman is
Defensible Space
‘a model for residential environments which inhibits crime by creating the physical expression of a
social fabric that defends itself. It is a surrogate term for the range of mechanisms - real and symbolic
barriers, strongly defined areas of influence, and improved opportunities for surveillance - that combine
to bring an environment under the control of its residents (Voordt, 1997).
Dit kan volgens Newman door bewoners meer mogelijkheden te bieden om het gebied rondom hun huis
te controleren en beschermen als dat nodig is (Reynald en Elffers, 2009). Door het creëren van een ‘senseof-territorialism’, ook wel ‘sense-of-ownership’ genoemd, zijn buurtbewoners in staat om hun normen en
waarden hoog te houden en op die manier hun leefomgeving veilig te houden.
Volgens Newman zijn er vier elementen van fysiek ontwerp die bijdragen aan het creëren van een veilige
omgeving. Dat zijn (1) Territoriale definitie van ruimte, door de residentiële omgeving te verdelen in
publieke ruimtes, semi-publieke ruimtes en private ruimtes. (2) De positionering van ramen van gebouwen,
die bewoners toestaan om toezicht te houden op publieke ruimtes van hun leefomgeving. Gebouwen
zouden ‘eyes on the street’ moeten hebben, zoals eerder al geopperd was door Jane Jacobs (1961).
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Afbeelding 2.3a laat zo’n situatie zien waarbij een auto vanaf verschillende gezichtspunten in de gaten
gehouden kan worden. (3) Het opnemen van gebouwen, vormen en idiomen die het stigma van publieke
huisvesting vermijden (monotone vormen, goedkoop lijkende materialen, zwakke identiteit of individuele
appartementen). (4) Veiligheid kan verbeterd worden door de locatie van residentiële ontwikkelingen te
laten plaatsvinden in functioneel sympathieke stedelijke gebieden die direct grenzen aan activiteiten die
niet een constante bedreiging vormen. Een mix van functies kan een positief effect hebben, omdat dit
kan leiden tot ‘natural surveillance’. Het integreren van
negatieve functies in de omgeving (zoals industriële
activiteiten die leiden tot de afwezigheid van mensen
’s nachts en concentraties van drugsverslaafden) zou
vermeden moeten worden. Volgens Voordt (1997) zijn
de twee kernwoorden binnen Newmans elementen
‘territoriality’ en ‘natural surveillance’. Het zijn
voornamelijk losstaande hoge bouwblokken met sterk
gescheiden functies, en een grote hoeveelheid (semi)
publieke ruimte die volgens Newman niet aan deze
‘defensible space’ criteria voldoen.
Afbeelding 2.2 | Natuurlijk toezicht op straat

Routine Activities Theory | 2.2.3

Een derde plaatsgebaseerde criminaliteitsbenadering is de ‘situational crime prevention’ die werd
ontwikkeld halverwege de jaren ‘70 door de ‘British government’s criminological research department’
(Mayhew et al., 1976; Clarke and Mayhew, 1980). Hoewel deze benadering zich wel richt op
plaatsgebaseerde criminaliteit, is ze niet zoals CPTED en ‘defensible space’ hoofdzakelijk gericht op de
gebouwde omgeving en architectuur. Het is meer een algemene benadering voor het verminderen van
kansen voor elke vorm van criminaliteit (Clarke, 1998). De meest bekende theorie die onder de ‘situational
crime prevention’ valt is de ‘Routine Activities Theory'. Deze theorie verklaart hoe veranderingen in de
dagelijkse patronen of activiteiten van sociale interactie – zoals werk, recreatie, educatieve inspanningen,
uitgaan, vrijetijdsactiviteiten enz. – invloed heeft op verschillen in misdaadcijfers. De theorie beschouwt
misdaden als gebeurtenissen die gebeuren op een specifieke locatie in tijd en ruimte waar ook specifieke
personen en/of objecten bij betrokken zijn.
Drie cruciale componenten die nodig zijn om crimineel geweld te laten plaatsvinden zijn mogelijke
daders, geschikte doelwitten en de afwezigheid van capabele ‘guardians’ (beschermers/bewakers). Het
ontbreken van een van deze componenten kan een misdaad voorkomen. Als de gemeenschap verandert,
zullen de routinematige activiteiten van burgers ook veranderen. Terwijl mensen hun routinematige
activiteiten uitvoeren, selecteren daders hun doelwitten op basis van ingeschatte waarde, zichtbaarheid,
toegankelijkheid en de traagheid van hun doelstelling (Boetig, 2006). Wetshandhavers en politie zijn voor
de hand liggende beschermers, maar daardoor blijft de rol van de onwetende burger, die ook een heel
belangrijke rol kan hebben als ‘guardian’/bewaker, onderbelicht. Later werd de ‘Routine Activities Theory’
aangepast door de toevoeging van een vierde component, namelijk de aan- of afwezigheid van een ‘handler’.
‘Handlers’ zijn mensen die directe invloed hebben op een overtreder (zoals ouders, leraren, coaches,
vrienden of werkgevers). In de aanwezigheid van deze mensen zullen potentiële daders geen misdaden
plegen (Eck, 1995).

2.3 Belangrijke principes CPTED

De vorm van CPTED, zoals we die tegenwoordig kennen is gebaseerd op de uitgewerkte modellen van
Newman en Crowe en de routine activites theory. Het concept heeft als principe dat een goed ontwerp en
een effectief gebruik van de fysieke omgeving ervoor kan zorgen dat crimineel gedrag verminderd wordt
en dat de angst voor crimineel gedrag afneemt. Beslissingen van stedelijk ontwerpers en architecten
kunnen samen met bewoners en het bedrijfsleven invloed hebben op de samenleving door het menselijk
gedrag te beïnvloeden en de publieke perceptie van veiligheid.
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CPTED is een complex concept met een veelheid aan interventies en verschillende gedragsreacties
van verschillende groepen mensen. Deze kunnen ondergebracht worden in verschillende algemene
elementen, hoewel deze elementen niet los van elkaar gezien moeten worden. Ze sluiten elkaar onderling
niet uit. Deze kernelementen zijn ‘surveillance’ (toezicht), ‘acces control’ (toegangscontrole), ‘territoriality’
(territorialiteit), ‘image/maintenance’ (beeld/beheer) en ‘activity support’. De laatste twee elementen
worden vaak apart genoemd omdat ze niet direct fysieke ontwerpelementen in de ruimte zijn. Het
concept van image/milieu suggereert dat de verschijningsvorm van een buurt een beeld creëert dat de
leefstijl van de inwoners weergeeft (Reynald en Elffers, 2009). Wanneer dit beeld negatief is, dan zal de
buurt zich negatief afscheiden van de omliggende gebieden en zal hij aantrekkelijk worden voor criminele
activiteiten. Als het beeld weergeeft dat de buurt goed onderhouden is en dat er zorg voor gedragen
wordt dan geeft dit de indruk dat de omgeving goed gecontroleerd wordt, door zijn inwoners. Dit dient
als symbolisch afschrikmiddel voor potentiële daders. Deze gedachtegang past binnen de ‘Broken Window
Theory’. Paragraaf 2.3.5 zal hier verder op in gaan.

Surveillance | 2.3.1

Het ‘surveillance’-element heeft als primair doel
dat de perceptie dat mensen gezien kunnen
worden toeneemt. Toezicht is van wezenlijk
belang om de omgeving in de gaten te kunnen
houden om haar te beschermen. Mensen kunnen
zich veiliger voelen als ze weten dat ze gezien (en
beschermd) worden en potentiële daders kunnen
ontmoedigd worden omdat ze makkelijker gepakt
kunnen worden. Het surveillance-element is
op te delen in twee vormen: natuurlijk toezicht
(door bewoners, ondernemers, aanwezige
mensen in de straat) en formeel toezicht (politie
e.d.). Het idee van een ‘natuurlijke surveillance’
Afbeelding 2.3a | Objecten in de straat
(zie ook afb. 2.2) staat centraal binnen CPTED. De
openbare ruimte en de gebouwen zouden zo ontworpen en beheerd moeten worden dat de mogelijkheden
voor natuurlijke surveillance maximaal zijn. Het zicht op straat kan bijvoorbeeld vergroot worden door
ramen in gebouwen waardoor uitgekeken kan worden op straat, door zichtsbeperkende elementen in
het straatbeeld te beperken (zie afb 2.3a) en door mechanische hulpmiddelen zoals cameratoezicht en
straatverlichting. Daarnaast zijn de activiteiten in de straat bepalend voor de hoeveelheid mensen die zich
in de straat bevinden en wie erop af komen.

Access control | 2.3.2

Het ‘access control’-element is in de eerste plaats gericht op het beheren van toegangswegen. Door
bepaalde maatregelen kunnen ongewenste (groepen) mensen ergens buiten gehouden worden of
de fysieke ruimte kan zo aangepast worden dat het
voor potentiële daders moeilijker is om te kunnen
ontsnappen. Door het beperken van vluchtroutes kan
het voor potentiële daders bemoeilijkt worden om hun
daden uit te voeren, waardoor ze het risico misschien
niet willen lopen. Het is in de publieke ruimte moeilijk
om de toegang te controleren, want alle mensen mogen
zich in principe in de openbare ruimte vertonen. En het
is lastig om de grote veelheid aan mensen allemaal in
de gaten te houden. Wel kan door het stratenpatroon
bepaald worden welke weg mensen moeten volgens
om ergens te komen. Door het fysieke ontwerp van het
stratenpatroon kan de stroom mensen (auto’s/fietsers/
Afbeelding 2.3b | Leesbaarheid van een gebied
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voetgangers) gestuurd worden. Het openbaar vervoer speelt hier ook een belangrijke rol in, door de keuze
voor de locaties van stations. Een belangrijk element binnen de ‘access control’ is de ‘leesbaarheid’ van de
omgeving. Een stedelijke omgeving wordt ‘leesbaar’ genoemd wanneer deze zo ontworpen is dat mensen
makkelijk weten waar ze zijn en hoe ze op hun plaats van bestemming komen (zie afb. 2.3b). Het is niet
verwarrend en mensen raken niet verdwaald.

Territoriality | 2.3.3

‘Territoriality’ is gericht op het definiëren van ruimte – openbaar/privaat – en daardoor de toename van
sociale controle. Door het ontwerp van het gebied kunnen er signalen gegeven worden dat iemand eigenaar
is van dat gebied. In de literatuur wordt ‘territoriality’ vaak gekoppeld aan ‘sense-of-ownership’ waarin
gebruikers zich verantwoordelijk voelen voor hun ruimte en waardoor slecht gedrag van onrechtmatige
gebruikers ontmoedigd wordt (Cozens et al., 2005). Mensen die zich verantwoordelijk voelen, zullen
eerder meldingen doen bij de politie.

Activity Support | 2.3.4

Het ‘activity support-element’ heeft betrekking op het gebruik van design en signalen, waardoor gewenste
patronen in het gebruik van de openbare ruimte gestimuleerd worden (Cozens et al., 2005). Crowe ( 2000)
geeft aan dat bij het genereren en stimuleren van activiteiten in alle redelijkheid gezocht moet worden
hoe ‘onveilige’ activiteiten (zoals het pinnen van geld) in ‘veilige’ locaties (met meerdere activiteiten en
voldoende toezicht) geplaatst moeten worden. Op eenzelfde manier fungeren ‘veilige’ activiteiten als
magneet voor gewone burgers die door hun doen en laten de aanwezigheid van criminelen ontmoedigen.
Dit gaat niet helemaal op voor winkeldieven en zakkenrollers, die juist worden aangetrokken tot locaties
met veel activiteit. Dit element bevat duidelijke overeenkomsten met surveillance, territoriality en access
control.

Image/Maintenance | 2.3.5
Het belang van ‘image/maintenance’ wordt duidelijk uitgelegd door de Broken Window Theory. Volgens
deze theorie van Wilson en Kelling (1982) stimuleren signalen van wanorde en kleine criminaliteit tot
meer wanorde en kleine criminaliteit, waardoor dit gedrag dus wordt verbreid (Keizer et al., 2008). Fysieke
wanorde, zoals het veelgenoemde ‘gebroken ruitje’ of ‘graffity’ wordt door de buurtgemeenschappen
geïnterpreteerd als signaal dat niemand zich bekommert om de buurt. Dit leidt tot meer wanorde en
criminaliteit. Vervolgens ontstaat er een ‘angst voor criminaliteit’, waardoor mensen zich onveilig voelen
en desbetreffende plek(ken) ontwijken, waardoor er verminderde sociale controle optreedt. Daardoor
ontstaat er weer meer ruimte voor wanorde en crimineel gedrag (Dordan en Lees, 2005) en vormen
van roofzuchtige criminaliteit worden aangetrokken tot dit gebied vanwege de verminderde sociale
controle (Sampson, 2009). Het is een soort neerwaartse spiraal. Keizer et al. (2005) ontdekten in hun
empirisch onderzoek dat wanneer mensen zien dat andere mensen sociale of wettige regels schenden,
het waarschijnlijker wordt dat zij ook normen of regels overtreden, waardoor wanorde(lijk gedrag) wordt
verspreid. Het tegengaan van wanorde en het handhaven van sociale en wettelijke regels zal volgens deze
theorie bijdragen aan (de beleving van) veiligheid. Een groot kritiekpunt tegen deze theorie is dat het
moeilijk is vast te stellen wat overlast is en wat de heersende ‘sociale norm’ is en of er wel een gedeelde
perceptie van wanorde en klein crimineel gedrag is (Sampson, 2009).

2.4 Beperkingen CPTED

Ondanks al het bewijs dat CPTED ondersteunt zijn er net als bij andere ‘criminaliteit preventiestrategieën’
beperkingen. Irrationele daders (bijv. daders onder invloed van alcohol of drugs) reageren vaak
onvoorspelbaar en onberekenbaar. CPTED strategieën hebben alleen succes in situaties waarin daders
rationeel handelen. Overigens hebben mensen onder invloed van drank en drugs een grotere kans om
slachtoffer te worden van crimineel gedrag (Cozens et al, 2005).
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Theoretisch Kader | (sociale) context & veiligheidsbeleving
Dit theoretische hoofdstuk zal verder ingaan op de (sociale) context waarin fysieke maatregelen volgens
onderzoek werkzaam zijn en welke maatregelen effectief zijn. De effectiviteit van fysieke maatregelen
is vaak moeilijk vast te stellen, omdat dit alleen binnen de gehele fysieke en sociale context waarin ze
werkzaam zijn onderzocht kan worden. De context zal in paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 aan bod komen.
Behalve de context staat ook het begrip veiligheid ter discussie. De vraag wat ‘veiligheid’ is, is essentieel
in de zoektocht naar (effectieve en gewenste) fysieke maatregelen om onveiligheid tegen te gaan. Het
is de vraag of er wel een eenduidige perceptie van onveiligheid, overlast en crimineel gedrag bestaat.
Het hoofdstuk ‘objectieve en subjectieve veiligheid’ (H3.3) zal hier aandacht aan besteden. In de laatste
paragraaf 3.4 zal ten slotte een overzicht gegeven worden van de contextgerichte en fysieke maatregelen
die effectief zijn volgens onderzoek. Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als een kritische verdieping op
het voorgaande theoretische hoofdstuk.

3.1 Commentaar op CPTED

Veel preventiemaatregelen kunnen niet, of slechts lastig, op hun effecten worden onderzocht. Daarnaast
is er slechts een klein aantal effect studies waarin expliciete aandacht wordt besteed aan onderliggende
mechanismen die ervoor zouden moeten zorgen dat een preventiemaatregel de beoogde resultaten
bereikt (Van der Knaap et al., 2006). De context waarin een maatregel is ingezet, wordt doorgaans
evenmin uitgebreid beschreven en het gebrek aan evaluatiestudies werkt in de hand dat ook geëvalueerde
maatregelen in een zeer beperkt aantal contexten zijn getoetst. Deze opmerkingen gelden niet alleen voor
bepaalde maatregelen, maar voor het hele concept van CPTED. In een review van CPTED concluderen
Cozens et al (2005) dat recentelijke onderzoeken duidelijk aangeven dat CPTED effectief kan zijn bij het
verminderen van criminaliteit en de angst voor criminaliteit, hoewel het volgens hen minder duidelijk is
hoe CPTED (en onderdelen daarvan) werkt, waar haar strategieën het beste werken en hoe de effectiviteit
systematisch geëvalueerd kan worden. Reynald en Elffers (2009) komen uit op een zelfde soort conclusie.
Ook zij concluderen dat de successen overschaduwd worden door het feit dat er slechts weinig bekend is
over de vraag welke processen eigenlijk daadwerkelijk ervoor zorgen dat deze initiatieven succesvol zijn en
welke specifieke mechanismes daaraan ten grondslag liggen.
Gelukkig zijn er wel onderzoeken te vinden die duidelijke uitspraken doen over de werking van
fysieke maatregelen. Sommige situationele of contextgerichte preventiemaatregelen, die verderop
besproken zullen worden, zijn geen fysieke maatregelen, zoals het trainen van barpersoneel of
politie-inzet. Het toepassen van fysieke maatregelen lijkt alleen zin te hebben als daardoor het zicht
verbeterd wordt en tegelijkertijd ook het toezicht en het adequaat optreden. Barpersoneel en politie
moeten kunnen zien wat er gebeurt voordat ze kunnen ingrijpen. Bewoners kunnen pas een melding
maken van een gevaarlijke situatie wanneer zij het zien gebeuren. Vandaar dat fysieke maatregelen op
zichzelf niet werken, maar alleen in combinatie met andere sociale maatregelen. Waarschijnlijk zijn de
effecten van fysieke maatregelen hierdoor slechts moeilijk of niet te meten.

3.2 Omgeving en omstandigheden

Niet alle strategieën zijn overal even effectief in alle omgevingen en omstandigheden. Sommige strategieën
werken alleen in een specifieke omgeving of helpen alleen een specifiek type criminaliteit tegen te gaan
(van Soomeren, 2000). Op basis van inzichten door CPTED zijn er verschillende strategieën en methodes
bedacht. Maar wat werkt? Om te bepalen welke strategie zal werken zijn er altijd drie vragen belangrijk
om vooraf te stellen: Waar? Wat? en Wie?

Waar | 3.1.1
Er kan een indeling gemaakt worden van verschillende typen gebieden waarbinnen criminaliteit kan
voorkomen. Deze indeling kan helpen antwoord te geven op de vraag ‘waar?’. De focus van Europese
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CPTED-normen ligt op stedelijke gebieden waarbinnen acht verschillende gebieden kunnen worden
onderscheiden (van Soomeren, 2000):
• Residentiële gebieden
• Scholen/Jeugdvoorzieningen
• Commerciële en industriële
• Winkelgebieden
• Parken
• Gebieden gericht op vermaak en recreatie
• Openbaar vervoerfaciliteiten
• Stadscentra en publieke ruimte
Deze ‘waar?’ vraag zal ook in hoofdstuk 5 Gebiedsomschrijving aan de orde komen, specifiek voor
de Nieuwe Binnenweg en omgeving. De context waarin dit onderzoek gedaan wordt is belangrijk om
cijfers goed te interpreteren en om interviews beter te begrijpen. In stadscentra zijn hoge geweldscijfers
bijvoorbeeld meer vanzelfsprekend dan in een woonbuurt.

Wat | 3.1.2
Nu het gebied en de omgeving duidelijk is, volgt de vraag ‘wat?’ Deze vraag helpt antwoord te geven op
het probleem dat er speelt. Is het criminaliteit, is het overlast? Of is het de angst ervoor? Over welke
vormen van criminaliteit en overlast gaat het? In dit onderzoek gaat het om onveiligheid in de openbare
ruimte. Enkele voorbeelden zijn:
• (Angst voor) berovingen
• (Angst voor) agressie
• Bedreigingen
• Prostitutie
• Drugsoverlast
Politieregistraties geven een goed beeld van het aantal meldingen die gedaan worden van bepaalde
vormen van overlast of criminaliteit. Bijvoorbeeld van fietsendiefstal. Maar dat betekent niet dat elke
diefstal wordt geregistreerd en het betekent ook niet dat mensen zich onveilig voelen in de straat als
ze weten dat er fietsen worden gestolen. Daarbij komt dat niet iedereen dezelfde hoeveelheid overlast
waarneemt en/of hetzelfde als een veiligheidsprobleem beschouwt. Er kan grote verscheidenheid bestaan
in visies van verschillende partijen op veiligheid. Vandaar dat de vraag ‘wat beschouwen verschillende
betrokken partijen als ‘overlast’ en ‘onveiligheid’ scherp gesteld moet worden, om goed te kunnen duiden
‘wat’ het probleem is dat er speelt, en volgens wíe. Paragraaf 3.3 zal hier verder op ingaan.

Wie | 3.1.3
Om deze ‘wat?’-vraag te kunnen beantwoorden moet dus ook de vraag gesteld worden: wie zijn die
verschillende betrokken partijen? En wanneer is een partij ‘betrokken’? De zorg voor veiligheid wordt
steeds minder een staatsmonopolie. Veiligheidszorg wordt niet meer georganiseerd vanuit één positie,
maar krijgt vorm door meerdere partijen die zich opstellen rond een concreet probleem. Dit past binnen
algemene tendensen van ‘horizontalisering’, waarbij hiërarchisch bestuur (government) wordt vervangen
door netwerksturing (governance) (R. van Steden, 2009). In lokale veiligheidszorg komt de nadruk vaker te
liggen op een integrale aanpak en publiek-private samenwerking; ook wel nodal governance genoemd (van
Aalst & van Liempt, 2011, Shearing & Wood 2003, Schuilenberg & Scheepmaker, 2009). Dit wil overigens
geenszins zeggen dat de overheid aan invloed inboet (R. van Steden, 2009). De overheid heeft wel de
regie in het vormgeven en uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid. Maar zeker op het terrein van
veiligheid moet iedereen zijn of haar schouders eronder zetten. Van zowel gemeente, politie en justitie als
van hulpverleners, ondernemers en burgers worden bijdragen verwacht.
Om preventief en oplossingsgericht op te treden tegen criminaliteit (en de angst ervoor) zijn er altijd
mensen en organisaties die belang hebben bij of geïnteresseerd zijn in het probleem en/of de bestrijding.
Welbekende voorbeelden zijn:
• Politici/autoriteiten
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• Ontwerpers en stedenbouwers/planners
• Politie
• Maatschappelijk werkers
• Bewoners
• Winkeleigenaren
• Gebruikers van de straat/het publiek
Al deze ‘partijen’ zijn op verschillende manieren betrokken bij een bepaald veiligheidsvraagstuk. Ter
illustratie: in een situatie waarbij drugsverslaafden ernstige overlast veroorzaken in een wijk, zijn
ontwerpers en stedenbouwers vaak niet direct betrokken bij het probleem, hoewel hun ontwerp mogelijk
wel invloed op het probleem kan hebben. Als er in het ontwerp bruggetjes en pleintjes aanwezig zijn waar
verslaafden zich graag ophouden, dan hebben de ontwerpers toch indirect invloed op het probleem. Het
zijn vaak buurtbewoners en het publiek op straat die het probleem van de verslaafden direct ervaren en
zich aan de verslaafden ergeren of bang voor ze zijn. Ten slotte zijn er partijen die betrokken zijn bij de
bestrijding van de drugsoverlast. Dat kan op een directe manier: de politie heeft de taak om ‘boeven te
vangen’ en een omgeving veilig te maken. Of op een indirecte manier, waarbij partijen niet direct zelf met
het veiligheidsprobleem geconfronteerd worden, maar wel onmisbaar zijn in de bestrijding. Bijvoorbeeld
politici die verantwoordelijk gesteld worden voor de veiligheid van de burgers, of ontwerpers die helpen
om de wijk opnieuw in te richten.
De categorie ‘gebruikers van de openbare ruimte’, ofwel ‘het publiek’ heeft een nadere toelichting nodig.
In deze categorie vallen alle mensen die fysiek in de openbare ruimte aanwezig zijn. In de literatuur worden
daarmee vaak de mensen bedoeld die er niet wonen, maar er wel komen. Eigenlijk is dat een vreemde
verdeling, want bewoners vormen evengoed het publiek op straat als de mensen die er ‘op bezoek’ zijn.
In de theorie van ‘Defensible Space’ wordt er wel een duidelijke scheiding gemaakt tussen bewoners en
‘vreemdelingen’. Volgens Newman moeten bewoners de mogelijkheid hebben om het gebied rondom hun
huizen te controleren en beschermen als dat nodig is. Het publiek zou een potentiële bedreiging kunnen
zijn, of juist kunnen zorgen voor extra ‘ogen op de straat’ waardoor een omgeving veiliger wordt. Deze
gedachte is inderdaad interessant in residentiële omgevingen, maar heeft weinig waarde in bijvoorbeeld
winkelgebieden of stadsparken. Op deze locaties vormen bewoners vaak maar een kleine minderheid van
het publiek op straat en het publiek is een gemêleerd gezelschap. Onder de ‘gebruikers’ van de openbare
ruimte vallen zowel bewoners, als toevallige voorbijgangers, als drugsverslaafden, ofwel iedereen die
gebruik maakt van de openbare ruimte. Sommige gebruikers hebben echter nog een andere relatie met
een omgeving dan hun aanwezigheid alleen, bijvoorbeeld doordat ze er wonen of werken. Vandaar dat
deze groepen apart behandeld zullen worden.
Voor bepaalde groepen, zeker als het gaat om bewoners, winkeleigenaren, horeca-eigenaren, buurtagenten,
en het publiek in de straat, geldt dat hun betrokkenheid of aanwezigheid in de straat niet de hele dag of
week door constant is. Winkeleigenaren en het winkelend publiek zijn voornamelijk overdag aanwezig
terwijl horeca-eigenaren en het uitgaanspubliek juist in de avonden zorgen voor leven op straat. Het is dus
niet alleen de vraag ‘wie’ er betrokken zijn, maar ook ‘hoe’ en in sommige situaties ‘wanneer’.

3.3 Objectieve en subjectieve veiligheid

Zoals in paragraaf 2.2 werd aangegeven zijn tegenwoordige implementaties van CPTED volledig gebaseerd
op het idee dat het juiste ontwerp en effectief gebruik van de gebouwde omgeving criminaliteit en de
angst hiervoor kan verminderen en dat ‘the quality of life’ verbetert (Crowe, 2000). Maar wat is precies
criminaliteit en de angst hiervoor? In paragraaf 3.1.2 werd deze vraag al gesteld. In die paragraaf ging
het voornamelijk om de uitingsvorm van een probleem, zoals prostitutie of drugsoverlast. Maar deze
categorisering leidt tot meer abstracte vragen over ‘veiligheid’.
Criminaliteit die werkelijk plaatsvindt wordt doorgaans opgevat als hetgeen dat gemeten kan worden en
waarmee de ‘objectieve veiligheid’ vastgesteld kan worden, ofwel ‘de afwezigheid van handelingen door
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anderen met de afwezigheid van slachtofferschap als gevolg’ (van Koppen, 2008). Objectieve veiligheid
staat voor de feitelijke kans dat zich een gebeurtenis voordoet die de veiligheid aantast, bijvoorbeeld
doordat men slachtoffer wordt van criminaliteit (Eysink Smeets, 1998). Deze kans wordt gemeten aan
de hand van het aantal en de ernst van incidenten. Statistieken en registraties van incidenten door met
name de politie geven een beeld van de objectieve veiligheid (Bruls, 2001). Hierbij dient wel rekening
gehouden te worden met ‘dark numbers’. Niet iedereen doet aangifte of melding van een misdrijf en niet
alle criminele handelingen zijn voor de politie waarneembaar.
Uit onderzoek blijkt dat het veiligheidsprobleem in belangrijke mate een sociaal probleem is en niet alleen
een criminaliteitsprobleem (Kei Kenniscentrum, 2011). Plekken waar mensen zich onveilig voelen, zijn
lang niet altijd daadwerkelijk (objectief) onveiliger. Zo worden locaties in de openbare ruimte waar weinig
mensen aanwezig zijn, vaak als onveilig ervaren, terwijl er objectief gezien mogelijk minder incidenten
plaatsvinden. Ook goed verlichte plekken worden als veiliger ervaren, terwijl dit niet zo hoeft te zijn (Kei
Kenniscentrum, 2011).
De angst voor criminaliteit is de subjectieve veiligheid, een beleving. Onveiligheidsgevoelens worden
niet per se veroorzaakt door criminaliteit of slachtofferschap, maar “komen voort uit een breder
onbehagen dat zich vormgeeft in geprojecteerde gevoelens van dreigende criminaliteit en het risico op
slachtofferschap” (van Koppen, 2008). Tevens krijgen de media een cruciale rol toegewezen. Een veel
gehoorde veronderstelling is dat hoe meer en sensationeler journalisten over overlast en andere vormen
van onveiligheid berichten, hoe angstiger mensen zullen zijn (Boers, 2008).
Er bestaat een belangrijk verschil tussen cognitieve en affectieve gevoelens van onveiligheid (Oppelaar
en Wittebrood, 2006). Opvattingen en oordelen over bijvoorbeeld de veronderstelde ontwikkeling
van de criminaliteit in de samenleving of de inschatting om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit
hebben een aanzienlijke cognitieve component. Deze ‘feitelijke’ kennis kan gebaseerd zijn op eigen
slachtofferervaringen of die van bekenden, of bijvoorbeeld op berichtgeving in de media. Omdat het
hierbij gaat om opvattingen en oordelen over de realiteit, kan veelal ook worden aangegeven of deze
percepties wel of niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
De emoties die criminaliteit bij burgers opwekt – zoals de vrees dat men zelf slachtoffer wordt of dat
anderen slachtoffer worden van criminaliteit – hebben een sterke affectieve component. De angst ontstaat
hierbij door de dreiging van (vermeend) gevaar. De meeste mensen ervaren echter angst vooruitlopend
op mogelijke bedreigingen of als reactie op signalen uit de omgeving die op gevaar wijzen (zoals duisternis
of hangjeugd).
Door deze theorie kan de ‘effectiviteit van fysieke maatregelen’ ter discussie gesteld worden. Eerst moet
er duidelijk gesteld worden wat het ‘doel’ is van de maatregelen. Er kunnen immers wel ‘effectieve’
maatregelen getroffen worden die de ‘meetbare veiligheid’ verbeteren, met als doel ‘dat mensen zich
veiliger gaan voelen’, maar als mensen niet geloven dat het werkt of alvorens geen onveiligheid ervaren,
dan hebben de maatregelen niet het beoogde doel bereikt. Maatregelen die ervoor zorgen dat mensen
zich veiliger voelen zijn gewenst, maar dat hoeft niet te betekenen dat het daardoor werkelijk veiliger
wordt op straat.

3.4 Wat werkt?

In het rapport van het onderzoek Geweld verslagen? (Van der Knaap et al., 2006) wordt verslag gedaan van
een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke
domein. Fysieke maatregelen vallen in dit rapport onder de contextgerichte preventiemaatregelen.
Het rapport zegt dat drie contextgerichte preventiemaatregelen (gericht op gelegenheidsbeperking en
afschrikken) effectief blijken te zijn:
• Het verbeteren van straatverlichting
• Politie-inzet op ‘hot spots’
• Gerichte surveillances
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Een mogelijk effectieve maatregel ter preventie van geweld in cafés is het trainen van barpersoneel
in het voorkomen van incidenten. Wat volgens van der Knaap et al. (2006) zeker niet werkt in de preventie
van geweld is cameratoezicht. Cameratoezicht blijkt vooral een preventieve werking te hebben op
vermogensdelicten, maar bij het tegengaan van geweldscriminaliteit ligt de kracht van de camera vooral in
de mogelijkheid een snelle reactie op incidenten te coördineren en daarmee te voorkomen dat incidenten
verder uit de hand lopen. Van andere maatregelen die in het onderzoek onder de loep worden genomen
is het niet duidelijk (te meten) wat het effect is.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat cameratoezicht alleen een preventief effect kan hebben op
calculerende daders die oog hebben voor de risico’s die hun criminele activiteiten met zich mee brengen
(Tilley 1993, Gill en Spriggs, 2005, Welsh en Farrington, 2007). Uit onderzoek uit Groot-Britannië blijkt dat
rationele daders nauwelijks rekening houden met de aanwezigheid van camera’s (Gill en Loveday, 2003),
voornamelijk als zij denken dat de politie niet of te laat zal komen, de opgenomen beelden onbruikbaar
zullen zijn of de camera’s niet eens werken. Maar volgens het rapport Evaluatie Cameratoezicht speelt dat
probleem niet in Rotterdam, omdat de goede beelden live worden bekeken en de opvolging door de
politie goed is georganiseerd (Evaluatie Cameratoezicht, 2010). Het gevoel van veiligheid in heel
Rotterdam verbeterde tot 2006, maar in 2008 verslechterde dit weer. De onderzoekers betogen echter
dat ontwikkelingen in het veiligheidsgevoel nauwelijks aan cameratoezicht kunnen worden gekoppeld. Die
gevoelens worden namelijk door meer factoren dan alleen cameratoezicht beïnvloed.
In een ander onderzoek, van De Waard en Berghuis (2010), wordt ook een systematisch overzicht gegeven
van recent verschenen meta-evaluaties en synthesestudies binnen het domein van de situationele
criminaliteitspreventie (gebaseerd op de Routine Activities Theory). Onder ‘effect’ verstaan zij een
vermindering van criminaliteit en/of recidive. Wat blijkt te werken volgens hun onderzoek?
• Inzet van toezichthouders in woningcomplexen, openbaar vervoer en in de publieke ruimte
• Het ophogen van het verlichtingsniveau in (semi) publieke ruimten
• De toepassing van cameratoezicht op bepaalde locaties en gericht op specifieke delicten
• Toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen
• Het ophogen van het algemene
beveiligingsniveau
• Herinrichting van woonwijken
• Sluiten van criminogene situaties zoals dealerpanden, belwinkels
De Waard en Berghuis merken op dat een belangrijk kenmerk van een effectieve situationele aanpak de
relatieve eenvoud van de maatregelen is. Voorbeelden zijn het simpele ophogen van verlichting, creëren
van zichtbaarheid en toegankelijkheid. Plekken en plaatsen waar bovengemiddeld veel criminaliteit
voorkomt kunnen door relatief eenvoudige bouwkundige en technische maatregelen en het ophogen van
toezicht veiliger worden gemaakt. Het aanpassen van sluitingstijden en regelen van openbaar vervoer
in uitgaansgebieden zorgt er tevens voor dat er niet een situatie ontstaat van een concentratie van
(aangeschoten) mensen op straat. Hiermee wordt op simpele wijze voorkomen dat er geweld ontstaat.
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4

Methoden
In dit hoofdstuk worden de opzet en methoden van het onderzoek beschreven. Onder de kop
‘onderzoeksstrategieën’ zal er verantwoording afgelegd worden voor de gekozen onderzoeks-strategieën
en methoden. Het hoofdstuk ‘dataverzameling’ zal dieper ingaan op de gekozen methoden om de nieuwe
data te verkrijgen en op de inhoud en kwaliteit van de secundaire data. In de laatste paragraaf zal de
methodologische opzet van de interviews besproken worden.

4.1 Onderzoeksstrategieën

In het proces van het ‘doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek’ is er een verscheidenheid aan
overwegingen die om de hoek komen kijken. Bijvoorbeeld: in welke relatie staan theorie en onderzoek
tot elkaar? Inductief of deductief? Zal het onderzoek een kwalitatieve of kwantitatieve insteek krijgen en
waarom? Deze vragen zullen hieronder aan bod komen.

Theorie: deductief vs inductief | 4.1.1
Elk stuk van dit onderzoek houdt in zekere zin verband met de theorie. Maar hoe precies? En wat is
theorie precies? De term ‘theorie’ betekent over het algemeen ‘een verklaring voor waargenomen
regelmatigheden’. Binnen de sociaal-wetenschappelijke theorieën wordt soms meer gefocust op
theorieën met een hoger abstractieniveau. Er bestaan allemaal mooie namen voor soorten theorieën
zoals grand-theories of middle-range theories. In de praktijk wordt de term ‘theorie’ echter vaak gebruikt
op een manier die weinig meer betekent dan de achtergrondliteratuur in een bepaald gebied van sociaal
onderzoek (Bryman, 2008). De vraag welke rol theorie speelt binnen dit onderzoek is van groter belang.
De theorie kan leidend zijn bij de verzameling en de analyse van de data. In dat opzicht wordt er onderzoek
gedaan om vragen die uit de theorie voortkomen te kunnen beantwoorden. Dit wordt ook wel ‘deductief
onderzoek’ genoemd. De onderzoeker leidt een hypothese af (in het Engels: deduces a hypothesis) op
basis van hetgeen bekend is in een bepaald onderzoeksgebied, die vervolgens onderworpen moet worden
aan empirisch onderzoek. Deze manier van onderzoek doen is het meest gebruikelijk binnen de sociale
wetenschappen, en wordt vaak geassocieerd met kwantitatief onderzoek (Bryman, 2008).
Een alternatieve optie is om de theorie te zien als een kader dat wordt opgesteld na de verzameling
en analyse van (een deel van) de data, ook wel inductie genoemd. Inductie is een beweging in de
tegenovergestelde richting van deductie. De bevindingen in het onderzoek worden teruggekoppeld naar
de verzameling bestaande literatuur in een bepaald domein van onderzoek. Met een inductieve houding
in het onderzoeksproces is theorie de uitkomst van het onderzoek. Deze strategie wordt doorgaans
geassocieerd met kwalitatief onderzoek. (Bryman, 2008)
In de dagelijkse context is de scheiding tussen deductief en inductief onderzoek niet zo zwart-wit. Het gaat
meer om de algemene oriëntatie in het onderzoek, waardoor een onderzoek primair deductief of primair
inductief kan zijn. Dit onderzoek is primair inductief, hoewel de hoofdvraag deels voortkwam uit het
rapport van regioplan. De focus binnen deze vraag werd echter pas duidelijk tijdens het veldonderzoek.
Met de resultaten van dit onderzoek hoop ik een terugkoppeling te kunnen maken naar de bestaande
literatuur in het domein van veiligheid en de fysieke omgeving.

Een kwalitatieve casestudie | 4.1.2
De titel van dit onderzoek gaf al aan dat dit onderzoek een casestudie is. Een casestudie is de analyse van
slechts één onderzoekseenheid (bijv. een persoon, groep, gebeurtenis), vaak in de vorm van kwalitatief
onderzoek. In dit onderzoek is het object van de studie de Nieuwe Binnenweg in het Oude Westen van
Rotterdam. Met kwalitatief onderzoek op straatniveau wordt het mogelijk om het begrip ‘veiligheid’ op
te delen in kleinere en concretere elementen die ook in hun specifieke context geïnterpreteerd kunnen
worden. Beleving van onveiligheid en overlast kunnen worden uitgediept en uitspraken van respondenten
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kunnen onderling worden vergeleken. Ook kan er worden gevraagd welke fysieke maatregelen bijdragen
aan de veiligheid volgens respondenten. Er kunnen immers wel ‘effectieve’ maatregelen getroffen worden
die de ‘meetbare veiligheid’ verbeteren, maar als mensen niet geloven dat het werkt, heeft het niet het
beoogde doel bereikt. Effectiviteit van fysieke maatregelen is overigens moeilijk meetbaar (zie paragraaf
3.1 en 3.4), maar door kwalitatief onderzoek kan er wel achterhaald worden welke maatregelen mensen
effectief achten.

4.2 Dataverzameling

Dit hoofdstuk zal ingaan op de inhoud en de kwaliteit van primaire en secundaire data. Secundaire
data betreft data die ‘al bestaan’ en door anderen zijn verzameld (en publiekelijk toegankelijk zijn).
Dit onderscheidt zich van primaire data die door mij als onderzoeker zelf verzameld moeten worden.
Secundaire data kunnen goed contextueel materiaal bieden voor het primaire onderzoek. Doorgaans
bestaan deze secundaire data uit statistische gegevens waarvan de kwaliteit en de betrouwbaarheid
meestal al is aangetoond, hoewel het altijd belangrijk is om dit goed onder de loep te nemen voordat
de data worden geanalyseerd. Secundaire data zijn immers cultureel geconstrueerd, geproduceerd voor
beheerders of bestuurders met prioriteiten en manieren van het zien van de wereld die kunnen verschillen
met mijn insteek van het onderzoek.

Interviews en gesprekken | 4.2.1
De selectie van partijen en personen gebeurde in eerste instantie via aangereikte gegevens door
de stadsmarinier Oude Westen. Hij is goed bekend met de wijk en heeft veel relevante contacten. De
buurtagent en stadtoezichthouders sprak ik door een middag en/of avond mee te lopen tijdens hun
surveillancediensten. De gesprekken met cameratoezicht, gemeentewerken en enkele ondernemers
verliepen meer gestructureerd, in de vorm van semi-gestructureerde interviews. Daarnaast is er ook
informeel met bewoners en enkele ondernemers gesproken door participatie in een buurtbijeenkomt, in
het voorbijgaan op straat en tijdens surveillances van politie en stadstoezicht. De (groepen) mensen en
organisaties die ik geïnterviewd en gesproken heb, zijn:
• Buurtagent (Politie Rotterdam-Rijnmond)
Bas Munne, buurtagent Saftlevenbuurt + Nieuwe Binnenweg (2x meeloop avondsurveillance)
• Cameratoezicht (Politie Rotterdam-Rijnmond)
Ronald Roskam, afdelingschef RCT (Interview)
• Stadstoezicht
André Stam, stadswachter Oude Westen (1x meeloop surveillance middag en avond)
• Gemeentewerken
Dinish Hira, wijkservicemanager (Interview)
• Ondernemers (winkeliers & horeca)
De Witte Tanden Winkel (interview)
Islamitische Slagerij Lakarush (interview)
Sigarenboer J. van Slingerland (informeel, tijdens surveillance stadstoezicht)
Juwelier ‘De Goudsmid’ (informeel, tijdens surveillance stadstoezicht)
Café Le Vagabond (interview)
Biercafé Boudewijn (interview)
Café Ari (interview)
Los Angelos (interview)
Pizzeria Ciao Pirandello (informeel, tijdens surveillance stadstoezicht)
Coffeeshop Pluto (informeel, tijdens surveillance buurtagent)
• Bewoners
De uitgewerkte versies van de interviews zijn allen te vinden in de bijlage. In hoofdstuk 6.1 wordt
nader uitgelegd wie deze personen/groepen zijn en waarom ze relevant zijn voor het onderzoek. De
methodologische opzet en verantwoording van de interviews staat beschreven in paragraaf 4.3.
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Wijkschouw | 4.2.2
Aan het einde van mijn stage heb ik een schouw (wandeling door de straat) georganiseerd. Met
verschillende partijen werd er gekeken naar de fysieke omgeving en werden eventuele maatregelen
besproken. Door de setting van de schouw ‘buiten in het werkveld’ had iedereen de mogelijkheid om op
elkaar en de omgeving te reageren. De mogelijkheid tot interactie tussen de verschillende partijen is de
grote toegevoegde waarde van een schouw ten opzichte van de ‘gewone’ interviews. Door de schouw
konden de verschillende partijen direct van elkaar horen hoe ze tegen het geweldsprobleem aankijken
en hoe ze over bepaalde ideeën denken. In deze informele discussie kon ieder zijn eigen visie en eigen
inbreng laten horen.
Tijdens de schouw werden de belangrijkste bevindingen van mijn stagerapport ‘Geweld in het Oude
Westen; Een onderzoek naar mogelijke fysieke aanpassingen in het gebied rondom de Nieuwe Binnenweg
om het aantal geweldsdelicten verder te laten afnemen’ als basis voor de discussie gebruikt. Het verslag
van deze schouw is te vinden in de bijlage. De aanwezige personen waren:
Stadsmarinier Oude Westen 			
dS+V Gebiedsmanager Oude Westen 		
Stadstoezicht 					
Deelgemeente Gebiedscoördinator Oude Westen
Politie 						
						
						
Organisator schouw en auteur rapport		

(Tijs Nederveen)
(Moestapha Bouchrit)
(André Stam)
(Peter Dekkers)
(Een jonge politieagent, die regelmatig de wijk van
Bas Munne – Nieuwe Binnenweg, Saftlevenbuurt –
overneemt)
(Arianne Dannenberg)

De veiligheidsindex | 4.2.3
Met de veiligheidsindex meet Rotterdam om het jaar, en tot 2009 jaarlijks, de veiligheid in stad en
wijken. Begin 2012 zullen de nieuwe veiligheidsindexcijfers gepresenteerd worden. De uitkomsten van
de veiligheidsmonitor worden verwerkt in de veiligheidsindex, een rapportage over de veiligheid in
Rotterdam. Dat gebeurt aan de hand van de gegevens van politie en gemeentelijke diensten en de mening
van een groot aantal Rotterdammers over de veiligheid in hun wijk. De veiligheidsindex wordt berekend
door de enquêteresultaten en de politieregistratie van alle wijken met elkaar te vergelijken. Vervolgens
krijgt elke wijk een cijfer ten opzichte van de rest van de wijken. Op deze manier wordt de ontwikkeling van
de sociale wijkveiligheid vergelijkbaar en voor iedereen transparant.
Voor het subjectieve deel van de veiligheidsindex werden vorig jaar 16.000 Rotterdammers geinterviewd.
Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn de veiligheidsbeleving, of men zelf slachtoffer is
geweest. Deze zaken worden opgedeeld in de catagorieën diefstal, drugsoverlast, geweld, inbraak,
vandalisme, schoon en heel, en verkeer (zie grafiek 4.2). Hun oordeel telt voor 2/3 mee. Uit grafiek 4.2
kan opgemaakt worden hoe het met de veiligheid gesteld is per veiligheidselement. Deze cijfers zijn van
Rotterdam stadscentrum (Stadsdriehoek/C.S. Kwartier, Cool/Nieuwe Werkt/Dijkzigt, Oude Westen). Deze
veiligheidsindexcijfers lopen slechts tot 2009. Van 2010 zijn geen cijfers beschikbaar, omdat de indexcijfers
tegenwoordig eens in de twee jaar worden gepubliceerd.
Elke categorie (zoals diefstal en drugsoverlast) is weer opgedeeld in sub-catagorieën. Deze sub-categoriën
zijn gerangschikt in de groepen buurtoverlast, slachtofferschap, meldingen en aangiften. De indexscore
voor geweld wordt bijvoorbeeld als volgt bepaald:
1. Buurtproblemen (bedreiging, geweldsdelicten en tasjesroof)
2. Slachtofferschap (tasjesroof met geweld, tasjesroof zonder geweld, bedreiging met geweld en
mishandeling)
3. Aangiften (zedenmisdrijf, openlijke geweldpleging tegen personen, straatroof en overval)
4. Meldingen (bedreiging, mishandeling)
Alle gegevens worden gecombineerd tot een indexcijfer op een schaal van 1 tot 10. De index deelt wijken
en deelgemeenten in 5 categorieën in: onveilig (lager dan 3,9), probleem (3,9 - 5,0), bedreigd (5,0 - 6,0),
aandacht (6,0 - 7,1) en veilig (hoger dan 7,1).
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Grafiek 4.2 | Ontwikkeling van elementscores in het Stadscentrum, 2005-2009 (Veiligheidsindex 2010)

Gebruikte documenten:
• Cijfersetje stadscentrum 2010 (intern, niet-openbaar document)
• Methodologische verantwoording (openbaar)
• Rapport veiligheidsindex 2010 (openbaar)
• Vragenlijst veiligheidsindex (alleen openbaar voor de mensen die een brief hebben ontvangen met
de vraag of ze de vragenlijst willen invullen. Om toegang te krijgen tot de vragenlijst is een speciale
inlogcode nodig. Ik heb de vragenlijst van 2010 intern bij de gemeente opgevraagd)

Statistische data en overige documenten | 4.2.4
Cijfers geweld Nieuwe Binnenweg. Aangiften en Meldingen
Cijfers per postcode gebied in en rondom de Nieuwe Binnenweg
Cijfers per maand van Stadsmarinier. Helaas niet te vergelijken met politiecijfers. Andere categorieën.
Brief aan burgermeester van horeca-eigenaren

4.3 Semi-gestructureerde Interviews

In dit hoofdstuk wordt de methodologische opzet van de interviews besproken.

Structuur van de interviews | 4.3.1
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van interviews, observaties en participatie in de wijk. Er bestaan
verschillende vormen van interviews afnemen. Heel globaal kunnen deze onderverdeeld worden in
gestructureerde, ongestructureerde en semi-gestructureerde interviews. De gestructureerde vorm komt
vaak voor binnen kwantitatief onderzoek en bevat vaak hele specifieke vragen waarop vaak een gefixeerd
aantal antwoorden mogelijk zijn. Het doel is dat alle geïnterviewden exact dezelfde vragen ontvangen.
Binnen kwantitatief onderzoek is de gestructureerde benadering gericht op het maximaliseren van de
betrouwbaarheid en geldigheid van het meten van sleutelbegrippen (Bryman, 2008). Er zit echter een
aantal problemen vast aan deze enquêtes, waardoor deze vorm voor dit onderzoek ongeschikt is. Omdat
dit onderzoek deels een verkennend onderzoek is, is het niet mogelijk om vooraf gefixeerde antwoorden
vast te stellen. Een ander probleem is ‘betekenis’. Enquête-onderzoekers nemen aan dat de interviewer
en de respondent eenzelfde gemeenschappelijk betekenis geven aan woorden en termen die gebruikt
worden in het interview (Bryman, 2008). Een doel van dit onderzoek is juist om te onderzoeken of mensen
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verschillende meningen hebben over wat zij als ‘overlast’ en ‘onveiligheid’ ervaren. De interviews zullen
dus geen gestructureerde vorm krijgen.
Binnen kwalitatief onderzoek worden vaak ongestructureerde en semi-gestructureerde interviews
toegepast. Ongestructureerde interviews beginnen vaak met één enkele vraag en daarna is de interviewer
vrij om spontaan te reageren. Deze vorm lijkt veel overeen te komen met een normaal gesprek. Bij semigestructureerde interviews heeft de onderzoeker vaak een lijst met vragen of specifieke onderwerpen
die besproken moeten worden, die vaak dienst doen als ‘interviewrichtlijnen’. In beide gevallen is het
interviewproces flexibel, in tegenstelling tot survey interviews (Bryman, 2008). Om het doel van het
onderzoek scherp te houden en om er zeker van te zijn dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen
is de vorm van semi-gestructureerde interviews voor dit onderzoek de meest voor de hand liggende. De
interviews die gedaan zijn waren face-to-face gesprekken en vonden bewust niet plaats via een telefoon
o.i.d. omdat het dan moeilijker is om te begrijpen wat de repondenten precies bedoelen. De vooraf
opgestelde vragen (zie bijlagen) waren bedoeld als richtlijnen. In de meeste situaties wilde de geïnterviewde
meer vertellen dan het direct gewenste antwoord. Door de juiste vragen te stellen kon ik, als onderzoeker,
wel het gesprek sturen door tussentijds vragen te stellen (als ik wilde dat ze hun antwoord uitlegden of
specificeerden) of door aan te geven dat ik graag door wilde gaan naar het volgende onderwerp.

Het vastleggen van interviews | 4.3.2
Het geniet de voorkeur om interviews op te nemen en zo vast te leggen. Het geheugen van mensen
is immers beperkt in het onthouden van details die in gesprekken genoemd worden. Daarnaast is het
mogelijk om letterlijke citaten te gebruiken als de gesprekken opgenomen worden. Aantekeningen maken
tijdens een gesprek is een alternatief, maar daardoor is er soms minder aandacht voor wat werkelijk gezegd
wordt en het is moeilijk om alles letterlijk op te schrijven. Er waren situaties - met veel achtergrondgeluid
of gesprekken die niet op één constante plek plaatsvonden - waarbij het lastig was om het gesprek op te
nemen, bijvoorbeeld: tijdens de surveillancediensten met de politie en stadstoezicht. In deze situaties was
het van groot belang dat de gesprekken zo snel mogelijk uitgewerkt werden, omdat herinneringen dan
nog scherp waren. In de interviews heb ik mensen regelmatig gevraagd naar specifieke plaatsen waar zij
bijvoorbeeld overlast ervaren. Woorden worden dan vaak gebruikt om toelichting te geven bij de plaats
die aangewezen wordt. Bijvoorbeeld ‘daar op de hoek, voorbij de lantarenpaal’. Zo’n omschrijving zou bij
meerdere plekken in de straat kunnen passen. Omdat woorden alleen mogelijk niet voldoende duidelijk
zijn, heb ik foto’s gemaakt van de plekken die aangewezen werden.
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Kaart 5.1a | De Nieuwe Binnenweg door de wijken
Oude Westen (geel), Middelland (groen) en Nieuwe Westen (blauw)
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5

Gebiedsbeschrijving

5.1 Inleiding

De 1,9 kilometer lange Nieuwe Binnenweg verbindt het centrum van de stad met het westen en volgt
zijn weg door de Rotterdamse wijken het Oude Westen (Centrum), Middelland (Delfshaven), en het
Nieuwe Westen (Delfshaven). De weg is een verlengstuk van het centrum en een afvoerroute van het
uitgaansleven in de binnenstad. Dit onderzoek richt zich enkel op de eerste 750 meter van de Nieuwe
Binnenweg, gelegen tussen het Eendrachtsplein en ‘s Gravendrijkwal (zie kaart 5.1). Dit gedeelte van de
straat behoort tot het stadsdeel Rotterdam Centrum en de wijk het Oude Westen. Vanaf nu zal er met
de Nieuwe Binnenweg alleen dit deel van de straat bedoeld worden, tenzij anders wordt aangegeven.
Alle koppen van de zijstraten die uitkomen op de Nieuwe Binnenweg worden meegenomen in het
onderzoek. Daaronder vallen de Gouvernestraat, Bloemkewekersstraat, Sint-Mariastraat, Gaffelstraat,
Josephstraat, Rijnhouplein en de Van Speykstraat, die allen uitkomen aan de noordzijde van de straat,
de Mathenesserlaan die de Nieuwe Binnenweg doorkruist, en de zuidelijke zijstraten de Saftlevenstraat,
Hobokenstraat, Museumstraat en de Tuinderstraat.

Kaart 5.1b | Onderzoeksgebied
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5.2 Faciliteiten

De Nieuwe Binnenweg staat bekend om haar diversiteit aan winkels, cafés, restuarants, huizen en
voorzieningen. De faciliteiten (horeca, winkels en voorzieningen) die in de straat zijn gevestigd zijn zeer
bepalend voor het publiek dat zich in de straat bevindt.
Vooral aan de noorzijde van de straat bevinden zich veel cafés en andere horecagelegenheden (zie kaart
5.2), op de zuidzijde worden geen vergunningen afgegeven voor horecadoeleinden. Na de kruising Nieuwe
Binnenweg-Mathenesserlaan gaat deze regeling niet meer op. De lagen boven de winkels en voorzieningen
zijn bestemd voor residentieel gebruik. Aan de zuidzijde van de straat zijn de meeste woningen in particulier
eigendom, de woningen aan de noord-zijde zijn veelal in de verhuur en/of geschikt voor kamerbewoning.

Kaart 5.2 | Faciliteiten Nieuwe Binnenweg; Oude Westen (Arianne; april 2011)

Leegstand is een probleem in de straat (zie kaart 5.2). De meeste winkels die er nu zitten hebben een
groot probleem om het hoofd boven water te houden. De huur is erg hoog. De buurtagent wees als
voorbeeld naar de ‘Kinderkamer Company’. Mensen die daar winkelen hebben wel wat geld te besteden.
Door de economische crisis besteden mensen al gauw wat minder geld aan een kinder- en babyspullen.
Als bestaande winkels het al moeilijk hebben, is het helemaal niet te doen voor nieuwkomers om een
zaakje op te starten. Zeker in het begin zijn de investeringskosten hoog.
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5.3 Mobiliteit en toegankelijkheid

Doordat de Nieuwe Binnenweg aantrekkelijk, makkelijk toegankelijk en een doorstroomroute is naar
andere delen van de stad, maken veel verschillende mensen gebruik van de straat, zoals bewoners, het
winkelend publiek, mensen die een hapje eten in een restaurant of eetcafé, studenten die ‘s avonds uitgaan,
bezoekers van coffeeshops en nachtclubs, eigenaren van winkels en voorzieningen, en voorbijgangers die
de straat gebruiken om al lopend/fietsend/met de auto of tram van A naar B te komen.
Door de veelheid aan winkels en de drukte op straat is de Nieuwe Binnenweg merkbaar een verlengde
van het stadscentrum, maar tegelijkertijd is de straat een stadsstraat die een dooorgaande stedelijke
verbinding is van de binnenstad naar omliggende wijken. Daardoor is de straat minder een verblijfsstraat
dan binnenstedelijke winkelstraten.
Op de Nieuwe Binnenweg geldt een 50 km/uur snelheidslimiet en de straat is hierop ingericht. Er zijn
fietsstroken om de fietsers een duidelijke plaats op de weg te geven en er zijn diverse oversteekplaatsen
voor voetgangers. De zijstraatjes zijn ingericht voor 30 km/uur, waar het verkeer (auto’s, fietsers,
voetgangers) meer mengt.
Met het openbaar vervoer is de Nieuwe Binnenweg ook goed toegankelijk. Er loopt een tramlijn door de
straat die stopt op de haltes Eendrachtsplein, Bloemkwekersstraat, Mathenesserlaan en ‘s Gravendijkwal.
Er zijn twee metrohaltes (Eendrachtsplein en Dijkzigt) die beiden makkelijk beloopbaar zijn. Kaart 5.3 laat
zien dat er vanaf ieder punt op de straat een maximale loopafstand van 5 minuten is tot een OV-halte.

Kaart 5.3 | Tram en Metro (Verkeersplan Binnenstad, Gemeente Rotterdam; 2009)
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Afb. 5.4a | Camera’s rondom de Nieuwe Binnenweg (Cameratoezicht gemeente Rotterdam, 2011).

Afb. 5.4b | zichtgebied (geel en blauw) van de camera’s rondom de Nieuwe Binnenweg

5.4 Cameratoezicht

“In heel Rotterdam zijn er ongeveer 450 camera’s. Afgelopen jaar zijn er zo’n 100 bijgekomen” (Uit: interview
cameratoezicht) Sinds januari 2011 zijn er drie nieuwe camera’s geplaatst op de Nieuwe Binnenweg (zie
afb. 5.4a en 5.4b). “Dit stuk van de Nieuwe Binnenweg tussen het Centrum en de Mathenesserlaan was
echt nog een missende schakel wat cameratoezicht betreft” (Uit: interview cameratoezicht) Deze camera’s
staan wel in het systeem, maar het zichtbare (gele) gebied is nog niet helemaal aangepast. Afb. 5.4b is
een aangepaste versie van kaart 5.4a. De blauw gemarkeerde straten zijn door de nieuwe camera’s ook
zichtbaar.
De camera’s in de Nieuwe Binnenweg kunnen 360 graden draaien en kunnen ver inzoomen. Dat zoomen
gebeurt handmatig door degene die met de camera kijkt. Wanneer niemand met de camera rondkijkt gaat
deze terug naar een basisstand, helemaal uitgezoomd, waarin de camera’s zo veel mogelijk van de straat
zien. De camera’s hangen zo dat ze elkaar altijd (in de verte) kunnen zien. De cameragebieden lopen dus
in elkaar over. Wanneer de camera ingezoomd is, is het beeld vaak scherper en kunnen gezichten beter
herkend worden.
“De camera’s worden 24 uur per dag, 7 dagen per week bekeken door ‘gewone burgers’, medewerkers
van stadstoezicht. Zij zijn geen opsporingsambtenaren. We hebben hier tien tafels waar mensen van
stadstoezicht dagelijks de camerabeelden uitkijken (zie afb 5.4c). Elke tafel heeft zijn eigen zichtgebied.
Er werken hier bijna 100 mensen van stadstoezicht. Wat ze hier doen is het bekijken van de beelden en
focussen op verdachte situaties. Wanneer ze gevaarlijke of dreigende situaties zien kunnen ze de beelden
doorsturen naar de meldkamer van 112” (Uit: interview cameratoezicht).
De RET, het Rotterdamse openbaar-vervoersbedrijf, heeft haar eigen private cameranetwerk van ongeveer
2000 camera’s (VPRO, Wat nou privacy?). Wanneer zij politieondersteuning nodig hebben, kunnen zij hun
beelden doorschakelen naar de uitkijkruimte van de politie. Het is niet toegestaan dat de RET op aanvraag
van de politie mee gaat kijken met de beelden. De RET heeft de camera’s puur voor beveiliging, maar heeft
geen opsporingsbevoegdheid. Ze kunnen alleen aangeven of ze een persoon gesignaleerd hebben.
Volgens R. Roskam van cameratoezicht kan de RET wel beelden doorschakelen op aanvraag van de politie,
maar dat geldt alleen voor de vaste camera’s in en rond stations. “De RET heeft altijd hele goede scherpe
beelden” (Uit: interview cameratoezicht).

Afb. 5.4c | R. Roskam in de uitkijkruimte van cameratoezicht (VPRO, wat nou privacy?)
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6

Resultaten en analyse | Fysieke maatregelen

6.1 Inleiding

Uit de literatuur in hoofdstuk 2 werd duidelijk dat het onderzoeksgebied van ‘fysieke maatregelen in de
openbare ruimte om de veiligheid toe te laten nemen’ voornamelijk uit plaatsgebaseerde studies bestaat.
Uit de antwoorden in de interviews blijkt herhaaldelijk dat locatie een belangrijke factor is. Wanneer de
geïnterviewden proberen aan te geven wáár overlast zich voordoet wordt er regelmatig gewezen naar
specifieke locaties. In dit hoofdstuk zal ‘veiligheid en overlast’ vanuit het perspectief van locaties benaderd
worden. Om de deelvraag ‘Wat vinden de verschillende partijen effectieve en gewenste fysieke maatregelen
om (subjectieve/objectieve) onveiligheid in de Nieuwe Binnenweg tegen te gaan?’ te beantwoorden,
worden eerst de verschillende actoren besproken in paragraaf 6.2. Daarna volgt er een algemene impressie
van fysieke maatregelen die in de interviews en gesprekken genoemd werken (paragraaf 6.3). Tenslotte
zullen er drie locaties op de Nieuwe Binnenweg (kaart 6.1) uitgelicht worden in paragraaf 6.4, 6.5 en 6.6.
Deze drie gebieden zijn gekozen op basis van de bevindingen in mijn stagerapport. Deze locaties waren
volgens geïnterviewden (bewoners, ondernemers, stadstoezicht en politie) en/of objectieve cijfers de
meest overlastgevende/onveilige delen van de Nieuwe Binnenweg. Per locatie wordt er in kaart gebracht
wáár het is, wát er speelt en volgens wíe. Vervolgens wordt er op basis van de kernelementen van CPTED
gekeken naar deze locaties. Deze kernelementen zijn surveillance, access control, territoriality, activity
support en image/maintenance (zie paragraaf 2.3).
De drie gebieden die in dit onderzoek uitgelicht worden zijn:
1. De boogjes; De eerste vier bouwblokken van de Nieuwe Binnenweg,
gezien vanaf het centrum (Postcodegebied 3015 BA).
2. Sint-Mariastraat
3. Rijnhoutplein en de bocht tot aan de Mathenesserlaan
(Postcodegebied 3014 GJ).

Kaart 6.1 | Aandachtsgebieden: ‘Plein en bocht’ 3014 GJ, ‘De boogjes’ 3015 BA en de Sint-Mariastraat
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Het aantal meldingen van geweldsincidenten lag in het postcodegebied 3014 GJ veel hoger dan in andere
delen van de Nieuwe Binnenweg (zie stagerapport; zie tabel 7.2d) In de tabellen met aangiften (zie tabel
7.2e) viel vooral het hoge aantal straatroof-aangiften op. Dezelfde conclusie trok Regioplan in haar analyse
die gebaseerd was op cijfers uit 2009 (Regioplan, 2010). In 2010 is straatroof meer dan gehalveerd ten
opzichte van 2009 en kwam niet meer in deze extreme aantallen voor. In postcodegebied 3015 BA (aan
centrumkant van de Nieuwe Binnenweg) en 3014 GJ (in de bocht bij het plein) bleven in zich straatroven
voordoen in 2010. Vandaar dat deze twee postcodegebieden uitgewerkt zullen worden.
Uit gesprekken met bewoners, ondernemers, stadstoezicht en de politie blijkt dat de doodlopende SintMariastraat een gedeelte is waar overlast voorkomt en waar ongewenst gedrag en ongewenst publiek
voorkomt. Vandaar dat dit gebiedje ook wordt meegenomen in dit hoofdstuk.

6.2 Actoren

Voor het ontdekken van alle actoren (personen, organisaties en instanties) die bij de Nieuwe Binnenweg
betrokken zijn en het inzichtelijk maken van de sociale/organisatorische structuur waarin deze partijen
verbonden zitten was de tijdsduur van dit onderzoek te kort. Het leren kennen van een wijk, en de mensen
en groepen die daarbij betrokken zijn, is een complexe opgave. Het Oude Westen is een wijk met een
lange geschiedenis waarin veel heeft plaatsgevonden. Sommige bewoners wonen al meer dan 30 of 40
jaar in de wijk en enkele locale ondernemers zijn in de wijk geboren en getogen. Enkele mensen van het
politiecorps en andere sociale diensten werken er met een hart voor déze wijk en investeren in de wijk. De
wijk is in beweging, en er zijn veel partijen bij betrokken.
Doordat veiligheid sinds 2002 een prioriteit is voor de Gemeente Rotterdam, is de veiligheidsorganisatie
in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Er is door alle aandacht voor veiligheidsproblemen kritischer
gekeken naar het functioneren van alle betrokken actoren rond veiligheid. Deze actoren zijn ook meer bij
elkaar betrokken geraakt. Dit is onder andere tot stand gebracht via integrale overleggen over specifieke
risicopanden of -personen en over de fysieke staat van de publieke ruimte. De samenwerking wordt
neergelegd in integrale wijkactieprogramma’s waarin alle betrokken actoren afspraken maken over
concrete veiligheidsproblemen in de wijk. (T de Leeuw & R. van Swaaningen, 2011).
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de veiligheid in het
Oude Westen en dus ook de Nieuwe Binnenweg. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen deze partijen verder
toegelicht worden, behalve ondernemers en bewoners, want deze partijen spreken voor zich. Eerst zullen
de partijen genoemd worden die ik ook geïnterviewd en/of gesproken heb tijdens het veldonderzoek.
Onder overige partijen staan enkele partijen met korte toelichting die ook een belangrijke rol spelen in het
Oude Westen/Nieuwe Binnenweg, maar binnen dit onderzoek buiten beschouwing zijn gelaten.
Belangrijke partijen van de Gemeente Rotterdam die betrokken zijn in het Oude Westen zijn:
• Deelgemeente Centrum (H6.2.1)
• Directie Veiligheid afdeling Oude Westen (H6.2.2)
• Cameratoezicht (H6.2.3)
• Gemeentewerken (H6.2.4)
• Roteb (H6.2.4)
• Stadstoezicht Rotterdam (H6.2.4)
• dS+V (Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting) - tegenwoordig dienst Stadsontwikkeling (H6.2.5)
Andere partijen:
• Politie & buurtagenten (H6.2.6)
• Winkeliers
• Horeca-ondernemers
• Bewoners
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Overige partijen:
• Aktiegroep Oude Westen (www.aktiegroepoudewesten)
De Aktiegroep Oude Westen is een bewonersorganisatie die werd opgericht in 1970 om druk
uit te oefenen op de gemeente Rotterdam om de sanering van de gehele wijk te voorkomen.
Tegenwoordig heeft deze aktiegroep een buurtwinkel, wijktuin, tennisclub, een buurtkrant e.d.
De opbouwwerkers die de aktiegroep helpen zijn in dienst van SONOR.
• SONOR opbouwwerk
Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam. SONOR richt zich op het activeren van sociale
processen. De SONOR opbouwwerkers zijn actief in straat- en buurtaanpakken, in de ondersteuning
van bewonersinitiatieven, versterken van sociale samenhang en onderlinge solidariteit (www.
sonor.nl)
• Woningbouwcorporaties (o.a. Woonstad)
Woonstad Rotterdam is de belangrijkste vastgoedeigenaar in het Oude Westen. Woonstad bezit
80% van het vastgoed in de wijk, dat komt neer op ongeveer 3200 woningen. Ze is betrokken bij
allerlei aspecten in de wijk zoals leefbaarheid, wijkeconomie, veiligheid en sociale voorzieningen.
Sinds 2008 worden de thema’s al steeds meer opgepakt in samenwerking met betrokken partijen
(Woonstad Rotterdam, 2010). Woonstad speelt ook een belangrijke rol in het masterplan voor
het Oude Westen. dS+V werkt samen met Woonstad en Deelgemeente Centrum hard aan dit plan
om de samen opgestelde wijkvisie - het aantrekkelijk maken van de wijk voor zowel huidige als
nieuwe bewoners en ondernemers - te realiseren.

Deelgemeente Centrum | 6.2.1
Het centrale gemeentebestuur houdt zich vooral bezig met de grote strategische zaken die de hele stad
aangaan. De deelgemeente Rotterdam Centrum bestuurt het centrumgebied van Rotterdam op wijkniveau.
Voor alle zaken die zich in de directe leefomgeving van de centrumbewoners afspelen kunnen mensen
terecht bij de deelgemeente Rotterdam Centrum. Zij voert de regie over ‘schoon & heel’, veilig, welzijn,
communicatie & participatie en het versterken van de economie in het centrum van Rotterdam (www.
rotterdam.nl, aug. 2011). Deelgemeente Centrum bestaat uit de wijken ‘Stadsdriehoek en C.S. Kwartier’,
‘Cool, Nieuwe Werk en Dijkzigt’ en ‘het Oude Westen’.
In het kader van gebiedsgericht werken hebben alle wijken van Rotterdam een gebiedsmanager. In
het centrum wordt er gewerkt met gebiedsteams die bestaan uit een operationeel coördinator en een
gebiedscoördinator die elk worden aangestuurd door een gebiedsmanager. De gebiedscoördinatoren zijn
degenen die veel met bewoners en organisaties samen opereren. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat
alle thema’s die binnen het uitvoeringsprogramma staan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor het
Oude Westen is de gebiedscoördinator Peter Dekkers. Hij liep mee tijdens de schouw.

Directie Veiligheid afdeling Oude Westen | 6.2.2
De motor achter de veiligheidsaanpak van Rotterdam is de Directie
Veiligheid (DV). Stadsmariniers werken in de frontlijn aan de veiligheid
van Rotterdam. Als overlast en onveiligheid niet met gangbare
maatregelen kunnen worden opgelost, gaat de stadsmarinier aan het
werk. De stadsmariniers opereren los van deelgemeenten of diensten
en leggen rechtstreeks verantwoording af aan het College van B&W
en de Stuurgroep Veilig. Stadsmariniers werken vooral in wijken
waar de veiligheid wordt bedreigd. Tijs Nederveen (afb. 6.2a) is de
stadsmarinier van het Oude Westen. Hij was ook de opdrachtgever
voor mijn onderzoeksstage.

Afb. 6.2a | Tijs Nederveen

Cameratoezicht | 6.2.3
Sinds 2000 is er in de gemeente Rotterdam cameratoezicht in de openbare ruimte. Regelmatig wordt
er door de gemeente Rotterdam een rapportage gepubliceerd over de stand van zaken op het gebied
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van cameratoezicht. Gemeentelijke camera’s hebben een preventief effect als
doel: mensen moeten zich onder invloed van deze vorm van toezicht beter
gaan gedragen.
Van cameratoezicht Rotterdam sprak ik Ronald Roskam, afdelingschef RCT
(afb. 6.2b). Hij vertelde dat “camera’s officieel pas opgehangen mogen
worden als er is vastgesteld dat er een openbare ordeprobleem is, en pas
als er al van alles aan gedaan is om dit probleem op te lossen”. Het plaatsen
van camera’s kan alleen gebeuren op last van de burgermeester (artikel 151c
Afb. 6.2b | R. Roskam
van de gemeentewet). Het ophangen van camera’s moet worden gebruikt
als uiterste redmiddel, omdat het inbreuk maakt op privacy van mensen. Tegenwoordig hebben mensen
nog maar weinig moeite met privacy (zie ook TV VPRO). Als camera’s er eenmaal hangen willen ze die
vaak helemaal niet meer weg hebben. Daardoor wordt cameratoezicht tegenwoordig niet meer als ultiem
redmiddel gezien, maar gewoon als een essentieel onderdeel van de ordehandhaving. Cameratoezicht
moet minstens eens per twee jaar geëvalueerd worden, en camera’s moeten verwijderd worden als het
openbare ordeprobleem is verdwenen. In de praktijk gebeurt dit laatste zelden of nooit. Daardoor is
cameratoezicht volgens Roskam in de praktijk een structurele vorm van extra toezicht geworden.

Gemeentewerken, Roteb en Stadstoezicht | 6.2.4
De laatste drie partijen in het rijtje van gemeentelijke partijen bundelen hun krachten om zich in te zetten
voor een ‘schoon, heel en veilig’ Rotterdam. Waar stadstoezicht zich voornamelijk richt op de handhaving
van regels op schoon, heel en veilig, daar is de kerntaak van Gemeentewerken (sector Buitenruimte) het
beheren en onderhouden van de buitenruimte van Rotterdam. Samen met de ROTEB zorgen ze voor
schone en hele wijken. Een aantal jaren geleden is de productnormering opgesteld, zodat er vaste normen
bestaan waarmee de kwaliteit van de buitenruimte vastgesteld kan worden. Deze normering bevordert de
communicatie tussen de drie partijen, waardoor er ook beter opgetreden kan worden.

Afb 6.2c |
Andre Stam

Bij de handhaving van regels is het leggen en onderhouden van contact met ondernemers,
winkeliers, horeca en bewoners ook heel belangrijk volgens André Stam van Stadstoezicht
(afb. 6.2c), met wie ik op een donderdag in april een middag- en avonddienst meeliep. Ook
al is het imago van stadstoezicht niet altijd even best, hun taken zijn belangrijk in aanvulling
op de politie. In zekere zin lijkt de functie van Stam wel enigsins op die van een buurtagent,
alleen heeft hij veel minder zeggenschap. Een ander belangrijk verschil ten opzichte van
de politie is dat de mannen van Stadstoezicht zelden nachtdiensten draaien. Stam zou dat
liever anders zien, omdat volgens hem “juist ‘s nachts” toezicht hard nodig is. Maar “veel
mensen zijn gebonden aan gezinnen, en er zijn oudere werknemers in dienst, waardoor
nachtploegen niet echt werken. Er zijn te weinig mensen beschikbaar”.
Vanuit zijn functie richt André zich op alle aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Hij houdt
zich bezig met hangjongeren, fietsers op de stoep, graffity, drugsgebruik, dubbelparkeren
van auto’s en het onderhouden van contacten in de buurt.

Dinish Hira, wijkservicemanager van Rotterdam Centrum, gaf in een interview uitleg over de dienst
Gemeentewerken en de productnormering. De productnormering is een instrument om te bepalen
hoe een bepaalde wijk, buurt of straat erbij ligt, en te onderzoeken of dit beeld overeenkomt met de
afgesproken kwaliteit. Een goed onderhouden buitenruimte en een schoon milieu bepalen in hoge mate
de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Bij het schouwen van de buitenruimte wordt er gelet op
‘Schoon’ (zwerfvuil, papierkorven, onkruid, plak en kladvandalisme, en uitwerpselen) en ‘Heel’ (algemeen,
kwaliteit van de bestrating, slijtage van het straatmeubilair, en openbaar groen). Het schouwen gebeurt
vanaf vaste meetpunten. Per meetpunt wordt er per onderdeel een cijfer gegeven tussen de 1 (zeer slecht)
en de 5 (zeer goed). Over het algemeen worden de collegenormen van een 4,7 voor Schoon en een 3,5
voor Heel gehaald. Het cijfer voor Heel ligt lager, want er is veel meer geld gemoeid met onderhoud en
reparatie dan met schoonmaken.
Beide thema’s veiligheid en overlast zijn volgens Hira een hot item. Tegenwoordig zijn er vooral klachten
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over de handhaving. Vandaar dat Stadstoezicht meer betrokken zal worden bij het schouwen en de
productnormering.

Stadsontwikkeling | 6.2.5
Het nieuwe cluster Stadsontwikkeling is ontstaan door de gemeentelijke diensten dS+V en het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam samen te voegen. Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het collegebeleid en het collegeprogramma op het gebied van wonen, ruimtelijk economische
gebiedsontwikkeling, stedelijke en regionale economische ontwikkelingen, vastgoedontwikkelingen,
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, stedenbouw, landschapsarchitectuur en alle daarmee
samenhangende dienstverlening (www.rotterdam.nl, 10 aug 2011).
Stadsontwikkeling handelt in opdracht van het stadsbestuur en in samenwerking met andere
gemeentelijke diensten, overheden en marktpartijen zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties, met
makelaars, startende, gevestigde en naar Rotterdam verhuizende ondernemers, onderwijsinstellingen,
kennisinstituten, non-profitorganisaties en natuurlijk met bewoners.
Moustapha Bouchrit, gebiedsmanager Oude Westen van Stadsontwikkeling, nam deel aan de schouw.

Politie & buurtagenten | 6.2.6
Elke wijk in de regio Rotterdam-Rijnmond heeft een eigen buurtagent,
die zoveel mogelijk in zijn eigen werkgebied aanwezig is. De buurtagent
werkt vanuit een wijkteam en is het vaste aanspreekpunt voor vragen of
problemen van inwoners in de buurt. Bas Munne (afb. 6.2d) is buurtagent
van de Hobokenbuurt, de Nieuwe Binnenweg en Saftlevenbuurt in het
Oude Westen. Hij is al 15 jaar werkzaam in het Oude Westen waarvan 9
in de Nieuwe Binnenweg. Bas Munne kent zijn wijk door en door en heeft
Afb. 6.2d| Bas Munne
door de wijk verspreid goede korte lijntjes met bewoners en ondernemers
opgebouwd. Zij vervullen de rol van informanten. Voor Munne is het winnen van vertrouwen van bewoners
en ondernemers van groot belang voor het functioneren van de politie in zijn algemeenheid.

6.3 Effectieve en gewenste fysieke maatregelen

Sinds een paar jaar zijn er al heel wat fysieke aanpassingen gedaan om het Oude Westen en de Nieuwe
Binnenweg een opknapbeurt te geven. Portieken van woningen zijn afgesloten, gevels zijn opgeknapt,
straten zijn opnieuw betegeld en er hangen sinds januari 2011 nieuwe camera’s op de Nieuwe Binnenweg.
Hoewel niet al deze maatregelen op veiligheid waren gericht, is de aanblik van de fysieke omgeving zeker
verbeterd. Uit verschillende interviews en gesprekken kwam naar voren wat bewoners, ondernemers en
andere betrokken partijen effectieve of minder effectieve fysieke maatregelen vinden om onveiligheid
tegen te gaan, en welke ze graag nog zien gebeuren, of wat helemaal niet werkte. In dit hoofdstuk gaat het
er niet om of fysieke maatregelen werkelijk effectief zíjn, maar het gaat om de mening van de verschillende
partijen.
De meest gehoorde (fysieke) maatregelen in de interviews waren:
• Cameratoezicht
• Verlichting
• Aanpassen van zichtbelemmerende elementen
• Toegangscontrole
• Meer politie op straat; hoewel dit geen fysieke maatregel is, werd dit wel zeer vaak genoemd in het
antwoord op mijn vraag.
Hoewel deze maatregelen in grote lijnen als effectief en gewenst worden beschouwd zijn er heel wat
nuances te maken en soms lijken meningen tegenover elkaar te staan. Ook wordt niet alles wat eventueel
effectief zou zijn als gewenst beschouwd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van fragmenten
uit de interviews, waaruit de meningen over deze en andere maatregelen blijkt.
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Cameratoezicht | 6.3.1
Het merendeel lijkt het er over eens dat cameratoezicht werkt, maar de reacties laten soms een
twijfelachtig beeld zien. Uit de antwoorden blijkt hoe lastig het is om de effectiviteit van camera’s vast te
stellen. Hoewel de camera’s niet altijd het verwachte/gewenste preventieve effect hebben, wordt er toch
waarde gehecht. Volgens een aantal geïnterviewden leveren ze in ieder geval een positieve bijdrage voor
de veiligheid op straat.
Overlast is verminderd sinds de camera’s. Het is nu de helft van wat het eerst was. Het is nog
steeds wel dagelijks aanwezig. Maar nu zijn het [drugsdealers] er 10 in plaats van 20. (Uit:
interview Le Vagabond)
Dat er meer politie op straat is, is wel goed. En die camera’s.. dat weet ik niet, maar ze zullen vast
wel iets geholpen hebben? (Uit: interview Los Angelos)
Het dealen gebeurt vaak goed in het zicht van een camera. Dat komt omdat dealers niet weten
dat daar een camera hangt. Veel van deze mensen komen niet uit dit gebied en zijn hier niet
bekend. (...) De camera uit de Van Speykstraat is verplaatst. Dat vind ik wel erg jammer en het
was een slechte keuze om deze weg te halen. Nu is er overleg om deze weer terug te krijgen. (Bas
Munne; uit: meeloopavond buurtagent)
De nieuw geplaatste camera’s in de straat vallen niet zo op. En dat hoeft ook niet. Ik denkt dat
de camera’s op zich toch weinig effect hebben op de daden van mensen. Het is vooral voor de
bewijslast wel handig als er al eenmaal iets heeft plaatsgevonden, omdat de beelden worden
vastgelegd. (...) De camera kan niet om een hoekje kijken, daarom wordt daar [Van Speykstraat]
veel gedeald. Ze weten dat ze uit het zicht van de camera zijn. (...) Camera’s lijken dus wel te
helpen, maar er zijn ook genoeg voorbeelden dat er toch recht onder de camera gedeald wordt.
Dus of ze echt helpen…” (André Stam; uit: meeloopdag Stadstoezicht)
Ronald Roskam, afdelingschef RCT, is zich ook bewust van de beperkte preventieve rol van de camera’s.
De camera’s hebben in sommige situaties, volgens Roskam, zeker wel een preventief effect. Als voorbeeld
noemt hij drugsdealers die niet onder de camera gaan staan als ze dealen. Deze mensen zijn er volgens
hem heel handig in om achter een auto of een hoekje te gaan staan waar de camera’s net geen zicht op
hebben.
“Toch zijn er ook wel situaties bekend waarin dealers recht onder de camera gaan staan, omdat
ze niet weten dat er een camera is, of deze vergeten zijn. Het gevolg van in het zicht staan is
natuurlijk dat ze gepakt worden”. (Uit: interview cameratoezicht)
Voor sommigen is slechts het idee dat de camera’s iedereen in de gaten kunnen houden fijn, maar houden
de camera’s hen verder niet zo bezig.
Hier voor de deur hangt een camera van de gemeente. Oh, die lijkt er anders uit te zien dan eerst.
Nou ja, daar hangt hij dus. (Uit: interview ING)
“Bewoners voelen zich veiliger door cameratoezicht”, volgens Ronald Roskam. Buurtagent Bas Munne
deelt deze mening:
In de Saftlevenbuurt werden in 2001 de eerste Nederlandse camera’s in een woonbuurt
opgehangen. Dat leverde nog veel gedoe op met de buurt vanwege de privacy. De camera’s
zouden weer verdwijnen, maar toen kwam de buurt in opstand omdat ze moesten blijven. (Uit:
meeloopavond buurtagent)
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Ook waren er reacties met een minder positieve respons op cameratoezicht:
De camera’s die er sinds kort hangen hebben voor mij geen toegevoegde waarde. Wie bekijkt nou
al die beelden constant? Dat lijkt me ook een verschrikkelijk saaie baan. Het heeft alleen achteraf
zin voor opsporingen maar niet voor het moment zelf. Ze zien toch niets gebeuren. (Uit: interview
Witte Tanden Winkel)
Een groep voor wie camera’s veel minder preventief werkt, volgens Roskam, is de groep mensen die op
de horeca af komt. Doordat ze alcohol op hebben zijn ze zich niet meer bewust van camera’s. Dan trappen
ze bijvoorbeeld gewoon tegen een fiets, iets wat ze ook niet zouden doen als ze niet onder invloed zijn.
Behalve een preventieve functie worden de camera’s gebruikt als een vorm van extra toezicht op straat.
Als er met de camera een incident wordt waargenomen kan er direct politie op af gestuurd worden.
Camerabeelden worden niet constant bekeken, maar wanneer iemand een melding maakt van een
incident kan er snel met de camera gekeken worden en kan de politie in actie gezet worden. Ten slotte
kunnen camerabeelden (die slechts een beperkt aantal dagen bewaard mogen worden) gebruikt worden
in opsporingszaken en als bewijslast in lopende zaken.

Verlichting | 6.3.2
Over het algemeen werd er over verlichting positiever en concreter gesproken dan over cameratoezicht.
De gewenstheid en effectiviteit kon beter onder woorden worden gebracht door de geïnterviewden.
Moestapha Bouchrit vertelde over de fysieke aanpassingen die eerder al gedaan waren. De verlichting in
de Nieuwe Binnenweg zelf is volgens hem, en volgens andere geïnterviewden, goed.
Een paar jaar geleden was alle verlichting zo opgehoogd dat er reacties volgden als “je hebt nu
zelfs ‘s nachts een zonnebril nodig”. (M. Bouchrit, uit: verslag schouw)
Er is al veel verbeterd hier. Er is veel meer politie op straat. Dan bedoel ik niet de mensen van
stadstoezicht. (...) De straat is al wel heel goed verlicht. Vijf jaar geleden was de Binnenweg heel
donker, maar dat is intussen al veel verbeterd. (Uit: interview Biercafé Boudewijn)
Er zijn nog plekken in zijstraten van de Nieuwe Binnenweg waar nog wel extra verlichting gewenst is. Uit de
schouw bleek dat het ophogen van de verlichting onder de arcade van de boogjes een goede verbetering
zou kunnen zijn. Le Vagabond kwam met een optie voor de Sint-Mariastraat:
Wat zou kunnen helpen [tegen drugsdealers] is zo’n hele grote bouwlamp die door een sensor
aanspringt als er mensen komen. Andere maatregelen zullen denk ik geen invloed hebben. (Uit:
interview Le Vagabond)
Een bewoner kwam met ideëen voor het speelplein aangrenzend aan de Sint-Mariastraat. De bewoner
wees de plek aan waar drugsdealers vooral zitten: op de bankjes tegen de zijkant, niet de bankjes die los
op het plein staan. Hij denk dat het komt omdat die bankjes wel redelijk in het donker zitten.
“De lampen op het plein schijnen recht naar beneden of op de bomen. Het kan al veel helpen als
de lampen ergens anders op worden gericht. Nu zijn ze niet altijd even nuttig. Wel is het een al een
grote verbetering geweest vergeleken met de lampen die er eerst waren, en die licht over het hele
plein spreidde, wat voor een soort schemereffect zorgde. De felle lampen van nu zijn wel goed, ze
zouden alleen hun richting moeten veranderen”.
Een hoge lichtintensiteit is niet in elke situatie even gewenst. De buurtagent over de Saftlevenstraat:
De verlichting moet eigenlijk niet aangepast worden. Dat zou afbreuk doen aan de sfeer van de
straat. (Bas Munne, uit: meeloopavond buurtagent)
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Aanpassen van zichtsbelemmerende elementen | 6.3.3
Tijdens de surveillances met de buurtagent en stadstoezicht werden er een aantal opmerkingen gemaakt
over zichtsbelemmerende elementen. Dan gaat het om ‘objecten’ die letterlijk het zicht belemmeren (zie
ook afb. 2.3c) of andere situaties waardoor het zicht belemmerd wordt.
Het elektriciteitshuisje op het Reinhoutplein zou volgens twee stadstoezichthouders niet zo prominent op
een plein gebouwd moeten worden. In het vervolg zouden dit soort huisjes in de gevels mee gebouwd
moeten worden, of als dit in toegestaan is, zouden ze meer geïntegreerd moeten worden in het ontwerp.
“Door zulke grote hokjes mis je een groot stuk zicht op het plein”. (Uit: meeloopdag
stadstoezicht)
In een andere situatie, in de Saftlevenstraat, wees de buurtagent niet op obstakels, maar op inhammen
in portieken van woningen waar mensen zich kunnen verschuilen, waar mensen op straat geen zicht op
hebben.
Veel overlast komt voor in de portieken van de sociale huurwoningen van Woonstad. Die portieken
liggen in inhammen waar geen zicht op is. Zeker met minder goed weer, kan daar geschuild
worden tegen regen en wind. In het weekend wordt daar wel ingedronken en dan zijn de blikjes
bier daar ook te vinden. Door de week worden die inhammen gebruikt om drugs te gebruiken,
want dat mag binnen niet. (...) Het zou een enorme verbetering zijn als de inhammen allemaal
rechtgetrokken worden zodat het een strakke rechte straat wordt. Dan heb je goed zicht. Zo
mogen alle straten wel worden. (Uit: meeloopavond buurtagent)
Een ander ‘zichtsbelemmerend element’ kwam aan de orde tijdens de meeloopdag met Stadstoezicht.
De arcade boven de eerste drie zijstraten van de Nieuwe Binnenweg belemmert niet direct het zicht van
mensen, maar de schaduw die het op straat werpt wel, waardoor het ‘s nachts extra donker is onder de
arcade. Dit heeft ook een negatief effect op de beelden van de camera’s. Tijdens de schouw kwam de
arcade ook ter sprake. Een eventuele doorbraak van de arcade boven de museumstraat werd geopperd.
André Stam van stadstoezicht gaf nog een extra argument waarom hij een doorbraak wel zag zitten:
“Bewoners staan daar waarschijnlijk ook wel om te springen. ‘s Avonds klimmen er nog wel eens
mensen bovenop die boogjes”. (Uit: meeloopdag stadstoezicht)
Moustapha Bouchrit van dS+V vertelde dat er in de Gouvernestraat voorheen parkeerplaatsen aan beide
zijdes van de straat waren, maar nu alleen nog aan de oostzijde van de straat. In deze situatie waren de
auto’s zichtsbelemmerende elementen. Door parkeerplaatsen te verwijderen is de straat overzichtelijker
geworden.

Toegangscontrole | 6.3.4
Een aantal toeganggerelateerde maatregelen die werden genoemd waren hekken en het aanpassen van
een straat. De hekken hebben in deze context voornamelijk de functie van het niet-publiek-toegankelijk
maken van plekken.
Aan het begin van de Nieuwe Binnenweg zijn er een paar zijstraatjes waar voorheen veel last was
van jongeren die in de tuinen van bewoners gingen zitten. Voor de meeste doorgangen richting
de tuinen is nu een hek geplaatst. Dat heeft wel goed geholpen. (Uit: straatgesprek met twee
bewoners)
Iemand merkte tijdens de schouw op, dat de Sint-Mariastraat misschien zal verbeteren als het hek
doorgetrokken wordt, waardoor de vreemde hoek achter de slagerij verdwijnt. Hetzelfde werd geopperd
door een medewerker van Slagerij Lakarush, hoewel de eigenaar andere zorgen aan zijn hoofd had.
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[medewerker: een hek plaatsen!] Eigenaar: ja, dat zou kunnen. Maar dat maakt me niet zo veel
uit. Een veel groter probleem is eigenlijk het parkeren hier. (Uit: interview Slagerij Lakarush)
De buurtagent zag er wel heil in om de Saftlevenstraat wat aan te passen.
Nu wordt er nog regelmatig dubbel geparkeerd. Een andere auto heeft dan net genoeg ruimte
om te kunnen passeren. Als de straat wat smaller wordt kunnen auto’s niet meer stil blijven staan
omdat ze dan voor een opstopping zorgen. De stoep mag dan wel wat breder. Dan heb je een
mooie straat richting de Nieuwe Binnenweg. (Bas Munne, uit: meeloopavond buurtagent)

Overige fysieke maatregelen | 6.3.5
Andere genoemde maatregelen waren voornamelijk gericht op overlast tegengaan of het mooier maken
van de omgeving.
Het gaat hier al wel goed. Ze zijn wel bezig om het plein hier mooier te maken. Maar dat komt pas
in 2013 of 2014? Dat duurt nog wel even. Maar ze willen hier wel wat moois van gaan maken.
(Uit: interview Los Angelos)
Helaas voor Los Angelos heb ik vernomen van de buurtagent dat er helemaal geen transformatie van het
plein op de agenda staat. Voorheen was er door dS+V gekozen voor een doorlopend geruit patroon als
bestrating van het plein, waardoor het groter lijkt. Juist door dit doorlopende patroon is het voor mensen
niet geheel duidelijk hoe het plein gebruikt zou moeten worden. Daardoor zijn er al lelijke (volgens de
Deelgemeente) paaltjes geplaatst om de weg aan te geven. dS+V gaf aan dat er in deze situatie gezegd kan
worden dat de vorige aanpak (met doorlopend patroon) blijkbaar niet het gewenste effect had. Misschien
dat het plein alsnog op de agenda komt voor vernieuwing.
Twee buurtbewoners refereerden nog aan maatregelen om drugsgebruik en het fietsenoverlast in hun
straat tegen te gaan, maar deze waren volgens hun zonder succes.
Mevrouw 1: Ze hadden hier eerder wel bordjes opgehangen dat ze hier geen drugs mogen gebruiken.
Waar zijn die bordjes eigenlijk? Hebben ze die weer weggehaald?
Mevrouw 2: Nee, die hebben die jongens zelf meegenomen.
Mevrouw 1: Oh, nou dat werkte dus ook niet
Mevrouw 2: We hebben al wel eens geprobeerd hier spandoeken op te hangen.
Mevrouw 1: Ik denk dat helemaal niets helpt. Die spandoeken niet, ze [fietsers] gaan gewoon die
stoeprand op, er staan paaltjes, er spelen hier soms kinderen, maar dat maakt allemaal niets uit. Als
ik er wat van probeer te zeggen helpt het ook niet. Ze zijn te beroerd om af te stappen. Die paaltjes
zijn er gekomen omdat auto’s hier eerder ook gewoon overheen gingen. Maar daar passen ze nu niet
meer tussendoor.
Mevrouw 2: Een hogere stoeprand? Dat zou misschien kunnen helpen. Maar ik denk niet dat ze dat
hier gaan doen, ze hebben de bestrating hier net nieuw ingelegd.
Dit hoofdstuk gaf een algemene impressie van de fysieke maatregelen die genoemd werden in de
interviews. In de komende drie paragrafen H6.4 tm H6.6 worden drie locaties aan de Nieuwe Binnenweg
behandeld, zodat genoemde fysieke maatregelen in hun context geplaatst kunnen worden.
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6.4 De Boogjes

De Boogjes is aan het begin van de Nieuwe Binnenweg
(centrumzijde). Het zijn de eerste vier bouwblokken
aan de zuidkant van de straat, met drie zijstraatjes
ertussen. Dat zijn de Tuindersstraat, Museumstraat en
de Hobokenstraat (postcodegebied 3015 BA).
De woningbouw aan het begin van de Nieuwe
Binnenweg (zuidzijde) kreeg door de karakteristieke
boogvormige arcade de bijnaam ‘De boogjes’. Dit
project was verdeeld in een viertal bouwblokken,
waardoor er drie kleine dwarsstraatjes ontstonden.
Architect Pietro Hammel (die zelf in het Oude
Westen woonde) versmalde de straat door de
woningen op betonnen bogen boven het trottoir te
Afb. 6.4a | Plattegrond van ‘de Boogjes’
bouwen. Het project vervingen een gedeelte van het
noodwinkelcomplex dat nog tot in de jaren zeventig was blijven staan. Helaas waren de boogjes geen
succes. In plaats van de verwachte intimiteit en geborgenheid voelden bewoners en winkelend publiek
zich niet op hun gemak onder de Boogjes. De brede kolommen zorgden al snel voor een onoverzichtelijke
en onveilige situatie. In 2007 zijn de winkelpuien tweeënhalve meter naar voren geschoven en zijn de
bakstenen kolommen verwijderd. In plaats daarvan is er een kaarsrechte winkelpui van metaal en glas
gemaakt.

Het veiligheidsprobleem | 6.4.1
Officiële cijfers laten zien dat in het begin van de Nieuwe Binnenweg regelmatig slachtoffers van straatroof
waren. Viermaal in 2009 en tweemaal in 2010. Daarmee zet dit gedeelte geen recordaantal, tussen de
Mathenesserlaan en ‘s Gravendijkwal (3014 GL en 3014 GK) lag het aantal straatroven veel hoger, maar in
2010 kwam het slechts één keer voor. Het totaal aantal aangiften (straatroof, bedreiging en eenvoudige
mishandeling) komt in het postcodegebied van de boogjes zowel in 2009 als in 2010 het slechtste uit de bus
van de hele straat. In de zijstraten zelf ligt het aantal aangiften en meldingen niet hoog. In de Tuinderstraat
en de Hobokenstraat kwamen minder incidenten voor dan in de Museumstraat. De zijstraatjes zijn volgens
geïnterviewden geen probleemstraten.
“Er is wel eens wat, maar er hangt geen intimiderende sfeer en niet agressief” (Uit: interview
Belgisch Biercafé Boudewijn)
“Er zijn in deze zijstraatjes weinig echt grote veiligheidsproblemen” (Uit: Buurtagent Bas Munne).
“Er gebeurt hier wel eens wat. Er is wel eens iemand vermoord hier. Dan lag er zo’n wit doek op
de straat. Maar ja, dat was gewoon een afrekening. Dat kan overal gebeuren. Het was gewoon
toevallig dat het hier was”. (Uit: straatgesprek met twee bewoners)
De zijstraatjes worden wel veel gebruikt door jongeren die op de trappen voor voordeuren drinken en
roken, of door groepjes jongeren die zich verzamelen bij de fietsen half onder de arcade.
“Oh ja, dat roken. Al die peuken. Jongeren komen vaak om hier te roken. Dan gaan ze hier op de
trappetjes zitten. (...) Vaak hebben ze dan ook blikjes drank bij zich. Die coffeeshops zitten ook
hier om de hoek. (...) Dan gaan ze daar even wat halen, zoals bij Pluto, of die andere daar, en dan
komen ze hier.“ (Uit: straatgesprek met twee bewoners)
De buurtagent gaf ook aan dat er veel jongeren op de trappen hangen en de stadswacht gaf aan dat
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mensen door zo’n afdak blijkbaar geneigd om daar rond te hangen en groepjes te vormen.

Een inschatting van de fysieke omgeving op basis van kernelementen CPTED | 6.4.2

De Tuinderstraat (1e zijstraat) is een goed voorbeeld hoe het wel moet.
• In de avond en de nacht zijn er geen achteraf gelegen vluchtroutes (’s nachts is de route tussen de
Tuinerstraat en de Museumstraat gesloten door een hek)
• Vanaf de horeca aan de overzijde van de straat is er goed zicht op de Tuinderstraat die tot een uur of
01.00-02.00 geopend zijn. Vanaf daar kunnen de eigenaars, het barpersoneel en het publiek van de
horeca de straatjes inkijken. Na sluitingstijd is vaak nog enkele uren personeel aanwezig om de zaak
schoon te maken en op te ruimen.
• Bewoners op de 1e en 2e verdieping kunnen vanaf de overzijde van de straat de Tuinderstraat in
kijken, hoewel het zicht enigszins belemmerd wordt door de arcade.
• Er is redelijk goed zicht door de glazen puien op de hoeken (Nieuwe Binnenweg-Tuinderstraat)
De Museumstraat (2e zijstraat) is een goed voorbeeld hoe het niet moet.
• Er is een zeer korte, ideale route van de Nieuwe Binnenweg naar een achtergelegen parkeerplaats om
ongezien snel weg te komen. Deze route ligt achteraf, waar ’s nachts weinig mensen komen. Aan de
muren van woningen was te zien (en aan de geur te ruiken) dat er regelmatig wildplassers zijn die van
dit achteraf stukje gebruik maken. Deze mensen zoeken daarvoor vaak ook onopvallende plekken uit,
waar weinig mensen komen.
• Door de glazen puien is slecht zicht, zowel bij de COOP als in de andere hoek, waardoor voorbijgangers
plotseling onaangenaam verrast kunnen worden door mensen in de Museumstraat.
• Aan de overzijde van de straat zit de ingang naar een parkeerplaats. Verder enkele winkels en een
zorginstelling die ’s nachts gesloten zijn. ’s Nachts is er weinig tot geen toezicht op de (ingang) van de
Museumstraat, onder de Arcade. In de Nieuwe Binnenweg is wel cameratoezicht, maar direct om de
hoek niet meer.
• Doordat de arcade doorloopt over de zijstraatjes ontstaat de illusie dat er geen zijstraten zijn. Overdag
wordt dit effect teniet gedaan door het zonlicht dat door de zijstraten valt. ’s Nachts echter, is het
door de arcade extra donker bij de ingang van de
Museumstraat.
• Door de fietsenrekken aan het begin (half onder de
arcade) valt het niet op als er een persoon staat. Een
eventuele straatrover, een fietsendief of iemand
met een ander (slecht) doel, zal daardoor minder
opvallen.
• Vlakbij zit een pinautomaat, waar ’s nachts (zeker
op horeca-avonden) veel gebruik van wordt
gemaakt. Wanneer het uitgaanspubliek al een slok
op heeft, wordt het volgens de politie-agent een
veel makkelijkere prooi voor een zakkenroller of
straatrover.
Door de nieuwe camera’s in de Nieuwe Binnenweg is
het formele toezicht in de straat toegenomen. Deze
camera’s kunnen alleen langs de arcade kijken en niet de
zijstraatjes in (kaarten 5.4a en 5.4b). Over de ingangen
van de zijstraatjes loopt een lange arcade (zie afb. 6.4b).
Deze werpt een schaduw op de straat, waardoor het
onder de arcade donkerder is. Er zit wel een matige
hoeveelheid verlichting in de arcade, maar het is er ook
‘s nachts donkerder dan in de rest van de straat. Door de
gaten in de arcade, waar overdag zonlicht door valt, is er
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‘s nachts extra weinig licht boven de zijstraatjes. Dit heeft effect op de beelden van de camera’s. Wanneer
het lichtniveau matig is, dan zijn de beelden niet heel goed.

6.5 Sint-Mariastraat

De Sint-Mariastraat is een straat in het Oude
Westen tussen de Kruiskade en het Gerrit
Sterkmanplein. Aan de Nieuwe Binnenweg zit
een klein doodlopend zijstraatje (in het verlengde
van deze straat maar met een plein en een
huizenblok ertussen) met dezelfde naam. Alleen
dit doodlopende straatje wordt hier bedoeld met
de Sint-Mariastraat. Het straatje loopt tussen
café La Vagabond en de islamitische slagerij
Lakarusch door en eindigt in een parkeergarage.
Voetgangers kunnen door een hek naar een
achterliggend speelplein. Dit hek staat overdag
open en wordt zodra de schemer valt gesloten
door een van de bewoners.
Google Streetview laat goed zien hoe de ruimte
naast het doodlopende straatje eruitziet (afb.
6.5b). Deze beelden zijn waarschijnlijk gemaakt
in de tweede helft van 2008, intussen heeft dit
stukje al wat veranderingen ondergaan. De huizen
op de achtergrond van de bomen zijn gesloopt en
op die plek zijn nu kleine stadstuintjes aangelegd
voor de bewoners van het Oude Westen. Een
aantal van de bomen zijn verwijderd en het
pleintje is tegenwoordig ingericht voor balspelen.

Afbeelding 6.5a| Vooraanzicht Sint-Mariastraat

Het veiligheidsprobleem | 6.5.1
Volgens de eigenaar van café La Vagabond kent
Afbeelding 6.5b| Google streetview (april 2011)
het zijstraatje voornamelijk drugsgerelateerde
overlast. Dealers hangen rond op straat en zodra ze een deal gesloten hebben duiken ze het zijstraatje in
voor de deal. Het is een donker straatje, uit het zicht van de camera’s die in de Nieuwe Binnenweg hangen.
De eigenaar van de islamitische slagerij Lakarush gaf aan dat het zijstraatje vaak wordt gebruikt door
mensen die er ‘s nachts kotsen of plassen. Zelf heeft hij er niet veel last van, omdat zijn zaak tegen die tijd
al lang gesloten is en hij vindt het logisch dat mensen érgens hun behoefte moeten doen en dat ze dan
kiezen voor een zijstraatje en niet voor de grote straat. Het parkeren in de Nieuwe Binnenweg is voor hem
een veel groter probleem.
Buurtagent Bas Munne gaf aan, in reactie op de opmerkingen van de eigenaar van La Vagabond dat er
veel drugsgerelateerde overlast is, dat er in de Sint-Mariastraat nagenoeg niks gebeurt. Het is wel een plek
waar mensen wildplassen, maar verder gebeurt er volgens hem weinig. Hij wist niet wie er momenteel
verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van het hek richting de speelplaats.
André Stam van Stadstoezicht merkte op dat dit straatje wel veel overlast kent. Het is een donker stukje,
overdag, maar zeker ‘s nachts.
Samen met André Stam en een andere man van Stadstoezicht trof ik een bewoner die aan het speelplein
achter het hek woont. Het bleek dat deze bewoner, samen met een buurvrouw, de verantwoording op zich
heeft genomen voor het openen en sluiten van het hek. Hij woont daar nu een jaar of twee. Hij komt uit
Spangen, en daarmee vergeleken is hij er zeer op vooruit gegaan. Het huis van deze bewoner is zo ingericht
dat zijn woonkamer aan de kant van het speelplein zit. Het plein wordt veel gebruikt volgens hem. ’s
Ochtends komen opa’s en oma’s met hun kleinkinderen en ‘s middags spelen de kinderen uit de buurt er.
In de avond komen de oudere jeugd en de junkies. Op het speelplein is veel sociale controle omdat alle
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bewoners uit kunnen kijken op het plein. Toch is het wel vervelend dat er zo veel drugs worden gebruikt en
dat er zo veel junkies op af komen. De bewoner is wel blij met het hek tussen de Nieuwe Binnenweg en het
speelplein. Maar omdat het plein maar van één kant is afgesloten komen drugsgebruikers gewoon via de
andere zijde het plein op. Op het pleintje dat bestemd is voor balspelen, aangrenzend aan de speelplein,
komen geen kinderen. Hij vindt het een raar stukje, dat voornamelijk als hondenuitlaatplek wordt gebruikt
(dat was goed te zien aan de grote hoeveelheid hondenpoep op het pleintje). Het is een hoekje met veel
viezigheid, waar ’s nachts veel geplast en gepoept wordt. Zowel door mannen als vrouwen.
En wat zeggen de officiële cijfers? De Sint-Mariastraat ligt tussen de postcodegebieden 3014 GG en
3014 GH. Volgens de tabellen 7.2d en 7.2e kwamen in
2009 en 2010 in deze delen van de straat voornamelijk
een paar meldingen van agressie en twist op straat voor
en waren er aangiften van eenvoudige mishandeling en
twee aangiften van straatroof. In 2011 zijn er tot en met
maart geen meldingen of aangiften gedaan. De officiële
cijfers gaan over een redelijk groot gebied en hoeven niet
in verband te staan met de Sint-Mariastraat.

Een inschatting van de fysieke omgeving op basis
van kernelementen CPTED | 6.5.2
Volgens de mensen die ik gesproken heb, wordt het
steegje juist gebruikt om er een behoefte te doen of
te braken, en/of is het zijstraatje een ideale plek om
Afbeelding 6.5c| Hondenpoep op het pleintje
drugsdeals te laten plaatsvinden. Al deze activiteiten
vragen om een rustige onopvallende plek. In de
postcodegebieden 3014 GG en 2014 GH komt met
enige regelmaat agressie en twist op straat voor. Deze
vormen van geweld vinden met name plaats tussen
23.00 en 07.00 uur. Agressie gaat vaak samen met het
gebruik van alcohol. Waarschijnlijk is de agressie op deze
locatie voornamlijke gerelateerd aan de aanwezigheid
van horecagelegenheden en de hoeveelheid mensen op
straat, en zijn deze vormen van geweld niet te vinden in
het rustige zijstraatje. Deze conclusie lijkt bevestigd door
de woorden van de buurtagent. Aan overzijde van het
steegje zit een winkel, die ‘s avonds en ‘s nachts gesloten
Afbeelding 6.5d | Hoekje achter de slagerij
is. Vanaf die kant is er dus geen constant toezicht. De
camera in de Nieuwe Binnenweg kan in het steegje kijken en er zijn geen woningen die zicht hebben op dit
stukje van de straat. De plaatsing van de camera heeft overigens tot vermindering van de overlast gezorgd
geleidt, volgens de eigenaar van La Vagabond. Doordat er woningen zijn gesloopt is het steegje vanaf de
Gaffelstraat wel zichtbaar, hoewel het zicht wordt beperkt door het hek rondom het balspeelveldje. In
combinatie met het ontbreken van verlichting zien voorbijgangers waarschijnlijk niets in het steegje.
Bijna alle straatroven vinden plaats in de nacht of in de avonduren. Op die uren is het hek tussen het
speelplein en het steegje gesloten. Omdat er geen vluchtmogelijkheid is, is het aannemelijk dat de
straatroven niet hier hebben plaatsgevonden. Omdat het een doodlopende straat is, kan met de camera
in de Nieuwe Binnenweg gezien worden wie er het steegje in gaan en wie de steeg weer verlaten. Een
straatrover zou er onverstandig aan doen om hier zijn slag te slaan.
Juist doordat de straat zo ontoegankelijk is en er weinig activiteit plaatsvindt, wordt deze straat gebruikt
door wildplassers en dealers. Door de ruimte naast de straat opnieuw in te richten en een andere functie
te geven (i.p.v. balspeelveld) kunnen er nieuwe activiteiten en gebruikspatronen gegenereerd worden,
waardoor het natuurlijk toezicht toe zal nemen.
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6.6 Het plein en de bocht

Postcodegebied 3014 GJ omvat het Rijnhoutplein
(aan de Nieuwe Binnenweg zijde) en de bocht tot
aan de Mathenesserlaan. Langs het plein lopen
twee eenrichtingsstraten, de Josephstraat en de
Van Speykstraat. De Josephstraat kan ingereden
worden vanaf de Nieuwe Binnenweg, de Van
Speykstraat komt uit op de Nieuwe Binnenweg.
Het panorama (afb. 6.6a) geeft een beeld weer
van het Rijnhoutplein. De linkerzijde van de
afbeelding kijkt door de bocht. Buurtpleinen
hebben een directe invloed op de beleving van
de woonomgeving. Volgens het Masterplan
Oude Westen (conceptversie, nov. 2010) is het
Rijnhoutplein één van de imagobepalende pleinen
in het Oude Westen. Van een aantal van de pleinen
in het Oude Westen is de inrichting te eentonig
en houdt het midden tussen een speelplek en
een infrastructurele ruimte. Deze omschrijving
gaat ook goed op voor dit plein. Het plein wordt
gedomineerd door de twee straten die er overheen
Kaart 6.6a | plattegrond faciliteiten
lopen. Verder is het ongebruikelijk voor een plein
dat er een gebouw midden op het plein staat. De open ruimte wordt in de zomer soms gebruikt door de
horecagelegenheden aan het plein. Maar wanneer zij deze ruimte niet gebruiken voelt het als een ‘leeg’
plein. Op het plein staan twee bomen. Een opvallend object op het plein is het hoogspanningsgebouwtje,
dat mooi is beschilderd. Aan de binnenzijde van de bocht staan een aantal mooie grote panden. Aan de
binnenzijde zit een mix van winkels, horeca en leegstaande panden. Vanaf het plein is het maar een kort
stukje tot aan de Mathenesserlaan.

Het veiligheidsprobleem | 6.6.1
De cijfers van de meldingen in de Nieuwe Binnenweg laten zien dat in de postcodegebied 3014 GJ de
meeste geweldsincidenten (beroving, agressie, mishandeling, twist straat) gemeld werden (zie tabel 7.2d).
Wanneer alle meldingen van geweld van 2009 worden bekeken lijkt deze bocht met kop en schouders
boven de rest uit te steken met 22 meldingen gevolgd door 10 in postcodegebied 3014 GH. Hoewel het
totale aantal aangiften in 2009 en 2010 in dit postcodegebied niet zo hoog was als in andere delen van de
straat (zie tabel 7.2e), is het aantal straatroven minder gereduceerd in 2010 dan in de delen die erg slecht
scoorden in 2009.
Uit interviews en gesprekken blijkt dat ‘de bocht’ bekend staat als de plek waar de overlast plaatsvindt.
Buurtagent Bas Munne gaf aan dat dealers voornamelijk in de bocht zitten. Als verklaring noemde hij
dat er in de bocht veel zaakjes met een nachtvergunning zitten. De dealers behoren niet tot de vaste
klantenkring van de horeca, maar de horeca creëert wel gelegenheid voor de dealers, want daar zitten hun
(potentiële) klanten. Veel deals worden volgens hem gedaan vanuit de auto, of dealers hangen rondom
deze zaken met nachtvergunning.
De eigenaar van Belgisch Biercafé Boudewijn gaf aan dat de meeste problemen zich voordoen
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Afbeelding 6.6a | Panorama Reinhoutplein aan Nieuwe Binnenweg zijde (Arianne)

“verderop in de bocht, daar voor Slingerland. Het
is meer na de bocht dan op het pleintje zelf. En
daar bij de Mathenesserlaan en die bushalte.
Daar is het meeste gedonder en wordt het meest
gedeald. Meestal vindt dat ‘s nachts plaats en
vroeg in de ochtend. Zeg maar tussen 03.00 en
07.00 uur”. (Uit: interview Biercafé Boudewijn)
De eigenaar van de zaak Los Angelos, een van de
horecazaakjes aan het Rijnhoutplein, zei dat er
tegenwoordig niet zo veel meer gebeurt en dat hij
nergens last van heeft. Voorheen waren er veel meer
problemen in de straat. Misschien dat de meeste
overlast pas plaatsvindt als hij al gesloten is. Later
in de nacht zijn er soms vervelende groepen. Hij
Tabel 6.6b | Aangiften 3014 GJ
vertelde dat zijn buurman (de shoarmazaak) wel open
is ‘s nachts, vaak tot een uur of vijf. Maar daar krijgt
hij zelf niet veel van mee. ‘s Avonds is het plein wel rustig, dan zijn er niet veel mensen. Dan zijn er juist
meer auto’s. Ook de mannen van stadstoezicht gaven aan dat in deze bocht vooral auto’s voor problemen
zorgen. Het is een plek waar veel auto’s makkelijk stoppen en er wordt veel dubbel geparkeerd.
Tabel 6.6a | Meldingen 3014 GJ

Een inschatting van de fysieke omgeving op basis van kernelementen CPTED | 6.6.2
Door bewoners, ondernemers en aanwezige mensen in de straat ontstaat er een soort natuurlijk toezicht.
Zij vormen zogezegd ‘ogen op de straat’. Aan het plein en in de bocht zitten zowel horeca als winkels. Vanuit
winkels en bedrijven is er na 18.00 uur ‘s avonds geen toezicht meer (uitgezonderd op koopavonden). De
meeste horeca is na een uur of 01.00 of 02.00 gesloten, behalve de shoarmazaak aan het plein. Die is
de hele nacht geopend. De binnenzijde van de bocht bestaat uit een aantal grote dure panden waar een
vastgoedbedrijf en een makelaar gevestigd zijn tegenover het plein. Deze twee panden zitten samen met
de winkels naast hun op een belangrijke plek om toezicht te kunnen houden op het tegenoverliggende
plein. Juist vanuit deze centraal gelegen faciliteiten is er in de avond en de nacht geen toezicht. Er staat een
groot aantal panden leeg in dit deel van de straat, vanuit waar geen toezicht op de straat is.
Bewoners hebben continu zicht op straat, afhankelijk van hun baan, studie of andere bezigheden. De
nacht gebruiken de meeste mensen om te slapen. Aan de buitenzijde van de bocht wonen mensen boven
de begane grond. Bewoners op de bovenste verdiepingen hebben vaak alleen zicht op de overzijde van
de straat. Vanuit de binnenzijde van de bocht is er waarschijnlijk weinig toezicht op de buitenzijde van de
bocht. Alles bij elkaar genomen is er vrij weinig natuurlijk toezicht op het plein en in de bocht.
Er zijn een aantal barrières waardoor het zicht belemmerd wordt. De meest belangrijke is een ‘onzichtbare
barrière’, de bocht zelf. Vanaf het rechte stuk van de Nieuwe Binnenweg tussen het centrum en het
Rijnhoutplein is er door de kromming van de weg geen zicht op de straat in en na de bocht. Andersom
geldt dit niet. Mensen kunnen vanaf het plein goed beide kanten, richting het centrum en richting het
westen, de Nieuwe Binnenweg inkijken. Het is een heel strategische plek. Precies op deze strategische
plek is er een transformatorhuisje geplaatst. Hoewel dit niet groot is, wordt het zicht flink belemmerd
voor degene die toezicht willen houden. Mensen die niet gezien willen worden kunnen hier makkelijk
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even achter gaan staan.
Sinds kort hangt er een camera in de bocht. In afb. 5.4a en 5.4b is precies te zien waar. Daardoor is het
formeel toezicht op het plein toegenomen. Door de horecavoorziening midden op het plein is er echter
geen zicht op het achterste deel van het plein. Dit gebouw vormt dus ook een soort barrière.
Het territorialiteitselement binnen CPTED is gericht op het definiëren van de ruimte. Meestal wordt er dan
gedoeld op de scheiding tussen openbare ruimte, semi-openbare ruimte en private ruimte. Door signalen
kan er aangegeven worden dat bepaalde ruimte iemand toebehoort. In private ruimte geldt vaak de vraag:
van wie? In de publieke ruimte kan dit in mijn opinie ook wel vertaald worden naar: ‘voor wie’? Door
een duidelijk ontwerp en duidelijke signalen kan er aangegeven worden ‘voor wie’ de ruimte bedoeld
is. Wegen zijn vaak duidelijk onderverdeeld tussen ‘wegen’ voor de auto’s, ‘fietspaden’ voor fietsers en
‘de stoep’ voor voetgangers. Het Rijnhoutplein (aan de zijde van de Nieuwe Binnenweg) heeft in mijn
opinie een onduidelijk ontwerp. Het is niet in één oogopslag duidelijk hoe het plein gebruikt zou moeten
worden. Zoals eerder gezegd is het plein bijna een soort infrastructurele ruimte. De zijstraatjes worden
aangegeven door paaltjes, maar de bestrating doet vermoeden dat het één groot plein is. Wanneer de
horeca geen terrasjes buiten heeft, is het onduidelijk voor wie het plein bedoeld is. Het is een soort ‘lege’
ruimte zonder bestemming, waar toevallig twee straten door lopen. En dat terwijl het een imagobepalend
plein is volgens (de conceptversie van) het Masterplan Oude Westen. Dit kan een verklaring zijn waarom
er ‘s avonds weinig mensen zijn en waarom er zo veel mensen geneigd zijn om er kort dubbel te parkeren
met de auto.
De Nieuwe Binnenweg is over het algemeen goed onderhouden, schoon en heel (zie ook grafiek 4.2). In
‘de bocht’ is er één leegstaand pand waar dit helaas niet voor geldt. Waar voorheen ‘de lachende paus’ zat
zit nu een donkere nis die er verwaarloosd uitziet en ruikt naar een riool, vanwege alle mensen die daar
wildplassen. Omdat deze nis officieel geen publiek terrein is, wordt het niet schoongemaakt. Door deze
hoek aan te pakken zal de hoeveelheid geweld waarschijnlijk niet minder worden, maar het zal wel invloed
hebben op de beeldvorming van de straat.
De faciliteiten (horeca, winkels en voorzieningen) die in de straat zijn gevestigd, zijn zeer bepalend voor
het publiek dat zich in de straat bevindt. In de bocht staan veel panden leeg. Daardoor is er op sommige
plekken helemaal geen activiteit, waardoor er ook geen ‘gewone burgers’ worden aangetrokken die ervoor
zorgen dat er een ‘veilige’ situatie met natuurlijk toezicht ontstaat (zie 2.3). Door de panden te vullen met
‘veilige’ activiteiten, zowel overdag als ‘s avonds en ‘s nachts, zal ongewenst gedrag indirect ontmoedigd
worden.
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Resultaten en analyse | VEiligheid
Uit gesprekken en interviews met verschillende partijen om hun visie op veiligheidsproblemen in de
Nieuwe Binnenweg te horen en te ontdekken waar in de straat zich voornamelijk problemen voordoen,
bleek dat er een grote verscheidenheid bestaat tussen de visies op veiligheid. Het is echter wel essentieel
om te weten wat ‘onveiligheid’ is, omdat eventuele fysieke maatregelen genomen zullen worden om
‘onveiligheid’ tegen te gaan. In het voorgaande analysehoofdstuk kwam in paragraaf 6.3 naar voren welke
fysieke maatregelen verschillende partijen graag zien gebeuren, of hoe effectief (genomen) maatregelen
worden ingeschat. Hoewel partijen soms dezelfde maatregelen bespreken, praten ze over verschillende
veiligheidsproblemen op verschillende locaties. Daardoor hebben ze soms ook verschillende verwachtingen
van fysieke maatregelen, op basis waarvan zij effectiviteit bespreken. Vandaar dat in de paragrafen
6.4, 6.5 en 6.6 drie locaties zijn besproken. Tot dusver werd het thema veiligheid in dit onderzoek dus
voornamelijk bekeken vanuit het perspectief van locaties. In dit hoofdstuk zullen de visies op veiligheid
besproken worden. Om overlast en onveiligheid niet bij voorbaat al te categoriseren is er in dit hoofdstuk
voor gekozen om de visies van partijen hoofdzakelijk per partij weer te geven. In paragraaf 7.2 zal er een
vergelijking gemaakt worden tussen de visies op veiligheid of de beleving hiervan (subjectieve veiligheid)
en politiecijfers (objectieve veiligheid).

7.1 Visies op veiligheid

Uit alle geluiden die ik hoorde blijkt dat er afgelopen tijd veel veranderd is in de wijk, veel grote geweldsen drugsproblemen zijn opgeslost of enorm verminderd. De veiligheid is volgens de meeste partijen
toegenomen, hoewel er nog wel enkele veiligheids- en overlastproblemen spelen.

Buurtagent | 7.1.1
De buurtagent Bas Munne vindt het momenteel wel goed gaan in de straat. Verderop in de Nieuwe
Binnenweg, meer richting in het westen (Delfshaven en Coolhaven) zijn de problemen volgens hem groter.
Twee verschillende avonden ben ik met hem mee geweest op surveillance.
Aan het begin van de Nieuwe Binnenweg (centrum) zijn een paar zijstraatjes (Tuinerstraat, Museumstraat
en Hobokenstraat) waar voorheen veel last was van jongeren die in de tuinen van bewoners gingen zitten.
Door plaatsing van hekken is dat probleem verholpen. Nu gaan er nog vaak jongeren zitten op de trappen
voor de woningen. Verder zijn er in deze zijstraatjes weinig echt grote veiligheidsproblemen, volgens de
buurtagent.
Straatroven gebeurden volgens Munne voornamelijk tussen
de twee pinautomaten aan het begin van de Binnenweg en
verderop in de bocht (zie kaart 7.1). Tegenwoordig is het
rustig rondom het Rijnhoutplein. Voornamelijk in het vervolg
van de Nieuwe Binnenweg, door de bocht en het stuk van
de Mathenesserlaan richting het noorden is een route waar
veel overlast voorkwam. Dealers zijn ook hoofdzakelijk in
de bocht zelf te vinden. In dat gedeelte zitten veel zaakjes
met een nachtvergunning. Veel deals worden gedaan
vanuit de auto of dealers hangen rondom zaken met een
Kaart 7.1 | Locatie pinautomaten
nachtvergunning, want daar zitten hun (potentiële) klanten.
Het dealen gebeurt regelmatig goed in het zicht van de camera. Dat komt omdat dealers niet weten dat daar
een camera hangt. Veel van deze mensen komen niet uit de omgeving en zijn niet bekend met de Nieuwe
Binnenweg. Veel overlast komt ook voor in de portieken van de sociale huurwoningen in de Saftlevenstraat.
Die portieken liggen in inhammen waar geen zicht op is. In het weekend wordt daar ingedronken en door
de week worden de portieken gebruikt om drugs te gebruiken.
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De tweede keer op surveillance nam de buurtagent me mee naar een schouw van ‘Drugs in Kleur’, vandaar
dat hij deze avond in burgerkleding rondliep, in plaats van zijn politie-outfit. Vlak voor coffeeshop Nemo
stonden we een tijdje stil. Omdat Munne in burgerkleding was, hebben mensen niet door dat er politie
in de straat aanwezig is. Na een tijdje vroeg hij mij: “Wat heb jij niet gezien wat ik wel gezien heb?”.
Ik noemde een paar dingen die me opvielen en welk gedrag ik wel opvallend vond. Maar hij had heel
wat meer gezien. Hij wees me op al het secondenwerk dat mij ontgaan was. Mensen die elkaar de hand
schudden en snel dingen overdragen, auto’s die afremmen, raampje opendraaien, iemand groeten en de
hand schudden en weer doorrijden. In burgerkleding ziet hij veel meer gebeuren dan wanneer hij in zijn
politiekleding rondloopt. Vandaar dat hij af en toe ‘als burger’ de straat op gaat.

Winkeliers | 7.1.2
Winkeliers gaven allemaal aan dat ze weinig tot geen last van geweld in de straat ondervinden en dat het
niet onveilig is in de straat. De angst voor overvallen is bij sommige winkeliers (en horeca-ondernemers)
wel aanwezig. Voor de winkels die waardevolle spullen verkopen (J. van Slingerland en de Juwelier) is het
risico van inbraak de enige veiligheidszorg, maar dat betreft geen onveiligheid of overlast in de openbare
ruimte. De islamitische slagerij gaf aan dat er in de Sint-Mariastraat ‘s nachts wel geplast en gekotst wordt,
maar daar hebben ze zelf geen last van. Het parkeerprobleem vond hij een veel groter issue dan veiligheid
op straat. André Stam van Stadstoezicht gaf aan dat veiligheid veel winkeliers (met als voorbeeld Metz)
helemaal niet boeit. De winkels trekken overdag geen vervelend publiek en ‘s avonds na zessen zijn ze
gesloten.
Ik heb hier helemaal geen last van geweld. Ik vind het ook niet onveilig in deze straat. Er is hier veel
sociale controle in de straat. Kijk maar naar alle mensen buiten. Deze winkel trekt natuurlijk ook
geen vervelend publiek. (...) Er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Een tijdje terug is er hierachter
wel iemand vermoord. Maar zelf heb ik nergens last van. (Uit: interview Witte Tanden Winkel)
Hoewel winkeliers het veilig vinden in de straat hebben ze soms wel te maken met overlast, zoals rotzooi
op straat. Winkeliers hebben met hele andere vormen van overlast te maken dan mensen in de horeca.
Winkeliers werken bijvoorbeeld tot zes uur, daarna gaat de zaak dicht. De avonden maken ze dus niet mee,
terwijl het voor horeca-ondernemers juist draait om de gezelligheid in de avond.
Soms hangt er wel eens een wietlucht buiten, want de coffeeshop zit hier natuurlijk tegenover.
Maar die mensen die wat wiet nemen vind ik een stuk minder gevaarlijk dan mensen met alcohol
op of die pillen slikken. (...) Nu weet ik natuurlijk niet hoe het hier ’s avonds gaat. (Uit: interview
Witte Tanden Winkel)
Een meubelondernemer aan het Tiendplein gaf aan dat hij gewoon met de (overlastgevende) jongens op
straat praat, maar dat hij ook heel duidelijk is.
“Als ik zeg dat ik tot zes uur werk en dat ze tot dan niet hoeven te komen (…) dan komen ze ook
niet” (Uit: Bijeenkomst Veiligheid Oude Westen)

Horeca-ondernemers | 7.1.3
Alle horecaondernemers gaven aan dat de Nieuwe Binnenweg veilig(er) is geworden. De horeca heeft
vooral last van mensen die gasten lastigvallen op het terras. Vorig jaar had een groep horeca-ondernemers
een brief geschreven naar de burgermeester.
Overdags is het een leuke diverse winkelstraat en ‘s avonds zijn er veel leuke bruisende
uitgaansgelegenheden te vinden. De afgelopen maanden begint dit tot mijn grote spijt in
negatieve zin te veranderen. Dit deel van de Binnenweg begint een verzamelplaats te worden
van jongeren van dubieus allooi. Onze gasten worden op weg naar huis lastig gevallen door
dealertjes of erger nog: met geweld beroofd. Groepjes jongeren struinen de straat af op zoek naar
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slachtoffers of potentiële klanten voor hun drugshandel (...) Ik heb de afgelopen week navraag
gedaan bij andere Horeca-ondernemers in de buurt en ik heb gemerkt dat zij mijn zorgen over
deze problematiek delen. Ik schrijf deze brief dan ook niet louter namens mijn bedrijf maar ook
namens Cafe Parket, Cafe Stalles, Rotown, Cafe de Voigt, Cafe Willens & Willens en Cafe Ari.
(Uit: brief van horeca-ondernemers, Manfred vd Berg, café Le Vagabond).
Volgens Le Vagabond is het aantal dealers intussen zeker gehalveerd, maar worden er nog steeds deals
gesloten in de doodlopende Sint-Mariastraat, waar de camera net niet in kan kijken.
In de zijstraatjes. Deze hier, de Sint-Mariastraat. Dat is voornamelijk drugsgerelateerde overlast.
Mensen die rondhangen op straat en de steegjes in duiken voor de deals. Ik zie het zelf gebeuren.
(...) Er is daar weinig zicht. Ik heb er zelf geen zicht op, anderen ook niet. Woningen misschien wel,
maar die kunnen niet naar beneden kijken en zien dus ook niet wat er op straat gebeurt. De politie
komt wel eens langs, maar dat is vaak maar even. (Uit: interview Le Vagabond)
Volgens de eigenaar van Belgisch Biercafé Boudewijn was de overlast in de straat een jaar geleden veel
erger, er is al veel verbeterd. Er staan nog wel steeds veel drugsdealers buiten, die aan gasten spul willen
verkopen en gasten lastig vallen. Vooral ‘de bocht’ vanaf het Rijnhoutplein tot aan de Mathenesserlaan
hingen(/hangen) wordt aangewezen als overlastplek waar veel dealers rondhangen. De eigenaar van het
Biercafé gaf aan dat de meeste overlast voorkomt tussen 03.00 en 07.00 ‘s nachts.
“Voornamelijk verderop in de bocht, daar voor Slingerland. Het is meer na de bocht dan op het
pleintje zelf. En daar bij de Mathenesserlaan en die bushalte. (...) Ik heb geen flauw idee [waarom
juist daar]. Ik heb het vermoeden dat een aantal zaakjes daar zitten waar verkeerde mensen op af
komen. Het zou goed kunnen dat Sjeik gewoon een dekmantel is. (...) Daarnaast hebben mensen
vanaf die bocht natuurlijk heel goed zicht de straat in. En na die bocht kunnen mensen niet meer
zien hoe dit deel van de straat is. Van al die gezellige terrasjes hier krijgen ze verderop niets mee”.
(Uit: interview Biercafé Boudewijn)
Hoewel deze beide horeca-eigenaren het dealen als grootste probleem op straat zien, wordt er door
beiden anders op gereageerd volgens Biercafé Boudewijn.
Ik sta niet toe dat mensen hier jointjes komen roken of softdrugs gebruiken. Ook mijn barpersoneel
mag geen jointjes roken. (...) Wat dat betreft gaat het hier wel anders dan bijvoorbeeld La
Vagabond. Daar zijn ze allemaal wat minder streng en het personeel wordt er ook gewoon onder
invloed gestaan en gedaan. Daar komt natuurlijk ook een ander publiek op af.
Verder gaf de eigenaar van Biercafé Boudewijn aan dat er met de coffeeshops Sky en Pluto goed contact
is, evenzo met andere ondernemers in de straat en met de politie. De coffeeshops houden zich goed aan
de sluitingstijden en er is weinig overlast op straat. De eigenaar van Los Angelos die aan het Rijnhoutplein
naast Sjeik gevestigd zit liet het volgende weten:
Er gebeurt hier niet zo veel. Ik heb nergens last van. Misschien is dat pas als ik al gesloten ben.
Later in de nacht zijn er soms vervelende groepen. Mijn buurman (shoarmazaak Sjeik) is dan wel
open. Vaak tot een uur of vijf. Maar daar krijg ik niet veel van mee. Vroeger was er wel meer. Veel
drugsoverlast. Ik woon verderop in de straat, en daar was het wel erg. Overal drugsproblemen.
Maar dat is er nu niet meer. (...) ’s Avonds is het plein hier wel rustig, dan zijn er niet heel veel
mensen. Dan zijn er meer auto’s. Maar er zijn geen hanggroepjes. Hier in de straat is het nog wel
redelijk druk. Dat komt omdat dit hier nog centrum is. Verderop in de straat is het echt stil, dat is
Delfshaven. Daar gebeuren wel meer dingen denk ik.
Hoewel Los Angelos aangaf elke nacht tussen 01.00 uur en 02.00 te sluiten en niets van overlastproblemen
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te merken, leek de buurtagent daar anders over te denken. Munne wees me op twee zaakjes aan het
plein, Los Angelos en de Shoarmazaak, die ’s nachts geopend zijn. Er bestaat volgens hem een vermoeden
dat er rondom die zaakjes nog wel eens wat aan de hand is. Ik vertelde hem dat ik kort daarvoor bij Los
Angelos was binnengestapt.
Munne: “Met wie ben je daar heen geweest?” Ik: “Alleen. Ik ben bij een paar winkels en cafés
naar binnen gestapt om wat vragen te stellen”. Munne (enigzins verschikt): “Wanneer ben je daar
geweest?” Ik: “Op een ochtend rond een uur of elf, rond openingstijd”. Munne (gerustgesteld):
“Oh, oké. Daar zou je ’s nachts niet alleen naar toe moeten gaan als jonge vrouw. (...)”
De kruising Mathenesserlaan-Nieuwe Binnenweg was een plek waar volgens de buurtagent een jaar terug
plotseling ernstige overlast ontstond. Een café aan deze kruising is Café Ari, die vorig jaar ook de brief aan
de burgermeester tekende, gaf te kennen dat zij geen problemen opmerken.
We hebben hier bijna nergens last van. Er is hier bijna nooit sprake van geweld, ook niet buiten. We
hebben ook geen problemen met andere vormen van overlast. Soms is er wel eens een vervelende
gast, maar die wijzen we dan de deur. (...) We zijn hier bijna allemaal twee meter, dus dat is geen
probleem. (Uit: interview Café Ari)

Stadstoezicht | 7.1.4
Veiligheid bleek voor André Stam van Stadstoezicht een heel breed onderwerp te zijn waar heel veel over
gezegd kan worden. Een voorbeeld van ‘fysieke veiligheid’ die André aanwees waren de stoeptegels aan
de overzijde van de weg voor het bejaardentehuis.
De stoep lijkt glad, maar voor mensen die moeilijk kunnen lopen is de stoep met al zijn
ongeregeldheden een wereld van obstakels. (Uit: meeloop surveillance Stadstoezicht)
Een ander voorbeeld:
De meest aanwezige vorm van overlast hier [Tuinderstraat, Museumstraat en Hobokenstraat] zijn
de fietsers volgens André. De straatjes zijn ingericht voor voetgangers, maar fietsers scheuren er
met grote snelheid doorheen. (...) Kleine kinderen spelen buiten. Fietsen zijn dan behalve irritant
ook werkelijk een gevaar, omdat kleine kinderen, oudere mensen en onoplettende mensen zo
omver gefietst kunnen worden. (Uit: meeloop surveillance Stadstoezicht)
Maar de drie zijstraatjes kennen ook andere vormen van overlast. Vooral laat in de avond hangen er
regelmatig groepjes rond in de eerste drie zijstraatjes. Op het moment dat wij er tijdens de surveillance
‘s avonds langs liepen had een groepje jongens met wat vreemd gedrag zich verzameld onder een boogje
aan het begin van de Museumstraat. Op het moment dat André zijn collega’s erbij riep vertrokken ze snel.
In de Gouvernestraat gebeurt volgens André over het algemeen weinig, de Bloemkwekersstraat is onveiliger.
De Sint-Mariastraat werd door André aangewezen als een vreemde hoek, waar wel wat verbeterd zou
kunnen worden. Er zijn meer plekken in de Nieuwe Binnenweg waar de aanblik maar minimaal is. Hoewel
het op zich niet direct invloed heeft op de veiligheid is de aanblik volgens de stadswacht wel bepalend voor
het beeld van de straat. Op het Rijnhoutplein zijn weinig problemen, hoewel er later op de avond veel dure
auto’s rond rijden. Ook het dubbelparkeren is hier een probleem. Het zicht op het plein is maar matig,
mede door het elektriciteitshokje en de inrichting van het plein. Vanaf het plein tot aan de ‘s Gravendijkwal
staat de Nieuwe Binnenweg minder goed bekend. Bij de coffeeshop Nemo hangt soms onprettig publiek
rond dat niet graag aangesproken willen worden op de regels.

Gemeentewerken | 7.1.5
Volgens Dinish Hira van gemeentewerken is het een lastige vraag wanneer iets chaotisch, hinderlijk of onveilig
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is. De term ‘onveilig’ (die in de normering van ‘overlast’ wordt genoemd) vindt Dinish eigenlijk ver gezocht.
Daar is volgens hem niet over nagedacht. Berovingen maken een straat onveilig, niet scheef liggende tegels.
In beide gevallen wordt vaak het zelfde woord ‘veiligheid’ gebruikt. Dat zorgt soms voor verwarring. Het Oude
Westen is volgens de veiligheidsindex een onveilige buurt, maar op het onderdeel Schoon & Heel scoort
de wijk een 10! Dinish gaf aan wel vraagtekens te zetten bij de meting van de veiligheidsindex. Misschien
moeten vragen wel anders gesteld worden. Volgens Hira is het wel veilig in het Oude Westen.
“En ik ken veel restauranthouders in het Oude Westen. Ze zeggen allemaal “Joh Dinish, ik voel me
veilig. Ze zullen me niet overvallen.” Zelf woon ik in Hoogvliet. Daar is het veiligheidsindexcijfer
veel hoger, maar het is er helemaal niet veiliger. (...) Alleen hondenpoep en het parkeren zijn echt
problemen daar [Oude Westen]. Het hele gebied tussen de West-Kruiskade en Weena ligt vol
stront! Ik heb er 53 foto’s van gezien. Gewoon ranzig! (...) Het parkeren is ook een probleem, maar
men is ook niet heel bereid om consessies te doen. 70% van de plaatsen in de parkeergarages
staan leeg”.

Bewoners | 7.1.6
Twee vrouwen, die beiden in de Hobokenstraat wonen, waren er duidelijk over. Ze gaven direct aan zich
allebei wel veilig te voelen in hun buurt, maar dat ze ook allebei niet zo bang aangelegd waren.
Ik voel me echt wel veilig hier. Het is een stad, en daar gebeurt van alles, maar ik voel me wel
veilig! (Uit: straatgesprek met bewoners, mevrouw 2)
‘s Avonds kom ik niet buiten. Niet omdat ik bang ben, maar gevaar moet je natuurlijk ook niet
opzoeken. Als er wel wat zou gebeuren dan weet ik dat mensen me wel kunnen horen als ik zou
roepen en schreeuwen. Dat voelt wel veilig. Een stad is wat dat betreft zo anders dan een dorp
of platteland. Daar zou ik niet willen wonen. Ik voel me hier wel veilig. (Uit: straatgesprek met
bewoners, mevrouw 1)
Een bewoner die jaren in de Nieuwe Binnenweg heeft gewoond en sinds kort in de Sint-Mariastraat woont
gaf aan dat er jaren terug wel erge problemen waren in de straat, maar dat het er nu wel goed gaat.
Tijdens de buurtbijeenkomst Veiligheid Oude Westen en tijdens de meeloopdag met Stadstoezicht sprak
ik een bewoner. Deze man woont op de kruising van de Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan, hij zei
dat hij in het verleden veel meldingen had gemaakt van overlast. Hoewel het minder is geworden, heeft
hij nog wel regelmatig geluidsoverlast van groepen jongeren, die ‘s nachts altijd blijven hangen op het
kruispunt. Vanaf daar kunnen ze volgens hem makkelijk de politie zien aankomen.
Door de surveillance met Stadstoezicht sprak ik man die aan het speelplein aan de Sint-Mariastraat woont.
Deze man woont er nu twee jaar en is zielsgelukkig met zijn woonplek. Toch zijn er volgens hem nog wel
wat punten van verbetering.
“Op het speelplein zelf is veel sociale controle omdat bewoners allemaal kunnen uitkijken op het
plein. Toch is het wel vervelend dat er zo veel drugs worden gebruikt en dat er zo veel junkies
op af komen. Elke avond, zodra het donker wordt, is het weer feest”. (Uit: verslag meeloopdag
Stadstoezicht)
“Op het pleintje dat bestemd is voor balspelen [in de doodlopende Sint-Mariastraat],
aangrenzend aan het speelplein, komen geen kinderen. Het is een raar stukje, dat voornamelijk
als hondenuitlaatplek wordt gebruikt. Het is een hoekje met veel viezigheid, waar ’s nachts
veel geplast en gepoept wordt. Zowel door mannen als vrouwen”. (Uit: verslag meeloopdag
Stadstoezicht)
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Overlast is er in overvloed volgens de twee vrouwen uit de Hobokenstraat. (Uit: straatgesprek met twee
bewoners)
“Ja, dat doen ze ook hier op de trap. Plassen en soms ook poepen. Trekken ze gewoon die broek
naar beneden en laten alles lopen. Vaak drinken ze ook te veel en dan moeten ze kotsen. Dat ligt
hier dan allemaal op die trappen, mogen wij weer schoonmaken. Ja, dat moeten we zelf doen.
Die maak ik vaak samen met mijn buurvrouw schoon. En dan die grote klodders spuug die er bij
liggen. Wat heb ik daar een hekel aan”.
“En dan al die fietsers hier. Dáár heb ik nou een hekel aan! Ze mogen hier helemaal niet fietsen,
maar dat maakt ze niks uit”.
“Daar hebben ze in de hele wijk last van, hondenpoep”
Maar het onderscheid tussen veiligheid en overlast is volgens hun wel duidelijk. Leefbaarheid moet niet
worden verward met veiligheid.
“Laatst was er weer zo’n veiligheidsgevoelonderzoek. Nou, iedereen gaf aan zich wel veilig te
voelen. Maar dan kregen we daarna die enquete met belachelijke vragen zoals: ‘ergert u zich
aan huisvuilzakken op straat?’ Natuurlijk erger ik me. Ik erger me dood. Maar wat heeft dat met
veiligheid te maken?”

7.2 Objectieve en subjectieve veiligheid, een vergelijking

En wat zeggen de cijfers? Hoe veiligheid beleefd wordt en hoe verschillende partijen daar tegenaan kijken
is net behandeld. Welk beeld laten de objectieve gegevens zien? In deze paragraaf zal er een vergelijking
gemaakt worden tussen de politiecijfers en de beleving/visies op veiligheid.

Tabel 7.2a | Overzicht veiligheidscijfers Oude Westen 2008-2010 (Presentatie Tijs Nederveen tijdens
bijeenkomt Veiligheid Oude Westen)
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Politiecijfers, meldingen en aangiften | 7.2.1
Tijdens de buurtbijeenkomst veiligheid Oude Westen op 10 maart 2011 werd er door de Stadsmarinier
van het Oude Westen een overzicht gepresenteerd met cijfers die laten zien hoe het met de veiligheid is
gesteld (zie tabel 7.2a). In dat overzicht staan de aangiften en meldingen die het meeste voorkwamen in
2008, 2009 en 2010, opgedeeld in verschillende catagoriën. De cijfers laten zien dat het steeds beter gaat
met het Oude Westen. De cijfers van 2010 zijn groen, geel of rood gemarkeerd. Groen betekent dat het
aantal aangiften en meldingen is gedaald, geel betekent geen verbetering of verslechtering en de rode
cijfers geven een verslechtering aan ten opzichte van voorgaande jaren. De meeste geweldcijfers laten een
verbetering zien. Het aantal straatroven en overvallen is meer dan gehalveerd en het aantal meldingen
van bedreiging en mishandeling is ook behoorlijk lager. De aangiften van zedenmisdrijven en openlijke
geweldpleging tegen personen is gelijk gebleven of licht gestegen. Ondanks de verbetering zijn sommige
cijfers nog steeds te hoog volgens de stadsmarinier. Er blijven nog verbeteringen mogelijk.
Omdat het onderzoek voor de gemeente Rotterdam voornamelijk gericht was op ‘geweld’ zijn er voor
dit onderzoek alleen gedetailleerde gegevens van geweldscijfers beschikbaar. Uit een analyse van
geweldsaangiften en meldingen, uitgevoerd door Regioplan (2010), is gebleken dat de meeste incidenten
in het Oude Westen (van 2007 tot 2009) plaatsvonden op de Nieuwe Binnenweg (gevolgd door de WestKruiskade). Dat de meeste geweldsincidenten juist in deze twee straten plaatsvonden is niet verwonderlijk.
Dit zijn immers de langste straten in het gebied. De cijfers van 2007-2009 zijn inmiddels verouderd. Het
totale aantal aangiften en meldingen in de Nieuwe Binnenweg van 2009 t/m maart 2011 staan in de
tabellen 7.2b en 7.2c weergegeven. Bij meldingen wordt door de politie geen proces-verbaal opgemaakt.
Er komt dus geen politieonderzoek en strafrechtelijke vervolging van de dader. Bij aangiften stelt de politie
aan de hand van (getuigen-)verklaring een procesverbaal op. Sommige incidenten in de lijst van tabel
5.3b en 5.3c behoren niet tot geweld in de openbare ruimte, zoals inbraak (B27, B50, B73 en B95) en
roofoverval (401). Deze zullen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.
Er is een positieve trend zichtbaar wat betreft het aantal aangiften. Bij aanvang van de schouw liet de
stadsmarinier Oude Westen weten dat de cijfers voor april 2011 alweer een stuk hoger lagen. Waarschijnlijk
ligt het aantal geweldsincidenten hoger in de maanden waarin het weer beter is en de terrasjes ‘s avonds
open zijn. De veiligheidscijfers voor het hele oude westen lieten eenzelfde beeld van verbetering zien. Het
gaat de goede kant op met het Oude Westen en met de Nieuwe Binnenweg.

Betrouwbaarheid objectieve cijfers | 7.2.2
Een belangrijke kanttekening bij het overzicht is dat de cijfers zijn gebaseerd op het aantal meldingen
en aangiften. Het kan zijn dat het percentage meldingen in 2009 hoger was dan in 2010, waardoor de
verbetering groter lijkt dan werkelijk het geval is. Een omgekeerde situatie is uiteraard ook mogelijk.
De cijfers moeten dus met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd (zie afb. 7.2). De eigenaar van
Biercafé Boudewijn reageerde na de buurtbijeenkomst op de gepresenteerde cijfers met de vraag:

Afb. 7.2 | De Rechter
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Tabel 7.2b | Aangiften (totaal) geweld Nieuwe Binnenweg; Oude Westen. (Directie Veiligheid, gemeente
Rotterdam; afdeling wijken, kennis en communicatie; 04-2011)

Tabel 7.2c | Meldingen (totaal) geweld Nieuwe Binnenweg; Oude Westen. (Directie Veiligheid, gemeente
Rotterdam; afdeling wijken, kennis en communicatie; 04-2011)
Kaart 7.2a | Postcodegebieden Nieuwe Binnenweg
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Tabel 7.2d | Meldingen per postcodegebied per delictsoort 2009-2011

Tabel 7.2e | Aangiften per postcodegebied per delictsoort 2009-2011
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“Het kant toch niet zo zijn dat van de 66 meldingen van drugsoverlast die in jouw presentatie
werden gepresenteerd, dat ik verantwoordelijk ben voor 1/3 tot de helft van al die meldingen? Ik
heb toch wel zeker dertig of vijfendertig keer gebeld”. (Uit: Buurtbijeenkomst Veiligheid)
De Stadsmarinier liet weten dat er steeds vaker mensen zijn die naar hém bellen in plaats van het meldpunt
voor overlast. Mensen hebben niet meer het vertouwen dat er iets gedaan wordt met de meldingen die
ze maken, maar bij de Stadsmarinier hebben ze wel de hoop dat hun klacht gehoord wordt. Een bewoner
vertelde dat hij vaak de politie belde, maar dat die regelmatig niet kwam. De overlast die hij noemt is vaak
niet direct strafbaar, waardoor de politie andere prioriteiten heeft. Als hij melding doet, is hij verplicht om
een omschrijving te geven van de overlastgevende mensen, wat hij lastig vindt want ze lijken vaak veel op
elkaar. “Het zou makkelijker zijn als één van die jongens eens een gele broek aan zou trekken”.

Meest voorkomende geweldsdelicten per postcodegebied | 7.2.3
Een aantal incidenten kwamen op de Nieuwe Binnenweg in 2010 veel voor, en in het verleden nog meer
(zie 5.3b en 5.3c) en verdienen meer aandacht en verdieping. De meest voorkomende aangiften zijn
straatroof, bedreiging en eenvoudige mishandeling. De meest voorkomende meldingen zijn beroving,
agressie, mishandeling, twist straat en twist horeca. Twist horeca zal buiten beschouwing gelaten worden.
Omdat deze vorm van geweld sterk aan de horeca gebonden is, lijkt het niet waarschijnlijk dat fysieke
maatregelen in de straat bij zullen dragen aan de preventieve werking om geweld te voorkomen. Daarnaast
gaat horeca-gerelateerde twist vaak samen met het gebruik van alcohol en/of drugs. Fysieke maatregelen
zijn vaak alleen effectief wanneer er rationeel gehandeld wordt (zie beperkingen CPTED, 2.4). Om twist
in de horeca terug te dringen kunnen beter maatregelen als ‘barpersoneel trainen’ getroffen worden (zie
H3.4). De meest voorkomende vormen van geweld zijn van 2009 t/m maart 2011 per postcodegebied
weergegeven in de tabellen 7.2d en 7.2e. Van een aantal incidenten is het postcodegebied niet bekend.
Deze staan in de kolom “n.a.”. Per delictsoort is er met lichtgrijs aangegeven in welke postcodegebieden
dit in absolute aantallen het meeste voorkomt. Met donkergrijs zijn de postcodegebieden gemarkeerd
waar in totaal de meeste geweldsincidenten voorkomen.
Uit geweldcijfers van 2011 tot en met maart lijkt de situatie in de Nieuwe Binnenweg plotseling een stuk
veiliger dan voorgaande jaren. Ook al geven ze alleen de eerste drie maanden van 2011 weer, het totale
aantal komt nog niet op een kwart van voorgaande jaren. Het kan zijn dat de hoeveel geweld enorm is
afgenomen, hoewel het bekend is dat in de lente en zomermaanden, wanneer het mooi weer is en er
meer mensen de straat op gaan, dat er meer incidenten plaatsvinden. Aan het begin van de schouw op
18 mei vermeldde de Stadsmarinier dat de cijfers van april toch weer waren opgelopen, en dat er dus nog
steeds gewerkt moet worden om geweld en onveiligheid op straat tegen te gaan.
De beschikbare cijfers tot en met maart in 2009 en 2010 waren helaas niet naast de cijfers van 2011
te leggen, omdat de gemaakte categorieën niet overeenkwamen. Wat betreft totale aantallen zijn de
hoeveelheid aangiften in 2010 gehalveerd ten opzichte van 2009, maar de hoeveelheid meldingen van
geweld zijn gelijk gebleven. Ook per delictsoort zijn de aantallen meldingen gelijk aan het jaar ervoor.
In de postcodetabellen van de meldingen (tabel 7.2d) springen er een aantal postcodegebieden uit waar
de meeste incidenten plaatsvonden. In het bijzonder 3014 GJ, dat is in de bocht van het Rijnhoutplein
tot aan de Mathenesserlaan. Wanneer alle geweldcijfers van 2009 worden bekeken (zie bijlage) lijkt deze
bocht met kop en schouders boven de rest uit te steken met 22 meldingen gevolgd door 10 3014 GH.
Andere postcodegebieden die er uitspringen zijn 3014 GD en 3014 BJ (kruising met ‘s Gravendijkwal), waar
zowel in 2009 als 2010 relatief veel incidenten plaatsvonden. 3014 GB en 3014 GK hadden een opvallende
toename van aantal incidenten in 2010.
In de tabellen van de aangiften (tabel 7.2e) valt vooral straatroof op. Dezelfde conclusie trok Regioplan
in haar analyse die gebaseerd was op cijfers uit 2009. In 2010 is het aantal aangiften van straatroof meer
dan gehalveerd ten opzichte van 2009. In postcodegebied 3015 BA (aan centrumkant van de Nieuwe
Binnenweg, voorheen ‘de Boogjes’ genoemd) en 3014 GJ (Rijnhoutplein-Mathenesserlaan) bleven zich in
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2010 straatroven voordoen.

Meest voorkomende geweldsdelicten per dagdeel | 7.2.4
Van de meldingen en aangiften is in de grafieken 7.2a t/m 7.2d per dagdeel weergegeven hoeveel incidenten
(in absolute aantallen) er plaatsvonden in 2009 en 2010. Bij het aflezen van de tabellen is het belangrijk
om op de schaalverdeling te letten. Meldingen in 2009 en 2010 hebben dezelfde schaalverdeling en dus
zijn de staven in de grafieken direct te vergelijken. De aangiftengrafieken hebben elk een andere schaal.
Het aantal aangiften is tussen 2009 en 2010 gehalveerd, vandaar dat de schaal is aangepast. De blauwe
pieken van straatroof vertellen dus niet hetzelfde, ook al lijken ze even groot.
Globaal genomen lijken de nachtelijke uren tussen 23.00 uur en 07.00 uur het meest populair te zijn voor
geweldsincidenten. In de ochtend en middag keert de rust weer, en zodra de nacht valt neemt het aantal
incidenten weer toe.
De meeste incidenten concentreren zich in de nacht. Enkele bijzonderheden in de grafieken zijn:
• Berovingen (meldingen) en straatroven (aangiften) komen overdag niet of nauwelijks voor en alleen
in de nacht (of ‘s avonds als het donker is).
• Bedreigingen komen voornamelijk overdag voor, maar niet/weinig in de nacht.
• De meest opvallende pieken zijn twist op straat, agressie en straatroof, alle in de nacht.

Vergelijking | 7.2.5
Zowel uit cijfers als uit de interviews blijkt dat het beter gaat in het Oude Westen én op de Nieuwe
Binnenweg. Maar de veiligheidsindex laat een heel ander beeld zien: het Oude Westen is een probleemwijk.
Deze tegenstelling is door anderen ook opgemerkt,
In april 2011 is er een onderzoeksrapport uitgekomen over de veiligheidsperceptie bij bewoners en
professionals in de vijf Rotterdamse focuswijken (Siesling, M et al., 2011), waarvan het Oude Westen
er één is. De centrale onderzoeksvraag in dit rapport is of en hoe de veiligheidsbeleving van burgers en
professionals zich verhoudt tot de objectieve veiligheid in de betreffende wijken, zoals gemeten met
de Veiligheidsindex. In het rapport staat dat het Oude Westen de afgelopen jaren duidelijk een facelift
heeft ondergaan. Delen van de wijk zijn grondig opgeknapt. Geen van de ondervraagde respondenten
in de wijk zegt zich onveilig te voelen. Het werkelijke beeld van het Oude Westen is daarmee feitelijk vrij
positief, ondanks een nog altijd vrij slecht imago en de nog altijd ‘slechte cijfers’ van de Veiligheidsindex.
De geïnterviewde professionals menen dat de Veiligheidsindex daarmee bijdraagt aan de instandhouding
van het relatief slechte imago.
De Leeuw en Swaaningen (2011) hebben in hun onderzoek de veiligheidsindex onder de loep genomen,
ook met het Oude Westen als case study gebied. Zij merkten op dat er zeer verschillend gedacht wordt
over de veiligheid van het Oude Westen, en dus ook over de maatregelen die in dit kader genomen
worden. Op basis van hun kwalitatieve onderzoek concluderen zij dat “een eenvormig beeld, zoals dat uit
de Veiligheidsindex naar voren komt, geen recht doet aan de verscheidenheid aan opvattingen in de buurt
en als kompas voor het veiligheidsbeleid dus niet bruikbaar is”.
Beide conclusies lijken ook uit dit onderzoek getrokken te kunnen worden. Het beeld dat de geïnterviewden
hebben is veel positiever dan de resultaten van de veiligheidsindex. Maar er bestaat een grote
verscheidenheid aan meningen, waardoor er moeilijk is om een eenvormig beeld naar voren te schuiven.
Een verdere vergelijking met de veiligheidsindex zal in deze scriptie niet gemaakt worden. Wel zullen de
visies op veiligheid (7.1) en de objectieve politiecijfers (7.2) naast elkaar gelegd worden, om ‘het beeld’
en ‘de werkelijkheid’ met elkaar te kunnen vergelijken. Hoewel het lastig is om zoveel uiteenlopende
meningen met cijfers te vergelijken zal er toch een poging gedaan worden.
Een aantal overeenkomsten vallen direct op. Zowel de cijfers als de interviews laten een veilig beeld van
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Grafiek 7.2a | Meldingen per dagdeel in de Nieuwe
Binnenweg (Oude Westen) 2009

Grafiek 7.2b | Meldingen per dagdeel in de Nieuwe
Binnenweg (Oude Westen) 2010

Grafiek 7.2c | Aangiften per dagdeel in de Nieuwe Binnenweg (Oude Westen) 2009

Grafiek 7.2d | Aangiften per dagdeel in de Nieuwe Binnenweg (Oude Westen) 2010
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de straat overdag, en een minder veilig beeld van de straat ‘s nachts zien. Winkeliers, die alleen overdag
in de Nieuwe Binnenweg aanwezig zijn, gaven allemaal aan dat ze weinig tot geen last van geweld in de
straat ondervinden en dat het niet onveilig is in de straat. Een veelgehoorde opmerking is ‘maar ik weet
niet hoe het er ‘s nachts is’ en/of ‘ik heb geen last van wat er ‘s nachts gebeurt’ (Witte Tanden Winkel, ING,
de twee bewoners uit de Hobokenstraat, Slagerij Lakarush). De buurtagent, Stadstoezicht en de horecaondernemers merken wél dat de straat ‘s nachts onveiliger of onrustiger is.
Meestal vindt dat ’s nachts plaats en vroeg in de ochtend. Zeg maar tussen 03.00 uur en 07.00 uur.
(Uit: interview Biercafé Boudewijn)
Bewoners zijn zich ook wel bewust van eventueel gevaar, hoewel ze zich niet onveilig voelen in de buurt.
‘S avonds kom ik niet buiten. Niet omdat ik bang ben, maar gevaar moet je natuurlijk ook niet
opzoeken. (Uit: straatgesprek met twee bewoners)
Gevaar of overlast wordt niet altijd als onveilig ervaren.
Het is een gezellige straat, maar er gebeurt ook wel van alles. Het is geen rustige straat waar
nooit wat gebeurt. Die spanning trekt ook wel. (Uit: interview Biercafé Boudewijn)
Als er wel wat zou gebeuren dan weet ik dat mensen me wel kunnen horen als ik zou roepen en
schreeuwen. Dat voelt wel veilig. Een stad is wat dat betreft zo anders dan een dorp of platteland.
Daar zou ik niet willen wonen. Ik voel me hier wel veilig. (Uit: straatgesprek)
Criminaliteit- en overlastcijfers laten zich dus niet direct te vertalen in ‘een onveilig gevoel’. Mensen die
zich in het Oude Westen vestigen, laten zich niet afschrikken door het imago van de wijk en hebben niet
de illusie dat zij in een rustige woonwijk terecht komen. De bewoner uit de Bloemkwekersstraat, grenzend
aan de Nieuwe Binnenweg is zielsgelukkig met de buurt waar hij nu woont. Hij komt uit Spangen, en
daarmee vergeleken is hij er “zo veel op vooruit gegaan” (Uit: meeloopdag Stadstoezicht).
Een andere overeenkomst tussen de cijfers en subjectieve verhalen is dat het begin van de Nieuwe
Binnenweg over het algemeen als veiliger wordt ervaren dan het deel van de straat vanaf ‘de bocht’. De
collega van André (stadstoezicht) vertelde bijvoorbeeld hoe hij de Nieuwe Binnenweg zowel ‘s nachts als
overdag verdeelt in drie verschillende fases. Het begin van de Nieuwe Binnenweg noemt hij de ‘relaxfase’.
Daar gebeurt weinig. Na de bocht wordt het anders. En het laatste gedeelte, na de Mathenesserlaan, loopt
hij weer anders. Dan is het veel meer opletten (Uit: meeloopdag stadstoezicht). De groep van de schouw
constateerde dat veel overlast ‘s avonds en ‘s nachts horeca-gerelateerd is. Volgens de politieagent sluit
de horeca aan het begin van de Nieuwe Binnenweg meerendeels vroeg in de nacht, verderop in de straat
(ter hoogte van de zijstraten en het rijnhoutplein) is de meeste horeca de hele nacht geopend. De cijfers
laten ook zien dat er ‘in de bocht’ (Rijnhoutplein - Mathenesserlaan) de meeste meldingen van geweld en
overlast zijn. Dit werd ook bevestigd door de politieagent. Er zijn op het Rijnhoutplein volgens hem vaak
meldingen van (drugs)overlast, dealers en verslaafden.
Hoewel deze vergelijking in grote lijnen overeen komt, bestaat er op een meer gedetailleerd niveau wel een
tegenstelling. Volgens André Stam (stadstoezicht) is de Gouvernestraat een weinig overlastgevende straat.
Daarentegen is de Bloemkwekersstraat volgens hem wel wat onveiliger. Dit past goed bij het algemeen
heersende beeld ‘hoe verder van het centrum af, hoe onveiliger/onprettiger de Nieuwe Binnenweg wordt’.
Toch is de Gouvernestraat volgens politiecijfers (zie stagerapport) slechter af dan de Bloemkwekersstraat
en beiden scoren slechter dan de Gaffelstraat. Voor deze zijstraten tot aan ‘de bocht’ geldt dus: hoe verder
van het centrum, hoe veiliger.
Een andere verschil is merkbaar bij de eerste drie zijstraten van ‘De Boogjes’. In dit postcodegebied (3015
BA) vonden in het jaar 2009 opvallend veel straatroven plaats ten opzichte van de rest van de straat,
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en in 2010 ook een aantal. Toch komt dat nergens terug in de interviews. Aan de buurtagent vroeg ik
waar straatroven volgens hem vaak voorkwamen. Hij gaf aan dat er niet veel straatroven plaatsvonden
in de zijstraten van de Boogjes, maar voornamelijk tussen de twee pinautomaten. Als het gaat om deze
zijstraten, dan werd er in de interviews/meeloopsurveillances voornamelijk gesproken over overlast van
hangjongeren en fietsers.
De beleving/visies op veiligheid komen evengoed wél als niet overeen met de realiteit.
Er zijn vragen die bij de verschillen tussen objectieve en subjectieve veiligheid oprijzen: zijn mensen op
de hoogte van de incidenten die gebeuren, maar zijn ze er niet bang voor? Of zijn ervan op de hoogste
maar hebben ze er zelf geen last van? Of geldt er: wat niet weet, wat niet deert? Of voelen mensen
zich meer bedreigd dan realistisch is? Het gebruikt van het begrip ‘subjectieve veiligheid’ wordt vaak
te slordig gebruikt. In paragraaf 3.3 werd uitgelegd dat subjectieve veiligheid opgedeeld kan worden in
cognitieve gevoelens van veiligheid (opvattingen en oordelen over de realiteit) en affectieve gevoelens
van onveiligheid (emoties die criminaliteit opwekt, zoals de vrees om slachtoffer te worden). Uit de
interviews kwamen zowel opmerkingen met sterke cognitieve als affectieve componenten naar voren.
Twee voorbeelden:
Hier zelf merken we geen overlast of problemen. Wel is er regelmatig wat in de krant of het
nieuws te lezen dat er mensen overvallen zijn, maar dat is vaak verderop in de straat. Niet in dit
gedeelte. (Uit: interview ING)
Veiligheid is maar een gevoel en mensen die ergens bang voor zijn zullen overal bang voor zijn.
De eerste opmerking van ING is voornamelijk cognitief van aard. Er wordt een inschatting van de veiligheid
op straat gemaakt op basis van nieuwsberichten en geen eigen negatieve ervaringen. De tweede opmerking
is zeer affectief van aard. In dit hoofdstuk is er niet echt een scheiding gemaakt tussen affectieve en
cognitieve gevoelens van veiligheid. Maar voor vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om
dat onderscheid wel te maken. In paragraaf 3.3 werd al kort aangestipt dat van cognitieve gevoelens
van veiligheid - opvattingen en oordelen over de realiteit - veelal wel kan worden aangegeven of deze
percepties wel of niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Maar over de relatie tussen objectieve
veiligheid en affectieve en cognitieve gevoelens van veiligheid (in relatie tot de fysieke omgeving) is nog
niet veel bekend.
In de probleemstelling en deelvraag 4 (paragraaf 1.2) werd al de vraag opgeworpen wat het beoogde
doel is van fysieke maatregelen. Zijn de maatregelen erop gericht om de objectieve criminaliteit- en
overlastcijfers te laten dalen, of zijn die er op gericht om de angst hiervoor af te laten nemen? De Leeuw
en Swaaningen (2011) merkten op dat ‘er zeer verschillend gedacht wordt over de veiligheid van het Oude
Westen, en dus ook over de maatregelen die in dit kader genomen worden’. Dat geldt ook voor het nemen
van fysieke maatregelen.

66

8

Conclusie
Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke maatschappelijke thema’s in Rotterdam met een hoge prioriteit.
Toch werd de gemeente Rotterdam in juni 2011 opnieuw uitgeroepen tot de onveiligste stad van
Nederland. In het Oude Westen, een van de onveiligste wijken van Rotterdam volgens de veiligheidsindex,
wordt constant gezocht naar nieuwe en minder gangbare maatregelen om de leefomgeving in deze wijk
veiliger en aantrekkelijker te maken. Een van de ‘nieuwe’ wegen is het treffen van fysieke maatregelen om
de openbare ruimte veiliger te maken. Uit een rapport van Regioplan (2010) volgde een aanbeveling om
een onderzoek uit te voeren naar ‘noodzakelijke fysieke aanpassingen in (het gebied rondom) de Nieuwe
Binnenweg, waardoor het aantal geweldsdelicten verder af zal nemen’. De Nieuwe Binnenweg is een
belangrijke stadsstraat in het Oude Westen, waar volgens het onderzoek de meeste geweldsincidenten
plaatsvinden. Het door Regioplan aanbevolen onderzoek heb ik tijdens een stage van drie maanden bij
de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. De vraag naar de relatie tussen fysieke
ingrepen in de openbare ruimte (van de Nieuwe Binnenweg) en geweld, die in dat onderzoek tegen het
licht werd gehouden vormt ook de basis vormen van deze thesis, hoewel de centraal onderzoeksvraag
breder getrokken is. Niet alleen het aantal geweldsincidenten is in ogenschouw genomen, maar het hele
aspect van overlast en veiligheid.
Dit onderzoek is een casestudie, met als object van de studie de Nieuwe Binnenweg in het Oude Westen
van Rotterdam. Met kwalitatief onderzoek op straatniveau wordt het mogelijk om het begrip ‘veiligheid’
op te delen in kleinere en concretere elementen die ook in hun specifieke context geïnterpreteerd kunnen
worden. Werkelijke effectiviteit van fysieke maatregelen is slechts moeilijk meetbaar (zie paragraaf 3.1 en
3.4), maar door kwalitatief onderzoek kan er wel achterhaald worden welke maatregelen mensen effectief
(en gewenst) achten.
In deze conclusie zal er antwoord gegeven worden op de centrale vraag van het onderzoek “Hoe kunnen
fysieke maatregelen in de openbare ruimte van de Nieuwe Binnenweg en omgeving bijdragen aan een
verbetering van de objectieve en/of subjectieve veiligheid in deze straat, en elke rol spelen verschillende
visies op veiligheid en overlast hierin?”. Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er in paragraaf
1.3 een aantal deelvragen opgesteld. De conclusie is ingedeeld aan de hand van deze deelvragen. In de
laatste paragraaf zal er gericht antwoord op de hoofdvraag worden gegeven.

8.1 Actoren
Welke partijen zijn betrokken bij de veiligheid in Nieuwe Binnenweg en op welke manier zijn zij
betrokken?
Voor het ontdekken van alle betrokken actoren (personen, organisaties en instanties) en het inzichtelijk
maken van de sociale/organisatorische structuur waarin deze partijen verbonden zitten was de tijdsduur
van dit onderzoek te kort. Het leren kennen van een wijk, en de mensen en groepen die daarbij betrokken
zijn, is een complexe opgave. In paragraaf 6.2 is een opsomming is gemaakt van de belangrijkste partijen
die betrokken zijn bij de veiligheid in de Nieuwe Binnenweg, met daarbij een beschrijving op welke manier
zij bij de straat betrokken zijn.
In grote lijnen kan er geconcludeerd worden dat alle partijen de ‘werkelijkheid’ vanuit verschillende
invalshoeken bekijken en dat elke partij zich (bewust of onbewust) richt op, of te maken heeft met een
ander aspect van veiligheid. Voor professionele partijen geldt dat ze ieder met hun eigen kennis en
kunde naar veiligheisvraagstukken kijken. Er zijn partijen die het dagelijks leven op straat goed kennen,
andere partijen richten zich op de bescherming van burgers en ondernemers, weer andere partijen zien
de inrichting of het onderhoud van de buitenruimte als hun verantwoordelijkheid. Daardoor is juist de
interactie tussen al deze partijen enorm interessant om te doorgronden. Het was bijvoorbeeld heel
interessant om bij de schouw de dienst Stadsontwikkeling te betrekken. Dit leverde voor alle deelnemende
partijen nieuwe inzichten op.
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Tussen sommige partijen is er een nauwe samenwerking opgezet, andere partijen werken aanvullend
op elkaar. De gemeentelijke diensten Gemeentewerken, Roteb en Stadstoezicht bundelen bijvoorbeeld
hun krachten om zich in te zetten voor een ‘schoon, heel en veilig’ Rotterdam. Politie en Stadstoezicht
zijn in zekere zin een aanvulling op elkaar. Het gebruik van instrumenten zoals de veiligheidsindex en
de productnormering bevordert de communicatie tussen verschillende partijen, waardoor er beter
opgetreden kan worden. Maar op het gebied van communicatie zijn er regelmatig nog veel verbeteringen
mogelijk, volgens sommige respondenten.
Behalve de uitvoering van obligate taken, zijn professionele partijen graag informeel betrokken bij de
buurt. Voor de buurtagent is het winnen van vertrouwen van bewoners en ondernemers van groot belang
voor het functioneren van de politie in zijn algemeenheid. Stadstoezichthouder André Stam legde mij
uit dat zijn functie veel meer inhoudt dan bonnetjes uitdelen. “Contacten leggen en onderhouden met
ondernemers, winkeliers, horeca en bewoners is ook heel belangrijk, zodat deze mensen hun weten te
vinden als ze problemen ondervinden”.
Uit de interviews en gesprekken werd duidelijk hoe belangrijk goede contacten zijn. De bewoners bij wie
de buurtagent en ik een kopje koffie kwamen drinken voor de schouw van ‘Drugs in Kleur’ aan, had trots
het overzicht van het gedaalde aantal criminaliteitscijfers (zie tabel 7.2a) achter zijn voorraam had geplakt.
Onwetendheid of onbekendheid met elkaar kan leiden tot onderlinge spanningen of tot wantrouwen. De
mannen van Stadstoezicht gaven bijvoorbeeld aan dat zij regelmatig ondernemers spreken, maar na ‘de
bocht’ hebben ze maar weinig contact met ondernemers. Het is dan ook minder verwonderlijk dat dit deel
van de straat tijdens hun dienst als “minder relaxed” wordt ervaren.

8.2 Overlast en onveiligheid
Wat beschouwen de verschillende betrokken partijen als ‘overlast’ en ‘onveiligheid’? Wat zijn de
verschillen en de overeenkomsten? Op welke plekken signaleren zij dit?
Uit gesprekken en interviews met verschillende partijen - om hun visie op veiligheidsproblemen in de
Nieuwe Binnenweg te horen en te ontdekken waar in de straat zich voornamelijk problemen voordoen bleek dat er een grote verscheidenheid bestaat tussen de visies op veiligheid. Het is echter wel essentieel
om te weten wat ‘onveiligheid’ is en hier niet aan voorbij te gaan, omdat eventuele fysieke maatregelen
genomen worden om ‘onveiligheid’ tegen te gaan.
Hoewel partijen soms dezelfde maatregelen bespraken, praatten ze over verschillende veiligheidsproblemen
op verschillende locaties. Overigens bleek uit alle geluiden dat er afgelopen tijd veel veranderd is in de
wijk, veel grote gewelds- en drugsproblemen zijn opgeslost of enorm verminderd. De veiligheid is volgens
de meeste partijen toegenomen, hoewel er nog wel enkele veiligheids- en overlastproblemen spelen.
Door de manier waarop partijen betrokken zijn in de Nieuwe Binnenweg wordt hun kijk op
veiligheidsproblemen beïnvloed. De buurtagent is bijvoorbeeld goed op de hoogte van de incidenten die
er werkelijk spelen. Alle incidenten die hij (of collega’s) waarneemt, worden op het bureau besproken,
daarnaast heeft hij goed contact met zijn ‘informanten’ (bewoners en ondernemers) die hem op de
hoogte houden. Tijdens de meeloopsurveillances sprak hij niet in termen van ‘veiligheidsbeleving’, maar
meer over strafbare incidenten. Winkeliers gaven allemaal aan dat ze weinig tot geen last van geweld in
de straat ondervinden en dat het niet onveilig is in de straat. Voor de winkels die waardevolle spullen
verkopen is het risico van inbraak of overval de enige veiligheidszorg, maar dat betreft geen onveiligheid
of overlast in de openbare ruimte. Winkels trekken overdag geen vervelend publiek en ‘s avonds na
zessen zijn ze gesloten. Alle horecaondernemers gaven aan dat de Nieuwe Binnenweg ten opzichte van
voorgaande jaren veilig(er) is geworden. De horeca heeft vooral last van mensen die gasten lastigvallen
op het terras. Deze overlast is vaak drugsgerelateerd. Dealers zijn bijvoorbeeld op zoek naar potentiële
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klanten. Bewoners gaven aan zich veilig te voelen in hun wijk. Wel ervaren zei allerlei vormen van overlast,
zoals hangjongeren, fietsers, drugsoverlast of nachtelijk geluidsoverlast. Desondanks zijn ze zeer tevreden
met hun woonplek.
Binnen de academische literatuur wordt relatief weinig aandacht geschonken aan het bestaan van
grote verschillen tussen visies op veiligheid, daarbij wordt zeker geen onderscheid gemaakt tussen
cognitieve en affectieve gevoelens van onveiligheid. Evenmin wordt er expliciet aandacht besteed aan
de vraag of maatregelen gericht zijn op het verbeteren van de ‘meetbare’ veiligheid of terugdringen van
onveiligheidsgevoelens. Meestal wordt ‘criminaliteit en de angst daarvoor’ in één adem genoemd, zonder
dat er veel dieper op ingaan wordt.
Plekken die werden aangewezen door de geïnterviewden varieerden. Er werd gewezen naar zijstraten,
hangplekken (zoals op het plein, onder de arcade of in de portieken), donkere en afgelegen hoekjes, een
kruispunt vanaf waar ‘overlastgevende’ mensen goed zicht hebben of naar ‘de bocht’. Door sommigen
werd er een verband gelegd tussen ongewenst gedrag en bepaalde zaakjes. In de paragrafen 6.4, 6.5 en
6.6 zijn er drie locaties uitgelicht. Per locatie is er in kaart gebracht wáár het is, wát er speelt en volgens
wíe.
Enkele geïnterviewden merkten op dat de beleving van overlast of angst om slachtoffer te worden per
persoon kan verschillen. Dat komt overeen met de opmerking van Sampson (2008) dat niet iedereen in
dezelfde mate ‘disorder’ waarneemt of hetzelfde als disorder beschouwt.
“veiligheid is maar een gevoel en mensen die ergens bang voor zijn zullen overal bang voor zijn”.
“Wat beschouwd wordt als overlast hangt van de context af. (...) Je moet natuurlijk normaal
gedrag kennen om afwijkend gedrag te herkennen. Er komen ook wat cultuurproblemen bij
kijken”. (Roskam, uit: interview cameratoezicht)
De laatste opmerking van Roskam, over het uitkijken van camera’s, gaat niet over een emotionele
reactie (affectieve gevoelens van onveiligheid), maar over een rationele interpretatie van wat normaal
en afwijkend gedrag is in een bepaalde context. Keizer et al. (2008) concludeerden in hun onderzoek dat
wat als ‘disorder’ beschouwt wordt, afhankelijk is van de heersende sociale normen. De opmerking van
Roskam lijkt bij het door Keizer gelegde verband aan te sluiten. De eerste opmerking van een bewoner is
echter wel heel affectief van aard. Zij heeft het niet over heersende sociale normen, maar over persoonlijke
belevingen.

8.3 Objectieve en subjectieve veiligheid
In hoeverre komen de objectieve en subjectieve veiligheid met elkaar overeen?
Zowel uit cijfers als uit de interviews blijkt dat het beter gaat in het Oude Westen én op de Nieuwe
Binnenweg. Ook uit een recent verschenen rapport over veiligheidsperceptie werd duidelijk dat er
afgelopen jaar veel verbeterd is in het Oude Westen en dat het er nu veilig is op straat. Er komen bijna
geen incidenten meer voor. Het werkelijke beeld van het Oude Westen is daarmee feitelijk vrij positief,
ondanks een nog altijd vrij slechte imago en de nog altijd ‘slechte cijfers’ van de Veiligheidsindex.
Criminaliteit die werkelijk plaatsvindt wordt doorgaans opgevat als hetgeen dat gemeten kan worden en
waarmee de ‘objectieve veiligheid’ vastgesteld kan worden, ofwel ‘de feitelijke kans dat zich een gebeurtenis
voordoet die de veiligheid aantast, bijvoorbeeld doordat men slachtoffer wordt van criminaliteit’ (Eysink
Smeets, 1998). Statistieken en registraties van incidenten door met name de politie geven een beeld van
de objectieve veiligheid (Bruls, 2001). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met ‘dark numbers’.
Niet iedereen doet aangifte of melding van een misdrijf en niet alle criminele handelingen zijn voor de
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politie waarneembaar.
In paragraaf 7.2 is er een overzicht gepresenteerd van politiecijfers en is er een vergelijking gemaakt tussen
‘hoe veiligheid beleefd wordt en hoe verschillende partijen tegen veiligheid aankijken’ en de politiecijfers.
Enkele conclusie die getrokken kunnen worden zijn:
• Criminaliteit- en overlastcijfers laten zich niet direct vertalen in ‘een onveilig gevoel’.
• De plekken waar geïnterviewden overlast of ongewenst gedrag signaleren komt in grote lijnen overeen
met de politie cijfers. Hoewel er ook plekken zijn die veiliger of onveiliger worden ingeschat. Dan gaat
het vooral om cognitieve gevoelens van veiligheid, waar geen eigen ervaringen aan ten grondslag
liggen.
Meldingen en aangiften komen voort uit ervaringen (affectieve gevoelens). Dus ervaringen worden
eigenlijk vertaald in cijfers. Opvattingen en oordelen over bijvoorbeeld de veronderstelde ontwikkeling
van de criminaliteit in de samenleving of de inschatting om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit
hebben een aanzienlijke cognitieve component (zie paragraaf 3.3). Deze ‘feitelijke’ kennis kan gebaseerd
zijn op eigen slachtofferervaringen of die van bekenden, of bijvoorbeeld op berichtgeving in de media.
Voor verder onderzoek zou het interessant kunnen zijn om te onderzoeken op basis waarvan mensen hun
omgeving veilig of onveilig inschatten. In hoeverre speelt openbaarheid van cijfers en berichtgeving van
incidenten bijvoorbeeld een rol in de veiligheidsbeleving van mensen? In welke mate zijn cognitieve en
affectieve gevoelens bepalend in bekende vs onbekende omgevingen?

8.4 Effectieve en gewenste fysieke maatregelen
Wat vinden de verschillende partijen effectieve en gewenste fysieke maatregelen om (subjectieve/
objectieve) onveiligheid in de Nieuwe Binnenweg tegen te gaan?
In hoofdstuk 6 kwam naar voren welke fysieke maatregelen verschillende partijen graag zien gebeuren, of
hoe effectief (genomen) maatregelen worden ingeschat. De meest gehoorde (fysieke) maatregelen in de
interviews waren:
• Cameratoezicht
• Verlichting (straatverlichting, bouwlampen met sensor, gerichte felle lampen)
• Aanpassen van zichtbelemmerende elementen (elektriciteitshuisje, auto’s, arcade)
• Toegangscontrole (hekken, straatversmalling)
• Meer politie op straat; hoewel dit geen fysieke maatregel is, werd dit wel zeer vaak genoemd in het
antwoord op mijn vraag.
Hoewel deze maatregelen in grote lijnen als effectief en gewenst worden beschouwd zijn er heel wat
nuances te maken en soms lijken meningen tegenover elkaar te staan. Ook wordt niet alles wat eventueel
effectief zou zijn als gewenst beschouwd.
In de hoofdstukken 2 en 3 werd besproken welke maatregelen volgens onderzoek wél en niet werken, wat
de achterliggende concepten zijn, waarom maatregelen wel/niet werken en welke theorieën aan deze
concepten ten grondslag liggen. In hoeverre komen de door de respondenten genoemde maatregelen
overeen met de literatuur? Aan de hand van de kernelementen van CPTED zijn er verschillende strategieën
en methoden bedacht om criminaliteit tegen te gaan. Deze kernelementen zijn ‘surveillance’ (toezicht),
‘acces control’ (toegangscontrole), ‘territoriality’ (territorialiteit), ‘image/maintenance’ (beeld/beheer) en
‘activity support’.
Met de schouw zijn er een aantal locaties gedetailleerd bekeken aan de hand van deze kernelementen.
Daardoor kwamen er ook andere voorstellen voor fysieke maatregelen naar voren, dan uit de interviews.
Tijdens de interviews werden deze kernelementen niet besproken, maar toch zijn veel door de respondenten
genoemde maatregelen te passen binnen deze elementen. Veel genoemde fysieke maatregelen zijn gericht

op het verbeteren van zicht en toezicht (zoals camera’s en verlichting). Over het algemeen werd er over
verlichting positiever en concreter gesproken dan over cameratoezicht. De gewenstheid en effectiviteit
van verlichting kon beter onder woorden worden gebracht door de geïnterviewden.
Een aantal toeganggerelateerde maatregelen die werden genoemd waren hekken en het aanpassen van een
straat. De hekken hebben in deze context voornamelijk de functie van het niet-publiek-toegankelijk maken
van plekken. Het is in de publieke ruimte moeilijk om de toegang te controleren, want alle mensen mogen
zich in principe in de openbare ruimte vertonen. Met ‘access control’-maatregelen kunnen ongewenste
(groepen) mensen ergens buiten gehouden worden of de fysieke ruimte kan zo aangepast worden dat
het voor potentiële daders moeilijker is om te kunnen ontsnappen (2.3.2). Tussen de Tuinerstraat en de
Museumstraat en tussen de Sint-Mariastraat en het speelplein zijn hekken geplaatst die alleen ‘s nachts
dicht gaan. Bewoners zijn zeer tevreden over deze maatregelen.

8.5 Antwoord op de hoofdvraag
Hoe kunnen fysieke maatregelen in de openbare ruimte van de Nieuwe Binnenweg en omgeving
bijdragen aan een verbetering van de objectieve en/of subjectieve veiligheid in deze straat, en
welke rol spelen verschillende visies op veiligheid en overlast hierin?
Op basis van inzichten door CPTED zijn er verschillende strategieën en methodes bedacht. Het is echter
moeilijk om te bepalen welke strategieën echt werken. Daarbij zijn niet alle strategieën overal even effectief
in alle omgevingen en omstandigheden. Door dit kwalitatieve onderzoek kon er wel achterhaald worden
welke maatregelen verschillende actoren effectief (en gewenst) achten. Fysieke maatregelen kunnen
volgens de geïnterviewden zeker wel een bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid in de
straat, maar over de daadwerkelijke uitvoering en de veiligheidsproblemen die daarmee opgelost zouden
moeten worden bestaan verschillende meningen. Het veiliger maken van de omgeving en het beperken
van crimogene en overlastgevende situaties zagen de meeste respondenten als doel van de door hun
genoemde fysieke maatregelen en niet het tegen gaan van angstgevoelens, want alle geïnterviewden gaven
aan zich veilig te voelen in de Nieuwe Binnenweg. Ook bestaan er volgens de respondenten problemen
die moeilijk met fysieke maatregelen aangepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld horecagerelateerde
overlast.
De vraag of er wel een eenduidige gedeelde perceptie van onveiligheid, overlast en crimineel gedrag bestaat
kan ontkennend beantwoord worden. Maar mensen proberen wel voor zover mogelijk een gedeelde
perceptie te creëeren, omdat er dan gezamenlijk opgetreden kan worden tegen veiligheidsproblemen waar
meerdere mensen nadeel van ondervinden. Als er gezocht wordt naar mogelijke fysieke aanpassingen om
een omgeving veiliger te maken, dan is er waarschijnlijk niet één oplossing de beste.
Het terrein van ‘ingrepen in de openbare ruimte’ is voornamelijk een overheidstaak. Op verschillende
niveaus houdt de overheid zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare
ruimte. De vraag hoe fysieke maatregelen kunnen bijdragen aan de veiligheid op straat lijkt daarmee
vooral een vraag voor de overheid. Maar het is te beperkt om slechts vanuit één invalshoek naar de fysieke
buitenruimte te kijken. Er wordt zeer verschillend gedacht over de veiligheid van het Oude Westen, en dus
ook over de maatregelen die in dit kader genomen worden.
De gemeente kan niet alleen op eigen inzicht maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren. Een
dienst zoals Stadsverbetering heeft baat bij de verhalen van politie en ondernemers. De buurtagent heeft
weer korte lijntjes met bewoners. Zo is er een hele sociale structuur nodig om tot gewenste en effectieve
maatregelen te komen.
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Aangiften per dagdeel in de Nieuwe Binnenweg, 2010

Urban Geography

Masterthesis 2011

75

11

Appendix

Interviewvragen horeca-ondernemers en winkeliers

--------------------------------------------------- los geleverd ---------------------------------------------------Interview Le Vagabond
Interview cameratoezicht
Interview De witte tanden winkel
Bijeenkomst Veiligheid Oude Westen
Meeloopavond 1 Buurtagent
Straatgesprek met bewoners
Interview Café Ari
Interview ING
Interview Islamitische Slagerij Lakarus
Meeloopdag stadstoezicht
Interview Belgisch biercafé Boudewijn
Meeloopavond 2 Buurtagent
Interview Los angelos
Interview gemeentewerken
Verslag schouw
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Interviewvragen horeca-ondernemers en winkeliers
Algemene vragen
Wat is uw naam?
Wat houdt uw functie in?
Sinds wanneer bent u hier gevestigd?
Waarom heeft u gekozen voor deze locatie?
Op welke manier(en) maakt u onderdeel uit van de Nieuwe Binnenweg?
Speciefieke vragen
1. Wanneer bent u geopend/gesloten?
2. Hoe ziet het pand eruit geopend/gesloten?
Specifieke vragen veiligheid op straat
3. In hoeverre heeft u (en uw gasten) zicht op wat er gebeurt in de straat?
4. Op welke plekken signaleert/observeert u werkelijk disorder /ongeregeldheden /ongewenstheden /
criminaliteit?
5. Waarom denk u juist daar? (verlichting/camera’s?)
Specifieke vragen publiek
6. Welke klanten/gasten/publiek trekt deze winkel/horeca-gelegenheid?
7. Komt er ook ongewenst publiek op deze zaak af? (wie?)
8. Welke maatregelen treft u tegen ongewenst publiek?
Specifieke vragen maatregelen
9. Hoe denkt u dat dit opgelost kan worden? Wat zou er (fysiek) verbeterd kunnen worden aan de
straat om veiligheid toe te laten nemen?
a. (Horeca zelf aangegeven) cameratoezicht
b. (Horeca zelf aangegeven) extra politie
c. Verlichting? (straatverlichting, vanuit panden?)
d. Ramen?
e. Bouwkundige oplossingen? Herinrichting delen van de straat?
f. Toegankelijkheid?
g. Afval&rotzooi op straat/wanorde opruimen/schoonmaken? Reparaties? Onderhoud?
h. Openen/sluiten van winkels/horeca/andere panden?
10. Wat zijn uw ervaringen met eerdere/huidige maatregelen die onveiligheid tegen moeten gaan?
11. Welke maatregelen treft u zelf om criminaliteit/ongewenst gedrag in de straat tegen te gaan?
12. Is er een locaal actieplan? Werkt u samen met anderen om criminaliteit en ongewenst gedrag tegen
te gaan?

