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Geachte heer Kolff, 

Hierbij treft u mijn voorstel aan tot aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden in 
Dordrecht, in de wijken: Centrum, Oud Krispijn, Reeland, Crabbehof, Stadspolders en 
Sterrenburg, op grond van artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Dordrecht, voor een periode van 
zes maanden. 

De aanwijzing maakt mogelijk dat de politie - na een daartoe door de officier van justitie 
afgegeven bevel - preventief kan fouilleren binnen genoemde gebieden. De noodzaak 
hiertoe is gelegen in het feit dat er binnen de gebieden een opvallend aantal wapens 
zijn aangetroffen c.q. wapen gerelateerde misdrijven zijn vastgelegd in het 
registratiesysteem (BVH) van de politie. 

Beschrijving problematiek 
Landelijk was er een toename van het aantal (vuur)wapen incidenten in 2019 (bron: 
persbericht nationale politie, dd 20 april 2020). In 2020 lijkt deze trend zich voort te 
zetten. 
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Ook wordt landelijk de trend gesignaleerd van het bij zich dragen van wapens bij, 
voornamelijk, zeer jonge jeugd. In de landelijke pers zijn er wekelijks berichten te lezen 
over het gebruik van wapens en aantreffen van wapens bij jongeren. Op Youîube 
worden zogenaamde 'Drill-rap' video's geplaatst. Deze video's zijn populair onder 
jongeren. In deze video's zijn jongeren te zien met gezichtsbedekkende kleding die 
wapens bij zich dragen/tonen. Het "shanken" oftewel het steken van iemand met een 
geïmproviseerd wapen is hier een uitvloeisel van. Het gebruik van social media kanalen 
onder jongeren, met name Youîube, Tikîok en Snapchat, zorgt voor razendsnelle 
verspreiding van informatie onder jongeren. Hierin worden berovingen, vecht- en zelfs 
steekpartijen aangekondigd. Vanwege het gesloten karakter van deze social media 
kanalen is er onvoldoende zicht op. 

Dordrecht 
In Dordrecht is de hierboven genoemde trend ook waarneembaar. Er is een opvallende 
hoeveelheid wapens aangetroffen. 

Het basisteam Drechtsteden Binnen en haar veiligheidspartners onderkennen (in alle 
wijken) van de gemeente Dordrecht, in meer of mindere mate dezelfde 
veiligheidsproblematiek, waarbij steeds meer wapens worden aangetroffen. Ook 
straatroven gaan in zeer veel gevallen gepaard met wapens. 
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Uit analyse van de incidenten is gebleken dat straatroven binnen de gemeente 
Dordrecht een verhoogd risico vormen. Daarnaast bleek dat er bij, ogenschijnlijk, 
risicoloze incidenten een verhoogd risico is op het aantreffen van (vuur)wapens. 

Ook in Dordrecht worden op sociale media 'Drillrap' video's geplaatst, waarin jongeren 
te zien zijn met gezichtsbedekkende kleding die wapens bij zich dragen/tonen. Onder 
andere het Jongerenwerk heeft zijn zorgen uitgesproken over het bewapenen van de 
jongeren in Dordrecht. De huidige tendens binnen de gemeente Dordrecht is dat ook 
potentiele slachtoffers zich aan het bewapenen zijn om zich in het geval van een 
incident te kunnen "verdedigen". Dit is een zorgelijke ontwikkeling, mede omdat de kans 
op slachtofferschap van geweldsincidenten hierdoor alleen maar toeneemt.. 

Impact 
Het is een feit van algemene bekendheid dat straatroven en de hype onder de jeugd, 
waarbij (grote) messen en andere wapens bij zich wordt gedragen, zorgt voor 
gevoelens van onveiligheid in de Nederlandse samenleving. Het heeft ernstige 
gevolgen voor de slachtoffers en het tast de openbare orde in ernstige mate aan in een 
buurt. Deze impact is ook waarneembaar sinds de incidenten met jongeren en wapens 
in Dordrecht. In toenemende mate hoort de politie dat onder jongeren een angstcultuur 
heerst en dat jongeren wapens dragen uit zelfbescherming als gevolg van de hype. 
Ouders geven hier ook regelmatig hun goedkeuring aan. 

Historie veiligheidsrisicogebieden 
In de periode van 2012 Urn 2016 waren er in Dordrecht gebieden aangewezen als 
veiligheidsrisicogebied. Hoewel een causaal verband lastig is aan te tonen, lijkt het erop 
dat het destijds gevoerde beleid succesvol is geweest, in die zin dat het heeft geleid tot 
een afname van het aantal personen dat wapens bij zich droeg. Zoals hierboven 
geschetst wordt de laatste tijd echter weer een zorgwekkende toename geconstateerd 
van wapenbezit en (vuur)wapengerelateerde incidenten. 

Aanpak 
In Dordrecht wordt door het basisteam Drechtsteden Binnen en haar veiligheidspartners 
een intensief en breed pakket aan maatregelen genomen om criminaliteit en 
beziUgebruik van (vuur)wapens aan te pakken. Onder regie van de gemeente werken 
diverse partijen, zoals Jongerenwerk en Bureau Halt, samen om het wapenbezit en - 
gebruik onder jongeren en Qong)volwassenen terug te dringen. Hiervoor wordt ingezet 
op een mix van preventieve en repressieve maatregelen. Het uitvoeren van preventieve 
fouilleeracties past hier goed in. 

Incidenten in Dordrecht 
Het overzicht van de ernstige (gewelds)incidenten met wapens over de periode oktober 
2019 Urn april 2020 in Dordrecht is opgenomen in bijlage 1. Het betreffen in totaal 145 
incidenten, die in voornoemde bijlage kort zijn beschreven. Aan de hand van deze 
incidenten ontstaat het omschreven beeld. 

Veiligheidsrisicogebieden 
In bijlage Il is de spreiding van de wapengerelateerde incidenten over de stad in beeld 
gebracht. Uit deze zogenaamde hotspotkaarten blijkt een bovengemiddeld aantal 
incidenten in de wijken: Centrum, Oud Krispijn, Reeland, Crabbehof, Stadspolders en 
Sterrenburg te Dordrecht. 

Gevraagd besluit 
Het basisteam Drechtsteden Binnen maakt zich in toenemende mate zorgen over de 
stijging en de ernst van de steek- en vuurwapen gerelateerde incidenten. Ondanks de 
reeds genomen maatregelen acht het basisteam het van groot belang dat er een 
offensief tegen (vuur)wapenbezit wordt ingezet, gericht op het zoeken naar en afpakken 
van wapens. 
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Gelet op bovenstaande acht ik het noodzakelijke dat de aanpak van verstoringen van 
de openbare orde door de aanwezigheid van wapens met kracht wordt ingezet door 
gebruik te maken van het middel preventief fouilleren. 
Voor een effectieve en efficiënte toepassing, is het van belang dat de beperkende 
maatregelen als gevolg van de Corona-crisis voor een belangrijk deel zijn afgebouwd. 
De verwachting is dat dit vanaf 1 september aanstaande het geval is. 

In verband daarmee adviseer ik: 

1. Zes veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen voor een periode van 6 maanden 
vanaf 1 september 2020 tot 1 maart 2021; 

2. De zes veiligheidsrisicogebieden als volgt aan te wijzen (zie bijlage Il voor de 
kaarten): 

De wijk Centrum wordt begrensd door de straten: Oranjelaan, Toulonselaan, 
Burgemeester de Raadtsingel, Havenstraat, Korte Parallelweg, Wilgenbos, 
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Engelenburgerbrug, Nieuwe 
Haven, Kuipershaven, Palingstraat, Boomstraat, Torenstraat en Noordendijk, de 
genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij 
inbegrepen. In bijlage Il treft u het gebied blauw gemarkeerd aan. 

De wijk Oud Krispijn wordt begrensd door de straten: Laan der Verenigde Naties, 
Diepenbrockweg, Hugo de Grootplein, Hugo de Grootlaan, Krispijnseweg, de 
genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij 
inbegrepen. In bijlage Il treft u het gebied blauw gemarkeerd aan. 

De wijk Reeland wordt begrensd door de straten: Noordendijk, Rondweg, Laan der 
Venenigde Naties, Max Gootelaan, Prof Waterinklaan, Eemsteynplein, Eemsteynstraat, 
Krommedijk, Oranjelaan, de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van 
het openbaar vervoer daarbij inbegrepen. In bijlage Il treft u het gebied blauw 
gemarkeerd aan. 

De wijk Crabbehof wordt begrensd door de straten: Rondweg, Zuidendijk, Laan der 
Verenigde Naties en de S.M. Hugo van Gijnweg, de genoemde wegen, oevers en 
aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen. In bijlage Il treft 
u het gebied blauw gemarkeerd aan. 

De wijk Stadspolders wordt begrensd door de straten: Rondweg, Provincialeweg, 
Wantijdijk, Haaswijkweg-Oost, Oudendijk, Noordendijk, Bildersteeg, de genoemde 
wegen, oevers en aanwezige knooppunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen. In 
bijlage Il treft u het gebied blauw gemarkeerd aan. 

De wijk Sterrenburg wordt begrensd door de straten: Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk, 
Schenkeldijk, Wieldrechtse Zeedijk, Smitsweg en Rondweg, de genoemde wegen, 
oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen. In 
bijlage Il treft u het gebied blauw gemarkeerd aan. 
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