
Onderwerp
Aanvraag verlenging
veiligheidsrisicogebieden

p LITIE

Gemeente Dordrecht
t.a.v. burgemeester A.W. Kolff

Organisatieonderdeel
Eenheid Rotterdam
District Zuid-Holland-Zuid
Basisteam Drechtsteden Binnen

Behandeld door
H.B.J. van Wijk

Functie
Operationeel specialist A

Telefoon
0900-8844

E-mail
Specialisten.drechtsteden
binnen@politie.nl

Datum
8 augustus 2022

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Geachte heer Kolff,

Binnen de gemeente Dordrecht heeft u met instemming van de officier van
justitie op 14 februari 2022, het besluit genomen om de aanwijzing van
veiligheidsrisicogebieden van 1 maart 2022 tot 1 september 2022 te
verlengen. Hierdoor is het mogelijk om preventief fouilleren toe te passen, in
de door u aangewezen veiligheidsrisicogebieden op grond van artikel 151
Gemeentewet. Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van
wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de
openbare orde door de aanwezigheid van wapens kan een
veiligheidsrisicogebied worden aangewezen. Na het aanwijzen van een
veiligheidsrisicogebied kunnen op last van de officier van justitie op grond van
artikel 52 Wet Wapens en Munitie preventief fouilleeracties worden
gehouden. Hierbij wordt de aanwezigheid van wapens en munitie onderzocht
in een gebied waar sprake is van een verhoogd aantal wapen gerelateerde
incidenten en waarbij de vrees is van (verdere) verstoring van de openbare
orde.

Beschrijving problematiek
Sinds 2020 wordt door het basisteam Drechtsteden Binnen en haar
veiligheidspartners een intensief en breed pakket aan maatregelen genomen,
om criminaliteit en bezit/gebruikt van (vuur)wapens aan te pakken. Onder
regie van de gemeente werken diverse partijen, zoals Jongerenwerk, Bureau
Halt, samen om het wapenbezit en gebruik onder jongeren en
(jong)volwassenen terug te dringen. Hierdoor wordt ingezet op een mix van
preventieve en repressieve maatregelen. Het uitvoeren van preventieve
fouilleeracties past hier goed in.

Historie
De afgelopen periode is er een moment geweest om (vuur)wapens in te
leveren. Deze actie was succesvol, want er zijn (vuur)wapens ingeleverd. Ook
heeft het basisteam een handelskader ontwikkeld met betrekking Drillraps. In
Dordrecht hebben we een aantal van deze groepen en worden er ook
muziekclips opgenomen. Vaak wordt hierin gebruik gemaakt van
(vuur)wapens. Mocht dit het geval zijn wordt er gelijk op ingezet.
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Reeds aangewezen veiligheidsrisicogebied
Binnen Dordrecht zijn eerder veiligheidsrisicogebieden aangewezen,
waarbinnen het instrument preventief fouilleren mag worden gehanteerd. De
veiligheidsrisicogebieden bestrijkt de wijken Centrum, Oud Krispijn, Reeland,
Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg.

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.

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.

De wijk Reeland wordt begrensd door de straten:
Noordendijk, Rondweg, Laan der Verenigde Naties, Max Gootelaan, Prof
Waterinklaan, Eemsteynplein, Eemsteynstraat, Krommedijk, Oranjelaan, de
genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar
vervoer daarbij inbegrepen.

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.

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.

«waakzaam en dienstbaar»
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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.

Incidenten
centrum
Over de periode van 01 februari 2022 tot en met 31 juli 2022 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Centrum 82 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.

Nadere specificatie:
• 14 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 8 straatroven/ diefstallen met geweld
• 21 bedreigingen
• 39 bezit wapen

Resultaten:
Er zijn 22 acties geweest. In totaal werden er 378 personen gefouilleerd en
118 voertuigen onderzocht. Daarbij werden 22 messen, 1 hamer, 1
pepperspray, 1 zak vuurwerk en 2 maal drugs aangetroffen. In totaal zijn er 3
arrestanten gemaakt, 1 arrestant voor overtreding vuurwerk en 1 arrestant
voor rijden onder invloed en een arrestant overtreding WWM.

Oud Krispijn
Over de periode van 01 februari 2022 tot en met 31 juli 2022 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Oud Krispijn 45 incidenten geregistreerd waarbij een wapen
betrokken is geweest.

«waakzaam en dienstbaar»
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Nadere specificatie:
• 2 straatroven/ diefstallen met geweld
• 14 bedreigingen
• 7 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 22 bezit wapens

Resultaten
Er zijn 14 acties geweest. In totaal werden er 115 personen gefouilleerd en 58
voertuigen onderzocht. Daarbij werden 8 messen en een honkbalknuppel
aangetroffen. Er zijn geen arrestanten gemaakt.

Reeland

«waakzaam en dienstbaar»
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Nadere specificatie:
• 2 straatroven/ diefstallen met geweld
• 5 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 11 bedreigingen
• 14 bezit wapen

Resultaten
Er zijn 9 acties geweest. In totaal werden er 139 personen gefouilleerd en 63
voertuigen onderzocht. Daarbij werden 10 messen en 2 maal drugs
aangetroffen. Er zijn 3 arrestanten gemaakt voor overtreding van de
Opiumwet.

Crabbehof
Over de periode van 01 februari 2022 tot en met 31 juli 2022 2021 zijn er in
het veiligheidsrisicogebied Crabbehof 42 incidenten geregistreerd waarbij
een wapen betrokken is geweest.

Nadere specificatie:
• 4 straatroven/ diefstallen met geweld
• 7 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 14 bedreigingen
• 15 bezit wapen

Resultaten
Er zijn 13 acties geweest. In totaal werden er 139 personen gefouilleerd en 63
voertuigen onderzocht. Daarbij werden 7 messen en een veiligheidsveld
aangetroffen. Er is 1 arrestant gemaakt voor overtreding van WWM.

«waakzaam en dienstbaar»
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Stadspolders
Over de periode van 01 februari 2022 tot en met 31 juli 2022 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Stadspolder 28 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.

Nadere specificatie:
• 4 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 5 straatroven/ diefstallen met geweld
• 7 bedreigingen
• 12 bezit wapens

Resultaten
Er zijn 6 acties geweest. In totaal werden er 107 personen gefouilleerd en 68
voertuigen onderzocht. Daarbij werden 2 messen en 1 maal drugs
aangetroffen. Er is 1 arrestant gemaakt voor overtreding van Opiumwet.

Sterrenburg
Over de periode van 01 februari 2022 tot en met 31 juli 2022 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Sterrenburg 36 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.

«waakzaam en dienstbaar»
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Nadere specificatie:
• 12 (poging) doodslag/moord/ (zware) mishandeling
• 17 bedreigingen
• 7 bezit wapens

Resultaten
Er zijn 4 acties geweest. In totaal werden er 27 personen gefouilleerd en 27
voertuigen doorzocht. Er werd niets aangetroffen.

Incidenten Dordrecht
In onderstaande zogenaamde hotspotkaart zijn voor heel Dordrecht de
incidenten met wapens in beeld gebracht over de periode van 01 februari
2022 tot en met 31 juli 2022. Uit de analyse hiervan blijkt een
bovengemiddeld incidenten met wapens ligt in de wijken; Centrum, Krispijn,
Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg.

« waakzaam en dienstbaar»
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Gevraagd besluit
Het basisteam Drechtsteden Binnen maakt zich zorgen over dat de steek- en
vuurwapen gerelateerde incidenten niet afnemen en zelfs zijn toegenomen. In het
bijzonder zijn de ernstige feiten, straatroof/ diefstallen met geweld en (poging)
doodslag/moord/ (zware) mishandeling zijn toegenomen.

Nadere specificatie Weizigtpark:
• 3 straatroven/ diefstallen met geweld
• 4 bedreigingen
• 3 bezit wapens

Gelet op bovenstaande acht ik het noodzakelijk dat de aanpak van
verstoringen van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens met
kracht wordt ingezet door gebruik te blijven maken van het middel preventief
fouilleren. Hierom adviseer ik u om de veiligheidsrisicogebieden voor
Centrum, Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterren burg niet te wijzigen en
met 6 maanden te verlengen. Het gebied van Oud Krispijn te wijzigen naar
Krispijn en aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

De wijk Krispijn en wordt begrensd door de straten:
Laan der Verenigde Naties, Diepenbrockweg, Hugo de Grootplein, Hugo de
Grootlaan, Spuiweg, achterzijde station, Markettenweg, Dubbeldamseweg
Zuid, Mauritsweg, Krispijnseweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.

«waakzaam en dienstbaar»


