
Integraal 
Veiligheidsplan
Dordrecht
2023 - 2026

www.dordrecht.nl

https://cms.dordrecht.nl/
http://www.dordrecht.nl


Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Veiligheid is een belangrijke basis in onze samenleving. Wie 
zich veilig voelt, heeft meer vertrouwen in zichzelf, in anderen 
en in de toekomst. Veiligheid zou een vanzelfsprekendheid 
moeten zijn. Echter hebben de coronapandemie en de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne de onzekerheid in de 
samenleving doen toenemen. Dit heeft gevolgen voor ons 
veiligheidsgevoel. Ook zijn er situaties of omstandigheden 
waarin veiligheid niet vanzelfsprekend is en waar overlast en 
criminaliteit veel impact hebben.

Dordrecht wordt steeds aantrekkelijker en is een stad met 
ambitie. We willen groeien. Het is dan zeker ook belangrijk te 
blijven investeren in stabiele, veilige en leefbare wijken. Dat 
gaat niet vanzelf. De komende periode investeren we extra in 
de veiligheid en leefbaarheid in alle Dordtse wijken. Want in 
die wijken, daar begint een veilige stad.

De manier waarop mensen zich gedragen heeft grote 
invloed op de veiligheidsbeleving op straat. We willen op een 
prettige manier met elkaar omgaan en samenleven. Iedereen 
moet zich veilig kunnen voelen in alle wijken van onze stad. 
Beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend gedrag op 
straat kunnen het gevoel van veiligheid en vrijheid ernstig 
aantasten. Dat moeten we niet accepteren.

Samen werken  
aan een
veilig Dordrecht

Samen met partners gaan we meer doen om kwetsbare 
mensen te helpen. En we gaan meer aandacht besteden aan 
het helpen van mensen met onbegrepen gedrag. Zo hopen we 
mensen weerbaar te maken en overlast verder te voorkomen.

We hebben in dit veiligheidsplan zeker ook aandacht voor 
de minder zichtbare vormen van criminaliteit die onze 
samenleving ondermijnen en helaas soms ook ontwrichten. 
Bijvoorbeeld als het gaat om cyberaanvallen, terroristische 
dreiging en ondermijning. Samen met partners gaan we daar 
de strijd mee aan in de wetenschap dat de ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen. Dat is geen reden om ons er bij neer te 
leggen maar juist een reden om daar boven op te zitten en  
de juiste prioriteiten te stellen, ook samen met de politie.

De zorg voor veiligheid is een belangrijke taak voor de 
gemeente. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor 
de handhaving van de openbare orde en veiligheid en heb ik 
het gezag over de politie en de brandweer. Maar met elkaar 
maken we Dordrecht veiliger. Ik nodig iedereen uit om met 
initiatieven te komen die bijdragen aan de veiligheid van de 
stad. Samen alert blijven en die maatregelen inzetten die 
passend zijn. Een veilige samenleving creëren we tenslotte 
met elkaar.

Wouter Kolff, burgemeester
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Dordrecht is een prachtige stad. We hebben alles in huis om hier goed te leven. Maar hoe onze inwoners de stad 
beleven is voor iedereen anders. Veiligheid is daarin één van de belangrijkste fundamenten. Om een sterke, 
veerkrachtige en weerbare stad te zijn, spelen we in op het behouden en verstevigen van de veiligheid op de 
langere termijn. Dat doen wij niet alleen, we kunnen én willen onze doelen samen bereiken met inwoners, 
ondernemers, partners en maatschappelijke organisaties. In 2030 wil Dordrecht zijn doorgegroeid naar een 
stad met circa 140.000 inwoners met een bijbehorend voorzieningenniveau. Zoals we ons hard maken voor de 
groei van de stad, zo blijven we ook de komende jaren investeren in een stabiel, veilig en leefbaar Dordrecht.

Het motto van het politiek akkoord is: “samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht”. Een sterk Dordrecht 
is veerkrachtig, met weerbare inwoners en ondernemers. Er zijn veel zaken die bijdragen aan het gevoel van 
veiligheid. Voor de een is dat de wetenschap dat de brandweer komt als er brand is. Voor de ander is dat het  
‘s nachts zonder zorgen over straat kunnen. We willen dat mensen zich veilig en op hun gemak voelen in alle 
wijken van onze stad. 

Een veilige
stad begint
in de wijk

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
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Inske van der Vaart
Hoofd Veiligheid

Een nieuw vierjarig plan

We gaan de komende jaren de veiligheidsaanpak 
nadrukkelijker vanuit de leefwereld van onze inwoners 
vormgeven. Deze aanpak moet zichtbaar, voelbaar en 
herkenbaar zijn voor onze inwoners. Vandaar ook de titel van 
het plan: ‘Een veilige stad begint in de wijk’. 

Bij deze aanpak betrekken we – naast onze inwoners en 
ondernemers – onze partners in het sociale- en fysieke 
domein. We hebben het dan over sleutelpartners zoals de 
politie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie & 
Expertise Centrum (RIEC) ZHZ, het Zorg- en Veiligheidshuis 
ZHZ, de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ, 
Meld Misdaad Anoniem, handhaving, het jongerenwerk, 
woningcorporaties, Sociale Dienst Drechtsteden, GGZ-
instellingen en diverse andere jeugd- en zorginstellingen. 
Alleen samen kunnen we Dordrecht veiliger maken. Complexe 
vraagstukken kunnen we oplossen door gebruik te maken 
van elkaars krachten, mogelijkheden en bevoegdheden. Door 
slim samen te werken bereiken we meer. Op plekken waar dat 
nodig is, zetten we daarin een tandje bij.

“Veiligheid speelt een cruciale rol in de wijkbeleving van 
mensen. De komende jaren hebben we daarom extra focus 
op onze wijken en spelen we in op de kracht van elke wijk”, 
aldus Inske van der Vaart, hoofd Veiligheid bij de gemeente 
Dordrecht.

Naast een wijkgerichte aanpak richten wij ons met dit 
plan op de maatschappelijke veiligheid van de stad. 
Gebeurtenissen als de liquidaties van advocaat Derk Wiersum 
en misdaadjournalist Peter R. de Vries laten de ontwrichtende 

kracht van ondermijnende criminaliteit zien. De nasleep van 
de coronapandemie, energiearmoede als gevolg van de oorlog 
in Oekraïne, klimaatverandering en de stikstofcrisis hebben 
invloed op de samenleving. Het maatschappelijk ongenoegen 
neemt toe en kan de stabiliteit van onze samenleving 
schaden. Criminele activiteiten vinden ook steeds meer 
digitaal plaats. Voor groepen die het vaakst slachtoffer zijn 
van digitale criminaliteit hebben we extra aandacht, denk aan 
senioren, digibeten, ondernemers en jeugdigen. 

Het overgrote deel van de Dordtse jeugd doet het goed en 
groeit veilig, kansrijk en gezond op. Tegelijkertijd zien we 
dat een kleine groep jongeren (ernstig) grensoverschrijdend 
gedrag vertoont. Jeugdcriminaliteit is de komende jaren 
een aandachtspunt, want een groot aantal delicten wordt 
gepleegd in de eigen woonomgeving. Als er bij jongeren 
problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg 
mogelijk bij zijn. 

Voor Dordrecht en haar veiligheidspartners biedt dit Integraal 
Veiligheidsplan 2023-2026 de aanknopingspunten om de 
ingeslagen weg te blijven volgen en nieuwe routes naar een 
veiliger stad in te slaan.

“Veiligheid speelt een cruciale rol  
in de wijkbeleving van mensen”
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In 2023 - 2026 werken we aan:

Dit doen we door:

prioriteit 1

prioriteit 2

prioriteit 3

Maatschappelijke 
veiligheid

Jeugd en 
veiligheid

• aan te sluiten bij de regionale veiligheidsstrategie 2023-2026;
• vooruit te kijken;
• samen te werken met bewoners, ondernemers,  

(veiligheids)partners en het maatschappelijk middenveld; 
• regie te voeren;
• bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Veilige wijken

•  sociale stabiliteit
•  digitale veiligheid
•  ondermijning
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Zes uitgangspunten vormen de basis voor de aanpak en de prioriteiten op het gebied van veiligheid 
voor de periode 2023-2026.

We blijven ons richten op een persoonsgerichte aanpak voor daders 
én slachtoffers. Dit betekent hulp op maat en het bieden van de juiste 
ondersteuning bij behoefte aan zorg. Voor daders is het doel recidive te 
voorkomen. We willen dat bereiken door het versterken van de opsporing, 
het sneller toepassen van lik-op-stukbeleid, het afpakken van crimineel 
geld en het tegengaan van ondermijnend gedrag via straf-, bestuurs- en 
fiscaal recht.

De fysieke en digitale leefwereld raken meer 
en meer met elkaar verweven. Een goede 
informatiepositie in het digitale domein en interne 
en externe informatiebronnen is essentieel. Met 
deze informatie kunnen we betere keuzes maken 
en zorgen we ervoor dat aandacht gaat naar de 
plekken waar dat nodig is. Goede informatiedeling 
met partners, passend binnen de privacy kaders,  
is hierbij belangrijk.

1. We versterken onze 
informatiepositie

3. We werken persoonsgericht

Voor het bereiken van veilige wijken werken wij 
samen met onze inwoners en ondernemers. Door 
de kracht van betrokken inwoners en ondernemers 
in te zetten kunnen veel problemen en ergernissen 
voorkomen worden. De gemeente ondersteunt en 
faciliteert initiatieven van individuele bewoners, 
bewonersgroepen en ondernemersverenigingen 
waar dat kan en nodig is. 

2. We werken samen  
met de wijk

Uitgangspunten
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Een passend en volledig pakket van maatregelen maakt veiligheidsbeleid effectiever. Voorkomen waar dat kan en 
ingrijpen waar nodig. Problemen aanpakken door er op tijd bij te zijn (vroegsignalering). Ingrijpen voordat de situatie uit 
de hand loopt of dreigt te lopen. Het bieden van hulp waar dat nodig is door het verbinden van zorg en veiligheid. We 
streven naar de juiste balans door een goed afgestemde toepassing van bestuurlijke en strafrechtelijke interventies. 
Dat in combinatie met een pakket maatregelen gericht op (na)zorg en preventie.

We werken aan een veerkrachtige samenleving 
die tegen ‘een stootje kan’. Het doel is het bieden 
van handelingsperspectief, zodat gevaren 
worden onderkend en de weerbaarheid wordt 
vergroot. Weerbare mensen kunnen omgaan 
met tegenslagen en conflicten. Zij komen voor 
zichzelf op en geven grenzen aan en nemen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en 
keuzes. Ook zijn zij bestand tegen verlokkingen, 
herkennen gevaar, bereiden zo nodig zich voor, 
weten hoe te handelen en passen dit ook actief  
toe voor zichzelf en voor anderen.

4. We streven naar een juiste balans tussen preventie,  
repressie en zorg

5. We vergroten de 
veerkracht, weerbaarheid  
en zelfredzaamheid

Maatschappelijk ongenoegen neemt toe en kan 
uiteindelijk leiden tot (ernstige) verstoringen van de 
openbare orde en veiligheid. We zien dat bepaalde 
groepen hard geraakt zijn tijdens de pandemie en 
nieuwe kwetsbare groepen ontstaan door onder 
andere hoge energieprijzen en inflatie. Daarbij 
zien we dat crisesbeheersing steeds vaker ingezet 
wordt voor niet-fysieke veiligheidsthema’s zoals 
de opvang van vluchtelingen. De onvoorspelbare 
wereld kan de inzet op de doelen uit dit Integraal 
Veiligheidsplan beïnvloeden.

6. We sturen vanwege crises 
voortdurend bij
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Prioriteit 1 
Veilige  
wijken

Inleiding

Veiligheidsbeleving in een straat of wijk is de manier waarop onze inwoners, ondernemers en bezoekers 
veiligheid ervaren. Bijvoorbeeld bij afval op straat, overlast, incidenten met personen met onbegrepen gedrag 
en transport van gevaarlijke stoffen. Maar ook als het gaat om wangedrag in het verkeer en straatintimidatie. 
Andere vormen zijn minder zichtbaar, zoals huiselijk geweld en onvrijwillig sekswerk dat schuilgaat achter 
gesloten deuren. Al deze voorbeelden kunnen invloed hebben op het gevoel van veiligheid.

Als het om veiligheid gaat zijn sommige wijken, gezinnen en personen in Dordrecht kwetsbaarder dan andere. 
Soms hebben mensen een opeenstapeling van problemen op het gebied van wonen, werk, inkomen, opvoeding, 
onderwijs, leefbaarheid en gezondheid. De kwaliteit van de buitenruimte, aanwezigheid van sociale cohesie, 
berichtgeving in de media en maatschappelijke contexten blijken ook van grote invloed. In de wijk is duidelijk 
zichtbaar hoe vervlochten veiligheid is met andere thema’s. Daarom is een wijkgerichte aanpak waarin 
gemeente samen met bewoners, maatschappelijke partijen en (veiligheids)partners investeert in een veilige 
woon- en leefomgeving van cruciaal belang.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
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Wat willen we bereiken?
• Voorkomen en gericht aanpakken van  

onveiligheid in de wijk, buurt en straat.
• Tegengaan van ernstige overlast in  

de openbare ruimte.
• Blijvende aandacht voor woonoverlast  

bij alle betrokken partijen.
• Verbetering van de samenwerking en verbinding 

in de zorg- en veiligheidsketen voor kwetsbare 
personen en gezinnen met problemen  
op meerdere leefgebieden.

Wat doen we al?

Elke wijk, buurt en straat heeft haar eigen kenmerken, 
bijvoorbeeld de nabijheid van transportroutes of bedrijven met 
gevaarlijke stoffen. Door de beperkte fysieke ruimte neemt de 
druk om te bouwen op plekken met grotere veiligheidsrisico’s 
toe, bijvoorbeeld rond de spoorzone. Daarnaast zien we de 
kans op extreme weersomstandigheden groter worden. 
De energietransitie brengt nieuwe technieken en andere 
veiligheidsrisico’s met zich mee in de wijk. Daarom lopen er 
meerdere initiatieven die de gevolgen van de transitie in kaart 
brengen. Met de aanpak verkeersonveilige plekken en de 
frequente verkeerscontroles blijven we ons inzetten voor een 
verkeersveilig Dordrecht. 

Langs de drie actielijnen (fysiek, sociaal en veilig) verhogen wij 
de leefbaarheid en veiligheid in een buurt of wijk. Binnen het 
geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving heeft 
dat geleid tot daling van de ervaren overlast. Ook voor het 
gebied Lijnbaan zetten wij onze aanpak voort. Overlast door 
drank-, drugs- en lachgasgebruik in de openbare ruimte blijft 
onze aandacht hebben. Daarnaast zien we door het ontbreken 
van (GGZ-)hulp meer mensen met onbegrepen gedrag in de 
openbare ruimte. Dat levert meer incidenten op en dus meer 
werk voor de politie. Op plekken waar de openbare orde wordt 
verstoord zetten we cameratoezicht en preventief fouilleren 
in als sluitstuk van onze aanpak. 

We stimuleren onze inwoners, ondernemers en bezoekers 
om kleine ergernissen en frustraties zelf op te lossen. Het 

Veilige wijken: we maken wijkprogramma’s

versterken van de sociale cohesie in de wijk en in de eigen 
straat zal hieraan bijdragen. Ook ondersteunen we projecten 
als WhatsApp-buurtpreventie en buurtpreventieteams. 
We voeren het plan van aanpak straatintimidatie uit, 
waarbij we gebruik maken van de app Stop Intimidatie op 
iPhone of Android. In dit plan richten wij ons op preventie, 
communicatie, slachtoffers en (potentiële) daders. Het doel 
is de overlast van (seksuele) straatintimidatie te voorkomen 
en aan te pakken, onder andere door het vergroten van 
bewustwording in de samenleving.

Voor senioren heeft Dordrecht een speciale wijkagent. 
Daarmee hebben we extra aandacht voor de weerbaarheid 
van deze kwetsbaardere groep, bijvoorbeeld tegen 
babbeltrucs. Ook in het digitale domein hebben we extra 
aandacht voor deze doelgroep (zie ook ‘digitale veiligheid’). 

Ondanks dat high impact crimes, zoals woninginbraken, 
overvallen en straatroven steeds minder voorkomen, blijven 
we aandacht besteden aan (het voorkomen van) deze vormen 
van criminaliteit. 

We zetten gedragskennis in om de naleving van regels te 
vergroten en daarmee de veiligheid in de wijken te vergroten. 
Door kennis over gedrag in te zetten en ons te verdiepen 
in hoe mensen zich gedragen, ontwikkelen we effectiever 
en efficiënter beleid. Wanneer iemand iets wil, iets normaal 
vindt, iets makkelijk vindt of zich er prettig bij voelt, is diegene 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Verkeersprojecten/Aanpak_verkeersonveilige_plekken
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Straatintimidatie
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.c3group.straatintimidatie&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/stop-intimidatie/id1612666182
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.c3group.straatintimidatie&gl=NL
https://www.youtube.com/watch?v=qvq0Ubbjh2k&ab_channel=GemeenteDordrecht


Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

eerder geneigd zijn gedrag te veranderen. Met als gevolg 
dat bijvoorbeeld minder controle nodig is, minder regels 
noodzakelijk zijn, minder handhaving nodig is en minder 
onbegrip en weerstand wordt opgeroepen bij mensen. 
Door te werken met gedragskennis ontwikkelen we beleid 
en maatregelen die nóg beter aansluiten bij de inwoners, 
ondernemers en bezoekers van onze stad.

Woonoverlast
Woonoverlast kan ingrijpend zijn. Sommige inwoners ervaren 
regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, 
vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren en 
verloederde en vervallen panden. Aanhoudende overlast kan 
het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig 
verstoren. De problematiek van aanhoudende woonoverlast 
is complex en neemt toe en daarmee ook de inzet en de 
rol van de overheid. Het aanpakken van woonoverlast is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, 
woningbouwcorporaties, politie en buurtbewoners. 

Met de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek (Wbmgp) screenen we sinds 

2019 nieuwe huurders in gebieden waar al veel woonoverlast 
voorkomt. Bij een negatieve woonverklaring komt de huurder 
niet in aanmerking voor de woning. Deze aanpak in Dordrecht 
heeft voor de rechter standgehouden. We blijven de screening 
toepassen om woonoverlast in kwetsbare buurten te 
beperken. 
Ook hier zien we steeds vaker woonoverlast door 
onbegrepen, zorgmijdende personen. Zij hebben vaak 
problemen op meerdere leefgebieden. De verbinding tussen 
zorg en veiligheid is hier van cruciaal belang. Zo ook het tijdig 
inschakelen van instanties. Soms heeft iemand levenslang 
hulp nodig, dan zetten we het netwerk rondom zo’n persoon 
in en stellen een levensloopbegeleider aan. 

Huiselijk geweld
Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen zetten 
we in op het versterken van onze sociale wijkteams, zodat zij 
beter in staat zijn te signaleren en dit probleem aan te pakken. 
Ook sluiten we zowel regionaal als lokaal aan op het landelijke 
Toekomstscenario voor Kind en Gezinsbescherming. In 
Dordrecht zijn sociaal pontonniers, interventiespecialisten en 
wijk- en gebiedsmanagers die signaleren en inzetten op een 

Waarover maakt u zich zorgen in Dordrecht?

Zorgen over 
veiligheid 

in Dordrecht

Bron: www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

te hard rijden/
verkeersveiligheid

verwerken gevaarlijke 
stoffen en vervoer ervan 
via spoor, water en weg

drugs- en 
alcoholoverlast

straatintimidatie

vernieling 
op straat

overlast 
jeugdgroepen

http://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
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integrale aanpak bij aandachthuishoudens. Risicofactoren die 
kunnen bijdragen aan huiselijk geweld en kindermishandeling 
worden aangepakt. We zien dat kinderen, die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld en kindermishandeling, op volwassen 
leeftijd grotere kans hebben om dader of opnieuw slachtoffer 
te worden van geweldsdelicten. Daarom is het zo belangrijk 
om geweld in het gezin te voorkomen. Daarbij hebben we ook 
aandacht voor dierenmishandeling, dat een indicator kan zijn 
voor meer geweld binnen een huishouden.

Dordt-West
Met het stadsdeel Dordt West doet Dordrecht mee aan 
het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit 
programma heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid in 
de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar 
tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners 
te verbeteren. In deze gebieden staan leefbaarheid en 
veiligheid onder druk. Problemen als werkloosheid, armoede, 
onderwijsachterstanden, woonproblematiek en slechte 
gezondheid stapelen zich op. Veel mensen kampen met een 
combinatie van problemen. 

Om dit te doorbreken wordt langjarige, integrale en 
doelgerichte inzet van het Kabinet en de gemeente Dordrecht 
gevraagd. Hiermee komt de komende jaren extra focus op 
Dordt West, waarbij – als dat nodig is – een onorthodoxe 

“Ons gevoel van veiligheid hangt met heel veel dingen samen. Onze 
directe omgeving en de mensen in onze buurt hebben vaak invloed op 
dat gevoel. Elkaar helpen en op een prettige manier met elkaar omgaan 
zijn goed voor ons gevoel van veiligheid. Helaas zijn er ook mensen die 
met hun gedrag niet goed zijn voor ons gevoel van veiligheid. Ze rijden 
hard door hun buurt, gooien afval op straat en maken herrie. Als mensen 
zich niet gedragen hebben we de politie en boa’s hard nodig om hen aan 
te pakken. Daarom nemen we meer handhavers in dienst die zichtbaar 
en aanspreekbaar in de wijken zijn. Met het Nationaal Programma 
Leefbaarheid en Veiligheid geven we meer aandacht aan Dordt-West.  
Met deze brede aanpak wordt het nog fijner om te wonen in dit deel  
van de stad.”

Marc Merx
wethouder wijken en veiligheid

aanpak van de vraagstukken die zich aandienen niet uit de 
weg wordt gegaan. Samen met onze partners, de inwoners 
en maatschappelijk organisaties verbreden we onze aanpak 
en zetten ons in voor het verbeteren van de fysiek omgeving, 
zorgen voor beter perspectief voor inwoners en zorgen voor 
veiliger en meer leefbaar Dordt West. Daar waar jouw wieg 
staat mag niet van invloed zijn op de kansen die je krijgt.
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Wat gaan we doen?

• We investeren samen met bewoners, maatschappelijke 
partijen en (veiligheids)partners in de veiligheid in de 
directe woon- en leefomgeving. Dit doen wij door:

 - het plan van aanpak straatintimidatie uit te voeren; 
 - uitvoering te geven aan de aanpak verkeersonveilige 

plekken en het doen van verkeerscontroles om 
wangedrag in het verkeer aan te pakken;

 - de adviserende hulpdiensten van ontwerp tot 
oplevering te betrekken bij fysieke ontwikkelingen nabij 
het transport van en bedrijven met gevaarlijke stoffen. 
Dat geldt ook voor ontwikkelingen in relatie tot de 
energietransitie;

 - op plekken waar de openbare orde en veiligheid wordt 
verstoord en waar mag cameratoezicht en preventief 
fouilleren als sluitstuk van onze aanpak in te zetten;

 - ervaringen vanuit het veiligheidsdomein actief te delen 
met aanpalende domeinen en initiatieven, zoals het 
programma Bestaanszekerheid en Kansengelijkheid;

 - met het Nationaal Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid de komende jaren extra focus te hebben op 
het stadsdeel Dordt-West.

• We bevorderen de weerbaarheid en zelfredzaamheid van 
(kwetsbare) inwoners, door:

 - de inzet van WhatsApp-buurtpreventie en 
buurtpreventieteams te stimuleren en de bekendheid 
van Meld Misdaad Anoniem te vergroten; 

 - te onderzoeken of het mogelijk is een Risk Factory 

te realiseren. Dit is een fysieke voorziening waarin 
verschillende doelgroepen met nagebootste 
praktijksimulaties kunnen ervaren hoe om te gaan met 
onveilige situaties én concreet leren te handelen;

 - samen met de VRZHZ te investeren in professionele 
risicocommunicatie: we gaan in gesprek met inwoners 
en bedrijven om te horen hoe ze bewuster met 
veiligheid bezig kunnen zijn, aan te geven wat ze kunnen 
doen in geval van een incident, ramp of crisis en hoe wij 
daarbij kunnen faciliteren.

• We gaan door met de aanpak woonoverlast en blijven de 
screening uit de Wbmgp toepassen waar dat nodig is.

• We zetten krachtig in op ernstige overlast in de openbare 
ruimte, daarin:

 - verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid in 
aandachtsgebieden;

 - pakken we drugsoverlast aan (zie ook ‘ondermijning‘).
• We versterken en verbinden de ambtelijke en bestuurlijke 

samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid, het 
gaat daarbij om:

 - het vroegtijdig signaleren en melden van (vermoedens) 
van huiselijk geweld, kindermishandeling en 
dierenmishandeling;

 - het verbeteren van de integrale aanpak in de zorg- en 
veiligheidsketen voor kwetsbare (overlastgevende) 
gezinnen en personen waar problemen spelen op 
meerdere leefgebieden.
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Wat kunnen ondernemers/bewoners doen?

• Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving die 
mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving? Meldt dit bij 
het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

• Medebewoners bij kleine irritaties of eenmalige overlast 
aanspreken op hun gedrag.

• Tijdig hulp zoeken bij burenruzies om ernstige conflicten te 
voorkomen.

• Ernstige, herhaalde en druggerelateerde overlast melden bij de 
gemeente via de website.

• Ziet u zwerfvuil of kapotte straatverlichting? Meld het via FIXI.
• Vuurwerkoverlast? Meldt het via FIXI of bij de politie.
• Met de Stop Intimidatie App (iPhone of Android) kun je (anoniem) 

melding maken van vormen van (seksuele) straatintimidatie en 
direct hulp inschakelen als de situatie dreigend is. Voor jezelf én 
voor een ander.

• Weet u wat u moet doen bij een ramp of crisis?  
Kijk op www.denkvooruit.nl.

• Verkeersonveilige situaties melden bij Veilig Verkeer Nederland via 
de website: participatiepunt.vvn.nl

• Aangifte doen bij de politie via de website: www.politie.nl

“Een leefbare wereld achterlaten voor de generaties die na ons komen. 
Dat is voor ons stadsbestuur en voor veel inwoners belangrijk. De 
berichten over de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel 
kunnen een onveilig gevoel geven. Zeker in onze laaggelegen stad en 
regio waar de rivier regelmatig op of over de kade klotst. Laten we 
dat gevoel van onbehagen omzetten in actie. We kunnen allemaal iets 
doen voor het milieu en dus voor onze veiligheid. De auto wat vaker 
laten staan, ons afval goed scheiden, tegels uit de tuin halen en daar 
struiken voor in de plaats zetten. U kunt ook proberen om minder gas en 
elektriciteit te gebruiken. Goed voor het milieu én voor de portemonnee. 
Wij kunnen u daarbij helpen.”

Tanja de Jonge
wethouder duurzaamheid

https://www.ggdzhz.nl/zorg-en-overlast/meldpunt-zorg-en-overlast/zorg-en-overlast-melden
https://oud.drechtsteden.nl/download/files/fF9zY29wZT1zaXRlfGZpbGVPYmplY3Q9MTE3OTU1Njc2OXxfY2hlY2tzdW09MmI1Njc2MTcyZDU5MWEyMjI0Y2QyMTliMTdhMTk3M2Y5ZjAyNDhmNGM1OTI1YjQwZjYxYmMyNDNiOGY5ZWY5ZXw%3D/gemeente-dordrecht-folder-burenoverlast-digitaal-proef2def
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Melden_bij_de_gemeente/Overlast_melden
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Melden_bij_de_gemeente/Overlast_melden
https://www.fixi.nl/#/issue/new+map
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier-vuurwerkoverlast.html?sid=5d9c20cf-f92a-4650-ab84-32c5a934509d
https://apps.apple.com/nl/app/stop-intimidatie/id1612666182
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.c3group.straatintimidatie&gl=NL
https://www.denkvooruit.nl/
https://participatiepunt.vvn.nl/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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Prioriteit 2 
Maatschappelijke 
veiligheid

Inleiding

De samenleving verandert continu en daarmee verandert ook de veiligheid, onze beleving daarvan en hoe 
we veiligheid organiseren. Veiligheid is een primaire voorwaarde voor welzijn en economische ontwikkeling 
in Dordrecht. Veiligheid is echter geen vanzelfsprekendheid. We zien dat criminaliteit als woninginbraak, 
overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven zijn afgenomen, net als diefstallen en vandalisme. Tegelijkertijd 
spelen veel zaken zich af buiten ons zicht en veroorzaken vaak geen directe slachtoffers, maar raken een 
systeem, infrastructuur of ondermijnen onze rechtstaat. We spreken dan van zogenoemde hidden impact crimes. 
Het gaat om drie vormen: 

• bedreiging van de sociale stabiliteit;
• criminaliteit in het digitale domein; 
• ondermijnende criminaliteit.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
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Sociale stabiliteit 
Dordrecht wil een inclusieve stad zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen. Onze inwoners 
zijn divers, met verschillende sociale en culturele achtergronden, genders en (geloofs)overtuigingen. We 
zien ook dat de samenleving individualistischer wordt. Dit kan ten koste gaan van het samenleven. Crises 
stapelen zich op en brengen onzekerheid met zich mee. Dit brengt spanningen in de samenleving en wakkert 
een maatschappelijk ongenoegen aan. Het wantrouwen tussen inwoners en de overheid is toegenomen. Ook 
houden mensen minder rekening met elkaar, waardoor overlast toeneemt en confrontaties tussen groepen 
mensen en met de overheid vaker voorkomen. Het is daarom belangrijk om met elkaar aan een samenleving 
te werken waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen. Elkaar kennen en gekend worden is de 
basis voor vertrouwen en stimuleert de dialoog. 

Wat willen we bereiken?
• Een sociale en sterke samenleving die bestand 

is tegen maatschappelijk ongenoegen, sociale 
spanningen, polarisatie, extremisme en 
radicalisering.

• Een verbeterde signalerings- en interventiepositie  
in onze stad.

(bijna) nooit
soms

regelmatig 
vaak 

54%
31%
11%

5%

24%
51%
20%

5%

14%
44%
31%
12%

8%
26%
37%
30%

straat/buurt Dordrecht Nederland de wereld

Maakt u zich wel eens zorgen om de veiligheid in…?

Wat doen we al?
Een sociaal en sterke samenleving is bestand tegen conflicten 
van binnenuit en van buitenaf. We bevorderen de inclusiviteit 
en werken aan het organiseren van veerkracht in de wijk, 
zodat deze tegen ‘een stootje kan’. We zijn voortdurend in 
contact met onze netwerken. Netwerken, waarbij iedereen 
aan zet is: inwoners, gemeenschappen, organisaties, overheid 
en de samenleving als geheel. We hebben met professionals 

die werkzaam zijn in het sociale- en veiligheidsdomein een 
signaleringsnetwerk. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het 
opmerken van oplopende spanningen en mogelijke signalen 
van radicalisering. Om radicalisering tegen te gaan trainen we 
professionals én inwoners met als doel signalen te herkennen. 
Voor ouders zijn er trainingen gericht op het weerbaar 
opvoeden van hun kinderen. 
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Iedere melding van radicalisering die we krijgen onderzoeken 
we. Dit kan leiden tot een casus waarbij we een 
persoonsgerichte aanpak maken en uitvoeren. Daarnaast 
volgen we het dreigingsbeeld en passen onze acties, als dat 
nodig is, daar op aan. 

Dordtenaren met verschillende (culturele) achtergronden 
vormen met maatschappelijke organisaties, de politie en de 
gemeente het Netwerk Bondgenoten. De rol en de positie van 
dit netwerk is verstevigd. Met dit netwerk bouwen we een 
relatie op met sleutelpersonen in de stad in ‘vredestijd’, zodat 
wij samen escalatie kunnen voorkomen als het mis gaat.

Wat kunnen ondernemers/
bewoners doen?

• Inwoners en ondernemers met zorgen over extreme 
denkbeelden en radicalisering roepen wij op dit zo 
snel mogelijk te melden. Dit kan bij de gemeente 
via telefoonnummer 14078 of bij de politie via 
telefoonnummer 0900-8844. Zij kunnen hun zorgen 
ook doorgeven bij het Meldpunt Meld Misdaad 
Anoniem.

• Ben jij gediscrimineerd? Of zag je het bij iemand 
anders? Meld het bij RADAR. Dit is het meldpunt vóór 
gelijke behandeling, tegen discriminatie. 

Wat gaan we doen?
• We verstevigen en breiden ons netwerk in de wijken  

verder uit.
• We bieden onder andere bijeenkomsten voor professionals 

en vrijwilligers/inwoners aan om deskundigheid te 
bevorderen.

• We sluiten aan op initiatieven uit de wijken, waar inwoners 
vanuit verantwoordelijkheidsgevoel hun buurt willen 
verbeteren en veiliger willen maken.

• We zetten ons in om geweld tegen onze inwoners met 
verschillende sociale en culturele achtergronden, genders 
en (geloofs)overtuigingen te voorkomen, zodat ze niet 
bedreigd worden of zich onveilig voelen.

• We maken een nieuw tweejarig actieplan ‘Samenwerken 
aan Sociale Stabiliteit’, waarbij in ieder geval:

 - aandacht is voor verbinding via sport, cultuur en 
onderwijs;

 - aandacht is voor contact met jongeren over onder 
andere onze samenleving en rechtstaat;

 - aandacht is voor verschillende vormen van extremisme 
(jihadisme, links- en rechts extremisme en  
milieu- en dierenrechten);

 - verbinding is met andere beleidsplannen en opgaven, 
zoals het integraal beleidsplan sociaal domein, het 
programma bestaanszekerheid en kansengelijkheid en 
de opgave inclusieve stad.

“Een veilige stad begint bij een veilige straat 
en een veilige wijk. Nu blijkt uit onderzoek dat 
Dordtenaren zich in hun straat en wijk over het 
algemeen best veilig voelen. Ze hebben meer 
zorgen over de veiligheid in de wereld. Het is heel 
waardevol dat onze sociale wijkteams zo goed 
samenwerken met de handhavers en de politie. 
Zo kunnen we problemen aanpakken voordat ze 
groter worden. Een mooi voorbeeld is dat we elk 
jaar vaders en moeders trainen om te voorkomen 
dat hun kinderen vatbaar worden voor radicale 
ideeën en crimineel gedrag.”

Chris van Benschop
wethouder arbeidsmarkt en economie

https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/extremisme/
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/extremisme/
https://radar.nl/
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Wat willen we bereiken?
• Voorkomen van slachtofferschap van digitale 

criminaliteit.
• Voorkomen van daderschap.
• Verhogen van aangiftebereidheid.
• Verkennen van de mogelijkheden om online 

aangejaagde orde verstoringen aan te pakken.

Wat doen we al?
We nemen deel aan de City Deal Lokale Weerbaarheid 
Cybercrime. Deze landelijke overeenkomst is bedoeld om 
de weerbaarheid voor cybercriminaliteit te vergroten. 
In Dordrecht hebben we acties ondernomen voor de 
doelgroepen: ondernemers, jongeren, ouderen en 
laaggeletterden. We werken samen met de verschillende 
domeinen binnen de gemeente en maken gebruik van 
bestaande structuren.

We organiseren ieder jaar bijeenkomsten over digitale 
veiligheid voor ondernemers. Een voorbeeld hiervan zijn 
de cybertalks. Deze bijeenkomsten hebben aansprekende 
gespreksleiders, zoals misdaadjournalist Kees van der Spek. 
Samen met het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam 
bieden we cyberbuddies aan. Deze cyberbuddies worden 
ingezet om ondernemers maatwerkadvies te geven voor 
basisbescherming tegen cybercrime.

Via scholen en het jongerenwerk geven we jongeren 
voorlichting om hen digitaal weerbaar te maken. We 

Digitale veiligheid 
Er is een toename van criminaliteit die online plaatsvindt. Inwoners zijn vaker slachtoffer van online fraude en 
oplichting. Bedrijven en organisaties hebben steeds meer te maken hacks, ransomware- of DDoS-aanvallen.  
De kans hier slachtoffer van te worden neemt toe, omdat onze afhankelijkheid van digitale diensten en services 
ook toeneemt. Daarnaast worden sociale media en online platformen steeds vaker gebruikt bij (het oproepen 
tot) het verstoren van de openbare orde.

bieden cursussen aan, waarbij op eenvoudige wijze 
digitale vaardigheden en tegelijk de digitale weerbaarheid 
worden aangeleerd. Voor verschillende doelgroepen, zoals 
laaggeletterden en ouderen, organiseren we bijeenkomsten, 
waarbij uitgelicht wordt wat digitale oplichting is en wat 
men kan doen om dit te voorkomen. We werken hierbij 
samen met partners als de politie en de VeiligheidsAlliantie. 
Een voorbeeld hiervan is het vertonen van de film ‘Echt of 
Nep?’ in woonzorgcomplex de Merwelanden. Ook trainen 
we buurtwerkers, zodat zij inwoners kunnen helpen bij het 
vergroten van hun digitale weerbaarheid.
Campagnes die vanuit partners, zoals het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid, politie en de veiligheidsalliantie, worden 
ontwikkeld, ondersteunen we via onze sociale media kanalen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7mte6KCySw&ab_channel=RTVDordrecht
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Wat gaan we doen?
• We gaan gerichter doelgroepen aanspreken en betrekken 

bij digitale veiligheid.
• We zetten ons aanbod wijkgericht in. Zo ontwikkelen we 

voor laaggeletterden een spel over digitale weerbaarheid. 
Dit gaat onder andere in wijkcentra en bibliotheken worden 
ingezet.

• We verbinden de schakels met andere domeinen, zoals 
cultuur, jeugd en onderwijs. Dit om jongeren, ouderen 
en laaggeletterden beter te bereiken waar het gaat om 
voorlichting.

• We verkennen de mogelijkheden om online aangejaagde 
verstoringen aan te kunnen pakken en interveniëren  
waar nodig.

• We prepareren ons op digitale ontwrichting, incidenten  
en crises.

Wat kunnen bewoners/
ondernemers doen?

• Ondernemers kunnen op onze website lezen wat zij 
zelf kunnen doen om online veilig te zijn. Ook onze 
activiteiten kondigen we hier aan. Daarnaast kunnen 
ondernemers gebruik maken van het aanbod van 
het Cybernetwerk Drechtsteden. Ondernemers die 
slachtoffer worden van een cyberaanval moedigen 
wij aan aangifte te doen bij de politie. In een folder 
van de politie, speciaal voor IT-specialisten, staat hoe 
de ondernemer informatie kan verzamelen. Dit helpt 
om de daders op te sporen.

• Inwoners kunnen op onze website lezen hoe zij veilig 
online kunnen zijn. Ook op de website van de politie 
en de rijksoverheid staat wat mensen zelf kunnen 
doen om geen slachtoffer te worden. Wie slachtoffer 
wordt van online criminaliteit en fraude adviseren wij 
om aangifte te doen.

• Bij de bibliotheek kunnen inwoners zich aanmelden 
voor cursussen om de digitale vaardigheden te 
vergroten, waarbij ook aandacht is voor de digitale 
weerbaarheid.

“Online oplichting neemt in een razend tempo toe. Naast ouderen 
en mensen die wat minder handig zijn met de computer zijn ook 
ondernemers hiervan het slachtoffer. Een ander gevaar voor bedrijven 
in deze tijd is dat ze, ongewild, worden meegesleept in activiteiten 
van criminelen. We zien veiligheid en stabiliteit als een belangrijke 
publieke taak, ook op digitaal vlak. Goede informatie over de gevaren 
en uitdagingen van online ondernemen is cruciaal voor ondernemers. 
Dit pakken we daarom serieus op. Zodat ondernemers weten hoe ze 
verkeerde bedoelingen kunnen herkennen en hoe te handelen als ze 
ermee te maken krijgen. Vorig jaar en dit jaar hebben we een congres 
over cyberveiligheid voor ondernemers op touw gezet.”

Maarten Burggraaf
wethouder wonen en mkb

https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Digitaal_veilig_ondernemen
https://www.cybernetwerk.nl/
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/algemeen/brochure-stappenplan-cybercrime.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad/Overzicht_Onze_stad/Wij_maken_Dordt/Overzicht_campagnes_Wij_maken_Dordt/Samen_veilig_online
https://www.politie.nl/informatie/wat-kan-ik-zelf-doen-om-geen-slachtoffer-te-worden-van-cybercrime.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime-en-cybersecurity
https://www.debibliotheekaanzet.nl/computers-internet
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Wat willen we bereiken?
• Het continueren van de integrale aanpak 

drugshandel.
• Een eerlijker ondernemersklimaat, waarbij de 

focus ligt op bedrijventerreinen, havengebieden, 
vakantiepark en binnenstad.

• Het vergroten van bewustwording en weerbaarheid 
bij inwoners en ondernemers.

• Het terugdringen van mensenhandel, waaronder 
seksuele-, criminele arbeidsuitbuiting en het 
vergroten van de weerbaarheid van mogelijke 
slachtoffers.

• Een veiligere seksbranche.

Wat doen we al?

De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in onze 
informatiepositie. Hierdoor hebben we steeds meer beeld bij 
de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit die zich 
in Dordrecht voordoen. We werken samen met onze lokale 
en regionale partners en leren elkaar steeds beter en sneller 
vinden. Maar we werken ook samen met ondernemers. 
We organiseren bijeenkomsten om hen te informeren en 
de bewustwording te vergroten. We onderzoeken welke 
mogelijkheden er per branche zijn om uiteindelijk tot een 
weerbare en veiligere branche te komen. Zo werken we 
op dit moment onder andere samen met verhuurders van 
opslagboxen en met de autobranche. 

Ondermijning 
Ondermijnende criminaliteit is moeilijk zichtbaar. Het speelt zich af in de luwte, maar heeft een grote impact op 
de rechtstaat. Het gaat bijvoorbeeld over drugshandel, het witwassen van geld, mensenhandel en -smokkel, 
fraude en georganiseerde hennepteelt. Criminele ondernemers zijn daarbij afhankelijk van allerlei voorzieningen 
in de bovenwereld. Bijvoorbeeld als het gaat om financiële dienstverleners die criminele winsten (kunnen) 
witwassen. Ook legale structuren worden voor illegale doeleinden gebruikt. Vaak gaat het om logistieke 
voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en het gebruiken van de overheid als vergunningverlener 
en subsidieverstrekker. Zo raken bonafide bedrijven en burgers ongemerkt betrokken bij ondermijning.

Integrale controles voeren we samen met onze partners 
uit bij bedrijven, zoals horeca en detailhandel en bij onze 
focuspunten: vakantieparken, bedrijventerreinen en 
havengebieden. Crimineel vermogen, bijvoorbeeld geld of 
auto’s, pakken we af. Dealers van (hard)drugs krijgen na 
aanhouding een bestuurlijke last onder dwangsom van  
€ 5000. Als we een hennepkwekerij of verdovende middelen 
in een pand aantreffen wordt het gesloten.

We houden in lokaal en regionaal verband bestuurlijk 
toezicht. Bij vermoedens van mensenhandel voeren we 
samen met onze partners controles uit. We controleren 

https://www.politie.nl/onderwerpen/mensenhandel.html
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in de seksbranche zowel de vergunde als de onvergunde 
seksinrichtingen. Bij overtredingen treden we op, bijvoorbeeld 
door het pand te sluiten, een dwangsom op te leggen of een 
maatwerkoplossing in te zetten. We hebben een regionaal 
meld-, advies en registratiepunt ingericht voor slachtofferzorg 
en melders van (vermoedens van) jeugdprostitutie en/
of mensenhandel. We monitoren de aard en omvang van 
mensenhandel in de regio. 

Deskundigheid is belangrijk. Daarom trainen we professionals, 
zodat zij de diverse signalen van ondermijnende criminaliteit 
makkelijker en sneller kunnen herkennen en dit weten te 
melden. Ook wijzen we onze inwoners op de gevaren van 
hennepkwekerijen in hun straat. We stimuleren hen om 
signalen van ondermijnende criminaliteit te melden bij de 
politie of bij meldpunten zoals Meld Misdaad Anoniem.

Wat gaan we doen?
• We stellen een nieuw tweejarig actieplan ondermijning op.
• We zetten de reguliere aanpak van de georganiseerde 

ondermijnende criminaliteit, samen met onze partners voort:
 - we blijven onze informatiepositie verder versterken;
 - we onderzoeken of juridische instrumenten, zoals APV 

toepassing Wet BIBOB, verbeterd of aangevuld moeten 
worden en er barrièremodellen mogelijk zijn tegen 
ondermijnende criminaliteit;

 - we werken meer domeinoverstijgend en integraal, 
waarbij ook aandacht is voor preventie en zorg;

 - we verhogen de bewustwording, deskundigheid en 
meldingsbereidheid bij professionals, ondernemers en 
inwoners;

 - we controleren op het Digitaal Opkopersregister om 
heling tegen te gaan;

 - we werken samen met specifieke branches om hen beter 
in positie te brengen in hun aanpak tegen ondermijning.

• We gaan door met de regionale samenwerking in de strijd 
tegen mensenhandel:

 - we zetten in op preventie om weerbaarheid van 
potentiële slachtoffers te vergroten;

 - we verbeteren de signalerings- en interventie-
mogelijkheden voor slachtoffers, daders, facilitators;

 - we zetten in op een open seksbranche om zo 
mensenhandel beter te bestrijden.

• In geld is ruim  € 340.000  crimineel vermogen afgepakt

• 70  goederen afgepakt 

• 12  hennepkwekerijen ontmanteld

• 36  lasten onder dwangsom door de gemeente voor drugshandel op straat, 

 7 bestuurlijke boetes en  7 gesloten woningen

• 1  handhavingstraject op een samenkomstlocatie van een Outlaw Motorcycle Gang (motorbende)

• 86  onderzoeken naar uitkeringsfraude.  

Resultaat:

beëindigingen

bespaard

wijzigingen

teruggevorderd€ 405.000 € 94.000

29 10

Resultaten 2021

https://veiligheidsalliantie.nl/bibliotheek/mensenhandel/
https://www.dordtveilig.nl/dds/up/ZmyofrkKiroV_Flyer_meld_hennepkwekerij.pdf
https://www.dordtveilig.nl/dds/up/ZmyofrkKiroV_Flyer_meld_hennepkwekerij.pdf
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Wat kunnen ondernemers/ 
inwoners doen?

• Vermoedens en signalen van (ondermijnende) 
criminaliteit kunnen gemeld worden bij de politie en 
het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. 

• Slachtoffers en melders van (vermoedens van) 
(jeugd)prostitutie of mensenhandel kunnen contact 
opnemen met Meld-, advies en registratiepunt van 
Stichting Humanitas Rotterdam.

• Herken de signalen van ondermijning. 

“We leven in een roerige tijd. De ene crisis volgt de andere op. Na de 
piek van de coronapandemie, hebben we nu te maken met hoge kosten 
voor bijvoorbeeld energie en onze dagelijkse boodschappen. Het is voor 
steeds meer mensen moeilijk het huishoudboekje rond te krijgen en het 
hoofd boven water te houden. Veel factoren zijn onzeker. En dat doet 
iets met ons algehele gevoel van veiligheid, geborgenheid en zekerheid. 
Als gemeente is het onze taak om mensen die hulp nodig hebben zo 
goed mogelijk te helpen. Zodat zoveel mogelijk Dordtenaren zekerheid 
over hun bestaan hebben. In Dordrecht streven we naar gelijke kansen 
voor iedereen.”

Peter Heijkoop
wethouder financiën, werk en inkomen, 
armoede en schulden

https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
https://humanitas-rotterdam.nl/essm/meld-advies-en-registratiepunt-jeugdprostitutie-en-mensenhandel/
https://www.nietondermijnneus.nl/signalen/


Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Prioriteit 3 
Jeugd en 
veiligheid

Inleiding

Het overgrote deel van de Dordtse jeugd doet het goed en groeit veilig, kansrijk en gezond op. Tegelijkertijd 
zien we dat een kleine groep jongeren (fors) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Een zorgelijke trend is het 
aantal minderjarigen dat een ernstig geweldsmisdrijf pleegt zoals zware mishandeling, diefstal met geweld, 
afpersing of ernstige bedreiging. Duidelijk zichtbaar is het bezit van (steek)wapens en wapengeweld onder 
jongeren, betrokkenheid bij drugshandel, overlast in de wijk en het plegen van delicten in de online-wereld. 
Jeugdcriminaliteit blijft de komende jaren een aandachtspunt, want een groot aantal delicten wordt gepleegd in 
de eigen woonomgeving. Juist bij deze kwetsbare doelgroep liggen slachtofferschap en daderschap vaak dicht 
bij elkaar. Het besef van normen en waarden bevindt zich nog in een vormende fase. Daarom is het belang van 
preventie – het vroegtijdig signaleren en ingrijpen – cruciaal voor onze kwetsbare jeugd.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
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Wat willen we bereiken?
• Voorkomen dat kinderen en jongeren in  

de criminaliteit belanden.
• Terugdringen van wapenbezit en -gebruik.
• Recidive onder jeugdigen verminderen door  

de persoonlijke situatie te verbeteren.
• Sterke samenwerking met scholen voor  

een veilige schoolomgeving.

Wat doen we al?

Thuis is de basis voor kinderen waarin zij opgroeien tot 
volwassenen. Helaas is dit niet voor alle kinderen een veilige 
plek. Als de thuisbasis onveilig is lopen jongeren meer 
kans om slachtoffer te worden van criminele uitbuiting. Dit 
gebeurt onder meer op schoolpleinen en hangplekken waar 
risicojongeren komen. Snel geld en status zijn de verlokkingen 
van de (ondermijnende) criminaliteit. Het verlaagt de drempel 
voor jongeren om grenzen te overtreden en in zee te gaan 
met personen met verkeerde intenties. 

Criminelen werven de jeugd fanatiek en heel gericht voor 
drugshandel en mensenhandel of gebruiken jongeren als 
zogenoemde geldezel. Daarbij werkt een eenzijdig repressieve 
aanpak niet. Zowel binnen het sociaal domein als het 
veiligheidsdomein is de gedachte dat preventie en repressie 
een twee-eenheid behoren te zijn. Dat vraagt op wijkniveau 
om stevige publieke en maatschappelijke inspanningen. We 
gaan daarom samen met onze partners aan de slag met het 
meerjarige, domeinoverstijgende en gebiedsgerichte project 
‘Preventie met Gezag’. Het project valt onder het Nationaal 
Programma Dordt West en is een samenwerking met het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om te voorkomen 
dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we hen 
in kwetsbare wijken meer perspectief met behulp van o.a. 
sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding naar 
werk. Naast het bieden van een kansrijke toekomst, is het 
belangrijk grenzen te stellen. 

De meeste plegers van geweldsmisdrijven en andere 
zwaardere delicten krijgen een plan van aanpak in het Zorg- 

en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Jongeren die daar niet 
voor in aanmerking komen krijgen een persoonsgerichte 
aanpak van de gemeente. Preventie, zorg en repressie gaan 
daarbij hand in hand. We verbeteren de persoonlijke situatie 
om recidive te verminderen.

Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen en 
jongerenwerk signaleren en zijn een vindplek voor kinderen en 
jongeren die zorg nodig hebben. Daardoor wordt onder meer 
op scholen preventief en actief zorg en onderwijs met elkaar 
verbonden. Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde 
voor een optimale ontwikkeling van alle jongeren. In het 
najaar van 2022 hebben we het convenant ‘Veilig in en om de 
school’ afgesloten met meerdere scholen van het Voortgezet 
Onderwijs en het Da Vincicollege. Scholen, gemeente, 
politie en andere lokale organisaties werken samen om 
onveiligheid in en rond de school te voorkomen. Door een 
goede samenwerking, waarbij partners elkaar makkelijk en 
snel kunnen vinden, kan het klimaat op school en daarbuiten 
worden verbeterd. Daarnaast hebben we een aanbod van 
activiteiten, specifieke projecten en campagnes om te 
voorkomen dat Dordtse jongeren in de criminaliteit belanden. 
Voorbeelden zijn de campagne ‘Drop it’ tegen wapenbezit, de 
inzet van het jongerenwerk op school en voorlichtingslessen 
in het onderwijs. Maar ook sport en muziek gerelateerde 
projecten voor risicojongeren, zoals ‘Alleen jij bepaalt’. We 
zetten daarnaast in op drillrap groepen, save sexting en 
geldezel problematiek. 

https://vimeo.com/646072253/6eb77fe051
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Wat gaan we doen?
• We organiseren procesregie voor gezinnen waar sprake 

is van dermate complexe problematiek op meerdere 
domeinen en waarbij het gezin en/of betrokken 
organisaties er samen niet uitkomen.

• We voeren een persoonsgerichte aanpak uit voor jeugdigen 
die herhaaldelijk voor (ernstige) overlast of criminaliteit 
zorgen. 

• We pakken het bezit van wapens aan. Samen met diverse 
partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en 
jongerenwerk wordt ingezet op een mix van preventieve en 
repressieve maatregelen.

• We starten het meerjarige gebiedsgerichte project 
‘Preventie met Gezag’ in Dordt-West. Doel is het 
voorkomen dat jongeren (worden geronseld en) in de 
criminaliteit belanden. We bieden hen meer perspectief, 
door onder andere:

 - sociale (gedrags-)interventies, opleiding en toeleiding 
naar werk;

 - het stellen van grenzen, waarbij we investeren in meer 
formeel gezag in de wijk en afspraken maken met 
justitiële organisaties.

• We versterken de samenwerking met het onderwijs op het 
gebied van schoolveiligheid.

Wat kunnen jongeren/
ondernemers/bewoners doen?

• Met de kindertelefoon kun je over alles praten.  
Bel gratis naar 0800-0432 of ga naar  
www.kindertelefoon.nl. Voor iedereen tot 18 jaar.

• Gaat het even niet zo lekker? Jongeren tussen  
de 18 en 25 jaar kunnen chatten of bellen met  
‘Alles oké?’. Bel gratis naar 0800-0450 of ga naar 
www.allesoke.nl. 

• Laat je mes vallen. Lever het in bij de politie of stort 
het in een ondergrondse container.

• Laat je niet verleiden voor gratis drugs of andere 
middelen. Als je erachter komt dat je verslaafd bent 
is het al te laat. Zonder dat je het zelf wil heeft een 
crimineel jou in zijn greep en vraagt jou te dealen of 
andere strafbare feiten voor hem te plegen. 

• Maak jij je zorgen over mishandeling binnen een 
gezin of van een persoon? Meld dit bij Veilig Thuis.

“Met veel Dordtse jongeren gaat het gelukkig heel goed. Toch is er ook 
een groep die grenzen opzoekt en daaroverheen gaat. Dat zorgt voor 
overlast, drugshandel en wapenbezit. In dit Integraal Veiligheidsplan 
zijn jongeren heel belangrijk. Jongeren zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. 
De scheidslijn tussen dader en slachtoffer zijn is bij hen heel dun. Om te 
voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terecht komen werken 
zorg en onderwijs nauw samen. Jongerenwerkers en OK Coaches gaan 
o.a. op school met jongeren in gesprek over bijvoorbeeld sexting of wat 
het betekent om een geldezel te zijn.”

Rik van der Linden
wethouder mobiliteit en jeugdzorg

https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.allesoke.nl/
https://www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ik-maak-me-zorgen/ik-maak-me-zorgen-over-iemand


Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Nadere informatie

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld, Politie Eenheid Rotterdam

Veiligheidsbeeld Dordrecht 2022

Relevante trends en factoren voor het IVP 2023-2026

Factsheet Veiligheidsprioriteiten inwoners Dordrecht 2022, Onderzoekscentrum Drechtsteden

Infographic Veiligheidsprioriteiten inwoners Dordrecht 2022

Politiek akkoord 2022-2026 Dordrecht

Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid, Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Adviesrapport Preventie met Gezag, Aanjaagteam Ondermijning

https://veiligheidsalliantie.nl/monitoring/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Notitie-Veiligheidsbeeld-Dordrecht-2022-def-versie-na-college-voor-raad-2.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Bijlage-2-Veiligheidsbeeld-Dordrecht-2022-2.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Bijlage-3-Veiligheidsprioriteiten-inwoners-Dordrecht-2022-2.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Bijlage-3b-Infographic-Veiligheidprioriteiten-Dordrecht-2022-2.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Samen_bouwen_aan_een_sterk_en_groen_Dordrecht
https://open.overheid.nl/repository/ronl-b338d560857e5f1227939ee0e47ac14db6d6ee63/1/pdf/nationaal-programma-leefbaarheid-en-veiligheid.pdf
https://www.riec.nl/documenten/publicaties/2021/02/19/adviesrapport-sbo-preventie-met-gezag


Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Tekst 
Team Veiligheid gemeente Dordrecht

Redactie 
Team Veiligheid gemeente Dordrecht,  
team Communicatie Servicegemeente Dordrecht

Fotografie
Team Communicatie Servicegemeente Dordrecht
Ronald van den Heerik, Rob van de Teen,  
Jeffrey Groeneweg e.a.

Vormgeving
Impuls Ontwerpt

Uitgave: januari 2023 

E-mailadres: dordtveilig@dordrecht.nl

www.dordtveilig.nl
www.dordrecht.nl

Colofon

http://nl-nl.facebook.com/Dordtveilig
https://twitter.com/dordtveilig
mailto:dordtveilig%40dordrecht.nl?subject=
http://www.dordtveilig.nl
http://www.dordrecht.nl

