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Voorwoord
In september 2009 hebben de toenmalige ministers van BZK en voor WWI en 40 
gemeenten via het manifest bestrijding overlast en verloedering afgesproken gezamen-
lijk de aanpak van overlast en verloedering te intensiveren. Een belangrijk onderdeel 
van het manifest is de inzet van het Rijk en de steden om ervaringen met effectieve 
maatregelen actief met elkaar te delen. Deze brochure geeft een goed overzicht van  
het brede palet aan maatregelen die gemeenten inzetten om overlast en verloedering 
tegen te gaan. Hiermee kunnen andere gemeenten hun voordeel doen. Wij hopen u op 
deze manier verder te helpen bij het verbeteren van uw aanpak van overlast en 
verloedering, zodat het op straten, in wijken en de openbare ruimte veiliger wordt.

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN 
JUSTITIE,

voor deze
de directeur Veiligheid en Bestuur,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,
de directeur Stad en Bouw, 

Mevrouw dr. ir. A.M.C. van Rijn De heer drs. J.M.C. Smallenbroek
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Inleiding
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en  
Justitie zijn gezamenlijk actief bezig om kennisdeling tussen gemeenten te stimu-
leren. Een resultaat hiervan zijn twee brochures over de bestrijding van overlast en 
verloedering. Begin 2010 is de eerste brochure uitgebracht met een overzicht van  
de vijf maatregelen die 40 gemeenten uitvoeren. Daarnaast heeft het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in het voorjaar van 2010 regiobijeen- 
komsten georganiseerd rond thema’s waarop de maatregelen van de gemeenten  
zich richten. 
In 2010 is een enquête gestuurd naar de 40 deelnemende gemeenten. Hieruit bleek 
over welke thema’s behoefte was aan kennisdeling bij gemeenten. De onderwerpen  
die gemeenten hebben genoemd zijn: jeugdoverlast, verloedering, burgerparticipatie 
en de samenwerking met organisaties. Deze brochure gaat hierop in en geeft u een 
beeld van positieve ervaringen bij de aanpak van overlast en verloedering die gemeen-
ten met elkaar willen delen. Daarbij zijn enkele specifieke voorbeelden van succesvolle 
aanpakken uitgelicht. Indien u interesse heeft in een aanpak of maatregel van een 
gemeente of meer informatie hierover wilt, kunt u contact opnemen met de desbetref-
fende contactpersoon van een gemeente. Achterin de brochure vindt u een lijst met 
contactgegevens. 

Wij wensen u heel veel succes met uw aanpak van overlast en verloedering. Mocht u 
vragen hebben over de inhoud van de brochure, kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Pedro Campos Ponce (tel. 070-3390358)
Farhana Goelaman (tel. 070-3393033)

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Martin Scholtz (tel. 070-4267524)
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Jeugdoverlast

Overlast door groepen jongeren is de meest gesignaleerde  
vorm van sociale overlast in de woonbuurt. Uit de Integrale 
Veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat 12 procent van de inwoners 
aangeeft dat jeugdoverlast in hun buurt vaak voorkomt. De 
gemeenten willen jeugdoverlast tegengaan en laten zien dat dit 

niet door de beugel kan. Van belang is volgens veel gemeenten het in kaart brengen 
van de overlastgevende groepen volgens de shortlistmethodiek/Beke-methode: welke 
jongeren zijn de overlastplegers, wie heeft hierbij de leiding, wie zijn de meelopers, 
welke activiteiten plegen zij? Sommige gemeenten kiezen ervoor om waar nodig 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingmiddelen in te zetten om hardnek-
kige overlastplegers van de straat te halen. Daarnaast richten de gemeenten zich op het 
bieden van kansen aan de jongeren. Vaak wordt door middel van een persoonsgerichte 
aanpak individuele begeleiding en coaching geboden aan de jongeren.

1
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Waar willen gemeenten meer over weten?
Bij een aantal gemeenten verloopt de aanpak van jeugdoverlast moeizaam.  
De knelpunten die zij ervaren zijn uiteenlopend. Er is behoefte aan goede ervaringen 
ten aanzien van de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen. Deze gemeenten 
ervaren dat gebiedsverboden en samenscholingsverboden in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar zijn. Zij zijn op zoek naar andere maatregelen die ingezet kunnen worden 
en die effectief zijn. Gemeenten vragen zich af wat op stedelijk niveau uitgevoerd moet 
worden en wat op wijkniveau. Hoe kan een integrale aanpak opgezet en uitgevoerd 
worden, waarbij een goede samenwerking tussen politie, toezichthouders, jongeren-
werkers en andere organisaties van belang is? Tevens ervaren gemeenten dat de 
jongeren zich moeilijk laten beïnvloeden door straatcoaches. De gemeenten willen 
ouders betrekken bij de aanpak en willen weten hoe. Zij vragen zich af hoe opvoe-
dingsondersteuning en gezinscoaching het meest effectief geboden kunnen worden. 
Daarnaast bestaat vraag naar het opzetten van coachingsprojecten voor jongeren 
vanuit de doelgroep zelf.

Positieve ervaringen van gemeenten
Veel gemeenten hebben positieve ervaringen in de bestrijding van jeugdoverlast.  
Het dichtbij de praktijk en bewoners werken is een ervaring die gemeenten met elkaar 
willen delen. De ervaringen van gemeenten met wijkbureaus zijn positief. Hier volgt 
een overzicht van positieve ervaringen van gemeenten. 
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Gemeenten Positieve ervaringen 
Alkmaar Beke-methode. Matrix integrale veiligheidszorg: methode om met buurtbewoners en 

partners op een effectieve manier overeenstemming te bereiken over de probleem-
analyse en oplossingen.

Almelo Casemanagement: persoongerichte aanpak. Groepsaanpak: samenscholings- 
verboden, gebiedsverboden.

Amsterdam Beke-methode. Buurtveiligheidteams: politie werkt samen met jongerenwerkers. 
Straatcoaches: komen ook achter de voordeur. 

Den Bosch Inzet straatcoaches.

Ede Titan: intensieve individuele begeleiding van jongeren. Combinatie van politie, 
cameratoezicht en samenscholings- en gebiedsverboden. Wijkteams met toezicht  
van buurtbeheerder, wijkagent en jongerenwerker. In gesprek met organisaties van 
gemeenschappen.

Groningen Paraataanpak: persoonsgerichte aanpak waarbij de omgeving van een jongere nauw 
betrokken wordt. Netwerken tussen Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis.

Haarlem Inzet van jeugdinterventieteam en jongerentoezichtteam.

Leiden Persoonsgerichte aanpak jeugdige veelplegers. Inzet straat- en gezinscoaches bij 
probleemjongeren en -gezinnen.

Lelystad Samenwerking politie, jongerenwerkers en gemeente. Buurtvaders.  Gezinsonder-
steuning. Persoonsgerichte aanpak van jongeren. 

Rotterdam Stadsmariniers: zetten in op samenwerking partners, hebben korte lijnen met  
het college. BOA’s: bijzondere opsporingsambtenaren. Politie brengt zwervende 
jongeren op straat thuis. Straatcoaches en gezinsmanagers. Jongeren onder 
begeleiding inzetten om andere jongeren aan te spreken op overlastgevend gedrag. 

Schiedam Sociale activiteiten en begeleiding bieden aan hangjongeren.

Tilburg Aanpak van multiprobleemgezinnen. De inzet van outreachend maatschappelijk werk 
en een combinatie van drang en dwang. 

Venlo Inzet straatcoaches.

Zwolle Koppelen van politie en jongerenwerk. Bieden van coaching.
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Casussen

TITAN (Utrecht en Ede)
Succesfactor: jongeren positief benaderen en hen helpen door hun kwaliteiten te benadrukken.
Titan (Talent Inzet Teamwork Aanpakken Nieuw) is een Utrechts resocialisatie- 
project waar dagbesteding wordt geboden aan jongeren met (dreigende) politie-  
en justitiecontacten van 18 t/m 23 jaar. Het doel is jongeren weer terug te leiden 
naar school of werk, met als gevolg  een  verhoogde maatschappelijke participatie. 
De kern van de aanpak is het versterken van mogelijkheden voor de jongeren en ze 
positieve ervaringen op te laten doen: empowerment is een belangrijk kenmerk. 
Titan is opgezet door Actium, een ondernemer in welzijn, gespecialiseerd in 
jeugdproblematiek. Medio 2005 is het project formeel van start gegaan en de 
ervaringen van de gemeenten Utrecht en Ede (waar Actium ook trajecten aanbiedt) 
zijn erg positief. 
De werkwijze is als volgt. Titan heeft een aantal eigen dagbestedingactiviteiten, 
bijvoorbeeld in een hout- of metaalwerkplaats. De begeleiding is in handen van een 
werkmeester. Daarnaast heeft iedere jongere een persoonlijke mentor. Het traject 
duurt een jaar met daarna een half jaar nazorg. Een traject start met een intakefase, 
gevolgd door een oriëntatiefase, waarna de nadruk  verschuift van dagbesteding-
activiteit naar stage, werk of school buiten Titan. Hierbij neemt de mentor meer de 
rol van jobcoach op zich. In de nazorgfase moet de jongere een contract van zes 
maanden bij een werkgever hebben of een half jaar een opleiding volgen om 
succesvol uit te stromen.
Voor meer informatie: www.titan-nederland.nl
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DOSA 
Succesfactor: korte lijnen tussen alle voorzieningen en instanties.
Dosa (Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) richt zich op een vroeg-
tijdige, gecoördineerde, effectieve en persoonsgerichte aanpak van risicojongeren 
tot 23 jaar en probeert te voorkomen dat zij afglijden naar crimineel gedrag.  
Dosa verzorgt de afstemming tussen alle organisaties voor jeugdproblematiek in 
deelgemeente, stad en regio. De aanpak voorkomt dat risicojongeren en gezinnen 
tussen wal en schip belanden. De kern van Dosa is dat tussen alle voorzieningen en 
instanties korte lijnen bestaan. Per deelgemeente is een Dosa-regisseur aangesteld, 
die de regie in handen heeft. Hij of zij signaleert, registreert, coördineert, stemt af 
met partners, houdt contact en monitort de gemaakte afspraken. 
Het werkproces bestaat uit een aantal fasen. Na een aanmelding wordt een analyse 
gemaakt van informatie bij instanties over de jeugdige door de Dosa-regisseur.  
Op basis daarvan wordt bepaald of de jongere tot de Dosa-doelgroep behoort. 
Vervolgens vinden de interventies plaats die worden gemonitord door de Dosa-
regisseur. Indien het gewenste resultaat niet is bereikt kan de Dosa-regisseur een 
nieuwe interventie plegen.
www.informatiegids.gouda.nl/bsk/vieworga.asp?
org_guid=7BF09B80-48BF-4867-BB20-98DD94D81D60

STADSMARINIERS (Rotterdam) 
Succesfactor: lokaal maatwerk met een eigen budget en tegelijk breed mandaat door nauwe 
samenwerking met alle veiligheidspartners.
Stadsmariniers werken in de frontlijn aan de veiligheid. 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. Ze 
hebben een breed mandaat en een eigen budget. De stadsmariniers werken vooral 
in wijken waar de veiligheid wordt bedreigd. Zij brengen problemen grondig in 
kaart, analyseren situaties en bepalen aan de hand daarvan wat er moet gebeuren. 
Daarbij werken zij nauw samen met alle veiligheidspartners, zoals de deelgemeente, 
politie, OM en met bewoners en ondernemers uit de wijk. 
Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/watiseenstadsmarinier
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REGISTRATIESYSTEEM OVERLASTMELDINGEN (Tilburg)
Succesfactor: beter beeld van de overlastproblematiek in buurten en betere beheersing van de 
overlastmeldingen. 
De gemeente Tilburg heeft een meldpunt ingericht dat onder meer overlast 
registreert. Voor het onderliggende proces wordt een nieuw systeem gebruikt, het 
Centraal Meldpunt Systeem (CMS). Het systeem is in eigen beheer ontwikkeld op 
basis van een Oracle database. Het CMS ondersteunt een integrale benadering van 
onder meer de afhandeling van overlastmeldingen. Zodoende wordt er beter inzicht 
verkregen in de veiligheidssituatie en worden de workflows en de terugmeldingen 
beter beheerst.
Het Centraal Meldpunt is niet ingericht voor overlastmeldingen alleen. Alle 
meldingen worden via dit systeem afgehandeld. Meldingen kunnen komen van 
burgers, beheerders, corporaties en gemeentelijke diensten en kunnen via verschil-
lende media binnenkomen, zoals email, telefoon, speciale participatiewebsites 
enzovoorts. De meldingen worden verder geverifieerd met behulp van een overkoe-
pelend gegevensmagazijn. Dit is onder meer gekoppeld aan de basisregistratie van 
personen en gebouwen. Na de registratie wordt de melding uitgezet bij de betref-
fende gemeentelijke dienst middels de backoffice systemen. Het gegevensmagazijn 
heeft als functie rapporteren (bijdrage aan monitors) en bevat een dashboard 
waardoor er sneller kan worden gereageerd op wijzigingen in de trends in een wijk. 
Tevens genereert het workflows waardoor de plaats van de melding in het proces 
gevolgd kan worden. 
Het CMS is reproduceerbaar bij andere gemeenten. Het is aan te bevelen om een 
ondersteunend proces (bijvoorbeeld terugmelding) in te richten. De kosten zijn 
ongeveer € 20.000 eenmalig plus beperkte jaarlijkse licentiekosten. 



15

Relevante informatie
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

www.beke.nl/publicaties/aanpak_problematische_jeugdgroepen

www.hetccv.nl/dossiers/Overlast/index

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlast-en-verloedering/overlast-van-jongeren

www.nicis.nl/Thema_s/Veiligheid/Afgeronde_onderzoeken

www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Overzicht_interventies_wijkveiligheid.
pdf

www.vng.nl/Documenten/Extranet/Bjz/Oov/Overlast_verloedering/Perceptie_
OverlastenVerloedering.pdf 

www.hetccv.nl/dossiers/Wet+voetbalvandalisme+en+overlast/
landelijk---handreiking-wet-maatregelen-bestrijding-voetbalvandalisme-en-ernstige-overlast

www.hetccv.nl/nieuws/2010/09/overlastregistratie-gemeenten.html
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Verloedering

Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan 
hebben is de mate van fysieke verloedering in de buurt. In de 
Integrale Veiligheidsmonitor 2009 zijn daarvan vier verschil-
lende vormen onderscheiden: bekladding van muren en 
gebouwen (graffiti), rommel op straat, hondenpoep en vernie-

ling van straatmeubilair zoals telefooncellen, bus- of tramhokjes. Hondenpoep wordt 
als het meest storend ervaren en komt tevens het meest voor in woonbuurten. De 
gemeenten zetten veel maatregelen in om fysieke verloedering te bestrijden en de 
leefbaarheid van de woonbuurten te vergroten. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat 
een minder verloederde leefomgeving ten goede komt aan de veiligheidsgevoelens van 
bewoners. De gemeenten zetten in op het schoonhouden van openbare ruimten met 
de aanpak van graffiti, hondenpoep en zwerfvuil. Vaak richten gemeenten speciale 
opruimploegen op van herintreders, daklozen of verslaafden en bewoners zelf.

2
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Waar willen gemeenten meer over weten?
Een aantal gemeenten heeft vragen over de aanpak van verloedering. Zij vragen  
zich af hoe illegale graffiti bestreden kan worden en hoe de gemeente legale  
graffiti kan promoten. Veel gemeenten houden zich bezig met herstructurering en 
verbouwing en dit zorgt tevens voor verloedering. De gemeenten zijn op zoek naar 
manieren om met deze tijdelijke vorm van verloedering om te gaan. Daarnaast houden 
gemeenten rekening met de perceptie van verloedering. Hoe moeten zij daarmee 
omgaan? Wat zijn reële verwachtingen van burgers ten aanzien van het schoon- 
houden van de buurt? Gemeenten hebben vragen over hoe zij zelfredzaamheid kunnen 
stimuleren bij bewoners om verloedering aan te pakken en hoe zij gedragsverandering 
kunnen stimuleren bij bewoners rondom zwerfvuil en grofvuil. 

Positieve ervaringen van gemeenten
De meeste gemeenten hebben manieren gevonden om fysieke verloedering te 
verminderen. Vaak betreffen dit maatregelen waarbij burgers worden betrokken  
en schouwen worden gedaan. Hieronder volgt een overzicht van maatregelen van 
gemeenten die positief uitpakken:

Gemeenten Positieve ervaringen
Amsterdam Schoonheidsgraden. Schouwen.

Apeldoorn Woonomgevingploegen: schouwen met buurtbewoners.

Enschede Graffiti wordt om de 2 weken verwijderd, racistische teksten in 2 dagen. 

Groningen Borgaanpak: burgers doen een melding en er komt een team op af. Afspraken maken 
over perceptie van verloedering. Schouwen met burgers en wethouders.

Hengelo Zes schoonmaakdagen met ambtenaren per jaar.

Rotterdam Smartphones uitdelen: bewoners maken foto’s waar actie op ondernomen wordt. 
Bewoners betrekken bij verloedering. Schouwcommissie.

Schiedam Veilig Ondernemen: aanpak van verloedering op bedrijventerreinen.
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Casussen

GRAFFITIKUNST (Leeuwarden)
Succesfactor: het maken van afspraken en opbouwen van vertrouwen. 
In de gemeente Leeuwarden is de stimulering van graffitikunst een succesvol 
onderdeel van het project om graffitioverlast aan te pakken. Ruim 150 spuiters 
hebben dankzij bemiddeling van de gemeente in opdracht van verschillende 
particulieren graffitikunst op hun muren laten aanbrengen. Daarnaast heeft de 
gemeente zeven plaatsen beschikbaar gesteld waar legaal kan worden geoefend 
voor het grote werk. 
De gemeente is naast het stimuleren van legale graffitikunst tevens bezig met het 
aanpakken van ongewenste graffiti. De gemeente heeft een schoonmaakcontract 
met grote verhuurders afgesloten. Winkeliers in de binnenstad kunnen graffiti-
overlast gratis bij een schoonmaakbedrijf melden via email. Binnen twee weken 
wordt de ongewenste graffiti verwijderd. Bovendien kan ook graffiti op straat- 
meubilair of ander gemeentelijk bezit gemeld worden. Twee keer per jaar wordt  
een inspectieronde gehouden om een inhaalslag te maken van niet gemelde graffiti.  
Als racistische leuzen in de gemeente worden gemeld, worden deze gratis binnen  
24 uur verwijderd.
Contactpersoon gemeente Leeuwarden: H. van der Iest  
(hvdiest@leeuwarden.nl / 058-2338245)
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SMARTPHONES (Rotterdam)
Succesfactor: burgers worden actief betrokken en de gemeente ziet verloedering in de gemeente  
door de ogen van de burgers.  
De gemeente Rotterdam heeft smartphones met ‘Niet OK!’ applicaties uitgedeeld 
aan bewoners, ondernemers en stadstoezichthouders. De gebruikers krijgen 
hierdoor de mogelijkheid om foto’s te maken van verloedering in de buurt.  
De foto’s worden direct verzonden naar de gemeente. De gebruikers van de 
smartphones gedragen zich naar de wensen van een hoofdbeheerder in een 
deelgemeente of wijk. De hoofdbeheerder kan in de backoffice bepalen welke 
informatie de gebruiker moet melden. Na een melding vindt via de smartphone  
een korte intake plaats, zoals in welke categorie de melding valt, en op basis 
daarvan kunnen eventueel vervolgvragen gesteld worden die de hoofdbeheerder 
zelf kan invoeren. Alle vormen van verloedering die stadstoezichthouders, onder-
nemers en bewoners zien, kunnen door de inzet van smartphones op een efficiënte 
manier worden geregistreerd, bekeken en afgehandeld. Dit versnelt de aanpak van 
verloedering aanzienlijk. Voor meer informatie: www.nietok.nl
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Relevante informatie
Rapport ‘Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering’ van Marnix Eysink Smeets is te vinden 
op:
www.vng.nl/Documenten/Extranet/Bjz/Oov/Overlast_verloedering/Perceptie_
OverlastenVerloedering.pdf

www.nederlandschoon.nl

www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

www.stichtingnederlandschoon.nl

www.hetccv.nl/dossiers/Vandalisme/Landelijk+-+Aanpak+fysieke+verloedering

www.hetccv.nl/dossiers/Graffiti/Landelijk+-+Kunst+of+kliederen

www.hetccv.nl/instrumenten/Toolkit+Graffiti/index

www.hetccv.nl/instrumenten/Toolkit+Veiligheidsbeleving/index

www.hetccv.nl/dossiers/Hondenpoep/index

www.hetccv.nl/dossiers/Vandalisme/index

www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Overzicht_interventies_ 
wijkveiligheid.pdf
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Goede voorbeelden

De jaarlijkse schoonmaakactie
• LenteKriebels www.milieudienst.groningen.nl

De verantwoordelijkheid bij de bewoner
• De Deventer Schoonfamilie
• Opzoomer Mee

• De adoptiebewoner
• Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO)

www.deventerschoonfamilie.nl
www.opzoomermee.nl 
www.rotterdamidee.nl 
www.zeeburg.nl
www.svzo.nl

Jong geleerd is oud gedaan!
• Eindhoven: Zwerf je mee?

• Vuil langs het Water
• De Schone School

www.eindhoven.nl 
www.sre.nl/milieudienst
www.zwerfvuil.eu
www.deschoneschool.nl

Een stap vooruit naar betaald werk
• Stichting Dagloon Nijmegen
• Buurtbeheerbedrijf Cambio
• De zwerfvuilbrigade

www.stichting-dagloon-nijmegen.nl
www.cambio.nl
www.samissie.nl

Het bedrijfsleven verenigt
• Een goede buurman www.ah.nl/mvo
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Burgerparticipatie

De overheid stimuleert burgers om een actieve bijdrage te  
leveren aan het publieke domein en een rol aan te nemen als 
actieve burgers. Hiermee wil de overheid de betrokkenheid van 
burgers vergroten. Burgerparticipatie wordt door gemeenten als 
middel gezien om overlast en verloedering te verminderen. Uit de 
vijf aangeleverde maatregelen van gemeenten om overlast en 
verloedering te bestrijden komt de betrokkenheid van bewoners 

vaak naar voren. Hiermee creëren de gemeenten meer betrokkenheid onder de 
bevolking en een actieve houding van burgers. Bewoners worden betrokken bij het 
bedenken van oplossingen voor problemen en overleggen over de uitvoering en 
daarvoor worden bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast werken 
professionals, zoals wijkagenten vaak samen met burgers om de veiligheid en leefbaar-
heid in de wijk te verbeteren. Soms houden burgers toezicht, om vervolgens aan te 
kunnen geven waar actie op ondernomen moet worden. 

3
Buurtvaders in Den Haag
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Het ministerie van BZK (voorheen VROM/WWI) heeft in de periode van 2008 tot en  
met 2011 jaarlijks maximaal € 25 miljoen aan diverse gemeenten beschikbaar gesteld 
voor bewonersbudgetten. Het ministerie wil op deze wijze bewoners stimuleren om 
betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van hun eigen wijk. Bewoners die betrokken 
zijn, voelen zich veelal meer verantwoordelijk voor hun eigen wijk1. Dit vergroot de 
leefbaarheid en de veiligheid. Vanuit deze gemeentelijke bewonersbudgetten worden 
diverse bewonersinitiatieven gefinancierd, ook op het terrein van het tegengaan van 
overlast en verloedering. Overigens worden ook los van de budgetten diverse initiatie-
ven ondernomen. 

Waar willen gemeenten meer over weten?
Sommige gemeenten willen informatie over hoe zij bewoners kunnen betrekken bij  
de aanpak van zowel overlast als verloedering. Zij vragen zich af welke rol bewoners 
kunnen spelen bij veiligheid in hun woonomgeving en hoe zij bewoners kunnen 
stimuleren om overlastproblemen zelfstandig aan te pakken. De gemeenten zijn 
benieuwd naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid  
van bewoners te vergroten. Zij vragen zich voorts af hoe vrijwilligers een belangrijke  
rol kunnen spelen in het toezicht houden in de openbare ruimte. 

Positieve ervaringen van gemeenten
Veel gemeenten zijn actief bezig met het betrekken van bewoners bij de aanpak van 
overlast en verloedering. Zij maken burgers medeverantwoordelijk voor hun eigen 
buurt en ondersteunen burgerinitiatieven. Hierna volgt een overzicht van de positieve 
ervaringen van gemeenten met burgerparticipatie.

1 Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken/experimenten-in-aandachtswijken/
bewonersparticipatie
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Gemeenten Positieve ervaringen
Arnhem Wijkplatforms en verenigingen benaderen bewoners. Werkzaamheden door henzelf 

laten coördineren en organiseren. Deze instellingen belonen door faciliteiten.

Den Haag Burgers positief belonen en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.

Dordrecht Burgers medeverantwoordelijk maken voor preventie van overlast en verloedering. 
Burgers actief betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van maatregelen.

Ede Buurtvaders houden toezicht bij de jaarwisseling en zijn hierbuiten ook actief. 
Samenwerking met buurtwachters.

Emmen De aanpak samen met burgers, verenigingen en wijkteams ontwikkelen en prioriteiten 
door de wijk laten bepalen.

Groningen Wijkgerichte burgerparticipatie via politie burgernet.

Haarlem Wijkcontracten met burgers voor vergroting van veiligheid en leefbaarheid.

Heerlen Burgers betrekken bij de opzet van de uitvoering van maatregelen.

Hengelo Overleggen plegen met vertegenwoordigers van buurten.

Leeuwarden Burgers interactief betrekken via wijkpanels of jeugdplatforms en verantwoordelijk-
heid geven.

Lelystad Gemeenschappen betrekken en verantwoordelijk maken voor overlast van jongeren 
uit hun gemeenschap. Preventieteams van bewoners in wijken.

Schiedam Buurt bestuurt: burgers zelf als toezichthouders.

Zaanstad Buurtwachten die in uitgaansnachten toezicht houden en direct contact met politie 
hebben.
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Casussen

WIJKCONTRACTEN (Haarlem)
Succesfactor: afspraken vastleggen in een contract tussen gemeente, partners en 
bewoners(organisaties) die gezamenlijk uitgevoerd moeten worden.
De wijkaanpak in Haarlem richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid en 
veiligheid in Haarlemse wijken. Hierbij richt de aandacht zich op de voornaamste, 
door burgers ervaren, problemen. Het uitgangspunt van de aanpak is het maken  
van harde afspraken over wie wat gaat doen om meer leefbaarheid en veiligheid te 
bereiken. De wijkcontracten zijn het instrument om deze afspraken te maken.  
Het doel van de wijkcontracten is dus het verbeteren van de afspraken en samen-
werking tussen gemeente, partners en bewoners(organisaties) om de leefbaarheid 
en veiligheid in de wijk te vergroten.
In de wijkcontracten komen verschillende thema’s aan de orde. Per thema wordt 
een werkgroep gestart, waarin naast bewoners ook professionals van alle relevante 
partijen plaatsnemen. Hoewel de algehele regie over de wijkcontracten bij de 
stadsdeelregisseurs van de afdeling Wijkzaken ligt, is de afspraak in de gemeente 
Haarlem dat de afdeling Veiligheid en Handhavingregie (VHR) de regie op zich 
neemt voor de problemen en knelpunten die vrijwel uitsluitend samenhangen met 
specifieke groepen of acute overlastproblematiek. De afdeling VHR is dus de trekker 
van alle werkgroepen die gericht zijn op veiligheidsthema’s. Daarnaast heeft een 
medewerker van de afdeling VHR altijd zitting in het per wijkcontract 
overkoepelende projectteamoverleg. 
Voor meer informatie: www.haarlem.nl/mijn-wijk/wijkgericht-werken/
wijkcontracten-in-haarlem/
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LEEFBAARHEIDSBUDGETTEN (Utrecht)
Succesfactor: de beslissing over aanvragen van bewoners wordt snel genomen op ambtelijk niveau.
De gemeente Utrecht ondersteunt initiatieven van inwoners of ondernemers om de 
leefbaarheid van hun straat, buurt of wijk te verbeteren. De plannen en ideeën van 
bewoners worden positief ontvangen. Het wijkbureau of wijkservicecentrum helpt 
de bewoners of ondernemers als zij zich inzetten voor hun straat, buurt of wijk. In 
veel gevallen voert de gemeente de plannen en ideeën uit, of bewoners en onder-
nemers doen dit zelf met ondersteuning van de gemeente. Het geld komt uit het 
leefbaarheidsbudget.Elke Utrechtse wijk heeft een leefbaarheidsbudget. Met dit 
budget kan het wijkbureau of wijkservicecentrum snel en eenvoudig inspelen op 
plannen en ideeën van burgers. De wijkmanager beslist binnen vier weken of de 
gemeente het plan ondersteunt. Het wijkbureau beoordeelt het draagvlak voor  
het plan. 
Voor meer informatie: www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=233831
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Relevante informatie
www.participatieportal.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken/experimenten-in-aandachtswijken/
bewonersparticipatie

www.hetccv.nl/dossiers/Burgerparticipatie/achtergrond

www.vng.nl/burgerparticipatie

www.inactiemetburgers.nl/

www.helpeenburgerinitiatief.nl/index.php

www.lelystadmooischoon.nl

www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1862626

www.wijkgerichtwerken.nl

www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Overzicht_interventies_wijkveiligheid.
pdf

www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1862626
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Samenwerking met organisaties

Verkokering, gebrekkige samenwerking, gebrekkige afstem-
ming, eilandjes, ketens die niet werken, versnippering en 
fragmentarisering. Deze begrippen duiden op een slechte 
uitvoeringspraktijk bij verschillende organisaties. Dat geldt 
soms ook voor de praktijken rondom overlast en verloedering. 
Het geheel aan doelen, beleid en instrumenten van de verschil-
lende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van 

met name overlast is overweldigend. In eerste aanleg lijken de organisaties vaak 
dezelfde doelen na te streven. Echter, in de praktijk kunnen deze botsen. Uit een 
onderzoek van het Nicis Instituut2 is gebleken dat het gebrek aan samenwerking niet 
alleen een kwestie van onkunde is. Tussen organisaties bestaan op het niveau van 
doelen, beleid en uitvoering grote verschillen. Dit vormt een belangrijke belemmering 

2 Kruiter, A.J., J. de Jong, J. Van Niel & C. Hijzen (2008) De Rotonde van Hamed. 
Maatwerk voor mensen met meerdere problemen. Nicis Institute en programmaministerie voor WWI.

4
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voor samenwerking. De meeste organisaties willen wel samenwerken, echter totdat de 
institutionele belangen en consequenties voor de organisaties concreet worden. En dit 
is het punt waarop regie nodig zou zijn. Het ontbreken van regie staat een adequate 
bestrijding van overlast (en verloedering) in de weg en vergroot de kloven tussen 
organisaties.

Waar willen gemeenten meer over weten?
De belemmeringen die gemeenten ervaren in de samenwerking met organisaties 
hebben voornamelijk te maken met verkokering en het voeren van de regierol.  
De gemeenten vragen zich af hoe verkokering doorbroken kan worden en hoe je alle 
partners mee kan krijgen of kan overtuigen. De verschillende belangen bij partijen 
werken niet bevorderlijk in de bestrijding van bijvoorbeeld jeugdoverlast. Zij vragen 
zich af hoe de samenwerking tussen politie, jongerenwerkers en straatcoaches 
versterkt kan worden en hoe een effectieve overlegstructuur rondom de verschillende 
organisaties gecreëerd kan worden. Daarnaast zijn gemeenten op zoek naar een 
effectieve manier om zorg- en justitiële ketens aan elkaar te verbinden. Tevens naar een 
sterke verbinding tussen wijkteams en de beleidsafdeling van de gemeente. Een aantal 
gemeenten vraagt zich af hoe de gemeente de regierol en het overzicht kan behouden.

Positieve ervaringen van gemeenten
De meeste gemeenten hebben een manier gevonden om de samenwerking tussen de 
verschillende organisaties te bevorderen en voorspoedig te laten verlopen. Hierbij een 
overzicht van positieve ervaringen die gemeenten willen delen.
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Gemeente Positieve ervaringen
Amsterdam Ketenaanpak, intensieve samenwerking met zorg. Vliegende brigade: gemeentelijke 

handhavers en veldwerkers die in contact staan met hulpbehoevenden.

Ede Verschillende partijen bij elkaar brengen en op casusniveau zoeken naar de beste 
aanpak.

Enschede Casusoverleggen met zorginstellingen over veelplegers.

Gouda Versterking van de samenwerking met communicatieadviseurs van de veiligheids-
driehoek: politie, OM en gemeente.

Groningen Samenwerking tussen Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis.

Haarlem Veiligheidshuis als sluitende keten met een centrale positie en aansluiting van 
preventie, repressie en nazorg. Inzet buurtbemiddeling. Politie keurmerk Veilig 
Wonen. Proactief communiceren met partners.

Leeuwarden Betrek organisaties interactief samen met burgers.

Nijmegen Veiligheidshuis.

Tilburg Vanuit een solide bestuurlijk draagvlak ambtelijke dwarsverbanden opzoeken en  
commitment creëren bij het maatschappelijk middenveld. Veiligheidshuis en Zorghuis 
onder één dak: repressie en nazorg.

Zoetermeer Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast en verloedering.

Zeist Korte lijnen tussen sociale en harde aanpak van verschillende organisaties.  
Strakke samenwerking in sociale netwerken en Centrum Jeugd en Gezin.
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Casussen
STUURGROEP (Rotterdam, Zeist)

Stuurgroep Veiligheid
Succesfactor: contact tussen burgers en stuurgroep dat tevredenheid onder bewoners vergroot.
In Rotterdam bestaat de Stuurgroep Veiligheid uit de burgemeester, deelgemeente, 
politie, stadsmarinier en woningcorporaties. De stuurgroep gaat de aandachts-
wijken in om te praten met bewoners. Bewoners kunnen aan de hand van presen-
taties laten zien aan de stuurgroep waar de problemen met betrekking tot veiligheid 
liggen. De problemen worden besproken met de bewoners en problemen die gelijk 
opgelost kunnen worden, worden ook gelijk opgelost. Het positieve aspect van deze 
stuurgroep is het één op één contact met de bewoners. Bovendien keert de stuur-
groep na een half jaar terug in de wijk om te zien of laten zien wat er gedaan is met 
de besproken problemen. De stuurgroep gaat verder ook het ping-pong effect 
tussen partijen tegen.

Stuurgroep Jongerenaanpak
Succesfactor: toewijding en doorzettingsmacht.
Ook in Zeist zijn de ervaringen met een Stuurgroep Jongerenaanpak positief.  
De stuurgroep bevordert de bestuurlijke toewijding, vertrouwen en samenwerking 
tussen de betrokken organisaties. De wethouder jeugdzaken en directeuren/
leidinggevenden van de betrokken instellingen (sociale dienst, politie, woning-
corporaties, belastingdienst en OM) vormen de leden van de stuurgroep.  
De gemeente heeft de regie en bespreekt samen met de directeuren wie 
verantwoordelijk is voor welke taak. De stuurgroep wordt ondersteund door twee 
gemeentelijke medewerkers waaronder een ambtelijk verantwoordelijke directeur. 
De burgemeester maakt geen deel uit van de stuurgroep maar bezoekt soms een 
vergadering om bij te dragen vanuit zijn Openbare Orde portefeuille. De stuurgroep 
fungeert soms ook als klankbord voor het college. 
De focus van de stuurgroep is de preventie van overlast. De balans tussen hand-
having en sociale aanpak (om de persoonlijke situatie van de jongeren te 
verbeteren) wordt in het oog gehouden. De stuurgroep heeft een goede 
informatiepositie en regelmatig worden externen c.q. landelijke experts 
uitgenodigd. 
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Relevante informatie
www.hetccv.nl/dossiers/Regierol+gemeenten/index

www.samenwerkenvoordejeugd.nl/

www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Overzicht_interventies_wijkveiligheid.
pdf

www.veiligheidshuizen.nl/index
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BIJLAGE

De gemeenten hebben veel instrumenten tot hun beschikking om overlast en verloe-
dering te bestrijden. Het gaat om repressieve, curatieve en preventieve instrumenten. 
Voor een overzicht van bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid 
verwijzen wij u naar het onlangs door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
uitgebrachte Zakboek Openbare Orde en Veiligheid3. Hieronder volgt een overzicht van 
diverse maatregelen die gemeenten kunnen inzetten. 

MAATREGELEN VOOR OVERLAST

1.		 Shortlistmethodiek: de shortlist is een vragenlijst waarmee politiefunctionaris-
sen op systematische wijze periodiek de aard en omvang van problematische 
jeugdgroepen in beeld kunnen brengen. Op basis hiervan kan onderscheid 
gemaakt worden in hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.  
Het dient als basis voor vervolgstappen om tot een gemeenschappelijke aanpak  
te komen. 

2.		 Straatcoaches: straatcoaches zijn zichtbaar op straat aanwezig en voeren sociale 
controle uit. Zij spreken overlastgevers aan op hun gedrag en bellen indien nodig 
de politie. Er worden drie typen onderscheiden: straatwachter die grenzenstellend 
optreedt, intensieve coach die perspectief biedt en straathoekwerker die als 
ambulant jongerenwerker optreedt. Indien een straatcoach een jongere aan-
spreekt op straat, kan hij die avond een gezinsbezoeker langs sturen indien hij dit 
nodig acht.

3.		 Gezinsmanagers: gezinsmanagers werken op casusniveau als een spin in het web. 
Zij treden sturend op en zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
uitvoering van het plan van aanpak. Er kunnen twee typen worden onderscheiden: 
de zware variant (gezinsmanager) met een intensief en dwingend karakter en de 
lichtere variant (gezinscoach) waarbij sprake is van vrijwilligheid in plaats van 
dwang. 

4.		 Achter	de	voordeur: bij multiprobleemgezinnen komen hulpverleners achter de 
voordeur. Hierbij is een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken 
instanties van belang. De gezinsmanager speelt een belangrijke rol.

3 burgemeesters.nl/files/File/Zakboek%20orde%20en%20veiligheid.pdf  
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5.		 Buurtveiligheidsteam: het doel van een buurtveiligheidsteam is het verbeteren 
van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt door problemen gezamenlijk aan te 
pakken. In het team zitten naast professionals ook buurtbewoners.  

6.		 Wijkteam: het wijkteam houdt toezicht en werkt aan verbetering van de leefbaar-
heid op wijkniveau. Het wijkteam bestaat o.a. uit politie en wijkagenten, wijk-
manager, wijkopbouwwerker en wijkbeheerder.

7.		 Persoonsgerichte	aanpak: risicojongeren worden intensief individueel begeleid, 
waarbij een verhoogde maatschappelijke participatie wordt gerealiseerd  
(bijvoorbeeld Titan).

8.		 Buurtbemiddeling: getrainde lokale vrijwilligers bemiddelen in conflicten tussen 
bijvoorbeeld jongeren die overlast veroorzaken en buurtbewoners. Het doel is om 
de communicatie tussen de conflicterende partijen te herstellen en gezamenlijk 
tot een oplossing te komen.

9.		 Buurtpreventieteam: buurtbewoners slaan vrijwillig de handen ineen en voeren 
sociale controle uit in hun buurt. Zij spreken bijvoorbeeld hangjongeren aan, 
hebben een actieve rol in buurtbeheer, maken afspraken en voeren overleg met 
buurtgenoten, gemeente en politie.

10.	 Jeugdinterventieteam: het jeugdinterventieteam begeleidt jongeren die proble-
men hebben met verschillende onderwerpen, zoals onderdak, schulden, school, 
werk, gezin, vrienden of vrije tijd.

11.	 Jongerentoezichtteam: het jongerentoezichtteam biedt jongeren tussen de 16 
en 23 jaar de kans om werkervaring op te doen. De jongeren worden ingezet als 
toezichthouders in de wijken en bij evenementen.

12.	 Jongerenwerkers: jongerenwerkers kunnen ingezet worden om overlast te 
bestrijden. Zij houden zich bezig met vrijetijdsbesteding, vroegtijdige probleem-
signalering, begeleiding en coaching van jongeren.

13.	 Buurtvaders: de buurtvaders patrouilleren door de buurt en verminderen overlast 
van jongeren. Zij spreken jongeren aan op hun gedrag. 

14.	 BOA: buitengewone opsporingsambtenaren helpen mee bij de bewaking van 
de lokale orde en veiligheid. Zij doen bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijke 
strafbare feiten, spreken burgers aan op hun gedrag, houden verdachten aan  
en schrijven boetes uit. 

15.	 Leerplichtambtenaar: de leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van 
de Leerplichtwet. Hij/zij controleert of een leerplichtige ingeschreven staat bij  
een school en waarom schoolverzuim optreedt.

16.	 Gedragscodes: afspraken opgesteld met of door de doelgroep over gewenst of 
ongewenst gedrag en hoe omgegaan moet worden met iemand die zich niet aan 
deze afspraken houdt.
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17.	 Geluidsmaatregelen: door plaatsing van een ultrasoon geluidssysteem worden 
hangjongeren verjaagd van een bepaalde plek. Ook de klanken van draaiorgels of 
klassieke muziek worden slecht verdragen door hangjongeren. Echter, de kans 
bestaat dat het probleem zich verplaatst.

18.	 Keurmerk	Veilig	Ondernemen: bedrijventerreinen en winkelgebieden komen in 
aanmerking voor een KVO certificatie als zij een aantal structurele maatregelen 
treffen op het gebied van veiligheid. 

19.	 Informatie	Gestuurde	Politie: door te focussen op hotspots op tijden waarop 
veel overlast plaatsvindt, zal het rendement van de inzet van surveillance ver-
hoogd worden.

20.	 Horecaconvenant: in het horecaconvenant kunnen afspraken met horecaonder-
nemers opgenomen worden over verantwoordelijkheden m.b.t. vernielingen, 
overlast, veiligheid en afval. 

21.	 Portiersoverleg: in uitgaansgebieden kunnen portiers nauwer betrokken worden 
bij overlast of vernielingen. Portiers kunnen elkaar en de politie op de hoogte 
houden van onruststokers. 

22.	 Burgernet: burgers worden betrokken bij de aanpak en opsporing van strafbare 
feiten. Burgers die zich aangemeld hebben krijgen per sms informatie over een 
lopende zaak, waardoor zij gericht kunnen letten op verdachten. 

23.	 Jongerenontmoetingsplek: door een jongerenontmoetingsplek te plaatsen, 
jongeren te betrekken bij de totstandkoming ervan en duidelijke regels over het 
gebruik ervan op te stellen kan de overlast afnemen. 

24.	 Ouder	weet	project: ouders worden door middel van een waarschuwingsbrief 
geïnformeerd over het gedrag van hun kinderen. Na een derde waarschuwing 
komt de wijkagent langs met een jongerenwerker en wordt een informatiepakket 
jeugd aangereikt.

25.	 Ouders	van	tegendraadse	jeugd: aan ouders van risicojongeren kunnen 
opvoedingsondersteunende interventies aangeboden worden.

26.	 Woningcorporaties: woningcorporaties hebben de mogelijkheid om vroegtijdig 
op huisbezoek te gaan bij huurders met een huurschuld.  Tevens kunnen zij in een 
buurt huis-aan-huisbezoeken doen om te kijken of er problemen in een gezin 
zijn. Bovendien kunnen woningcorporaties in gebieden waar al te veel overlast-
gevende gezinnen wonen nieuwe huurders weigeren die in het verleden veel 
overlast hebben veroorzaakt. 
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27.	 Halt-afdoening: jongeren tussen 12 en 17 jaar die een strafbaar feit hebben 
gepleegd, kunnen door een opsporingsambtenaar of politieagent naar Bureau 
Halt worden verwezen. Er worden gesprekken met de jongere en ouders gevoerd, 
excuses aan benadeelden aangeboden door jongere, leer- en werkopdrachten 
gedaan, schade terugbetaald en afspraken met de jongere en ouders gemaakt.

28.	 Gedwongen	opvoedingsondersteuning: indien sprake is van overlastproble-
matiek van een kind en opvoedingsondersteuning voor de ontwikkeling van een 
kind noodzakelijk wordt geacht, maar deze niet vrijwillig wordt aanvaard, kan de 
burgemeester via de Raad voor Kinderbescherming toegang krijgen tot de 
kinderrechter en opvoedingsondersteuning verplichten. 

29.	 Gedragsbeïnvloedende	maatregelen: de herintegratie van een jongere in de 
samenleving en het aanvaarden van een opbouwende rol daarin worden door 
deze maatregelen bevorderd. 

30.	 Nachtdetentie: een bijzondere vorm van voorlopige hechtenis voor minder-
jarigen, waarbij een jongere overdag naar school of werk gaat en ‘s avonds en  
in het weekend vast zit in een opvanginrichting.

31.	 ZAT-team: een externe zorgstructuur waar jeugdzorginstellingen en onderwijs 
elkaar versterken. Aan groepen scholen is een zorgadviesteam (ZAT) verbonden, 
waarmee casussen kunnen worden besproken. 

32.	 Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin: het Centrum voor Jeugd en Gezin is een inloop-
punt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals 
kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

33.	 Jeugdreclassering: de jeugdreclasseerder werkt met jongeren in een gedwongen 
context. De jongere krijgt straf en moet zich aan allerlei voorwaarden en afspraken 
houden. Voor meer info: www.jeugdreclassering.nl/handboek/index.html
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MAATREGELEN VOOR VERLOEDERING

1.		 Schoonmaakteam: speciale teams die voor lange periode de stad schouwen, 
consequent schoonhouden en graffiti verwijderen.

2.		 Graffitikunst: door de gemeente aangewezen graffitimuren, tunnels of borden 
waarop jongeren legaal graffiti mogen spuiten.

3.		 Meldpunt: hier kunnen alle betrokken partijen een melding maken van 
aangebrachte graffiti of een melding maken voor een schoonmaak.

4.		 Registratie: aangebrachte graffiti wordt geregistreerd om opsporing en vervolging 
te optimaliseren. 

5.		 Voorlichting: op scholen en in jongerencentra jongeren bewust maken 
van de overlast die graffiti veroorzaakt, de sancties en de alternatieven.

6.		 Maatregelen	fysieke	belemmeringen: om de zichtbaarheid en mogelijkheden 
voor toezicht in bepaalde gebieden te verbeteren, moeten fysieke belemmeringen 
verwijderd worden. 

7.		 Schade	verhalen	op	dader: daders van vandalisme, diefstal of geweldpleging 
veroorzaken schade. Daders of hun ouders kunnen financieel aansprakelijk 
gesteld worden voor de veroorzaakte schade.
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Contactgegevens gemeenten

Gemeente Naam Telefoonnummer E-mailadres
Almere Monique Polder

Marc van Kooten
Wilma Viel

036 5399979 mpolder@almere.nl
mavkooten@almere.nl
wkviel@almere.nl

Alkmaar Mirjam Hartog 072 5488661 mhartog@alkmaar.nl

Almelo Gijs Peterman 0546 541603 g.peterman@almelo.nl

Amersfoort Renée Wernand 033 4694443 dr.wernand@amersfoort.nl

Amsterdam Judith Hart / 
Mireille Geldorp

020 5522172 /
020 5523464

jhart@bda.amsterdam.nl /
mgeldorp@bda.amsterdam.nl

Apeldoorn Victor Ledeboer 055 5802131 v.ledeboer@apeldoorn.nl

Arnhem Lidia Ram 026 3773932 / 
06 52375163

Lidia.ram@arnhem.nl

Breda Jeanne Teuwsen 076 5293569 gjp.teuwsen@breda.nl

Culemborg Thijs Binneveld 0345-477700 t.binneveld@culemborg.nl

Den Bosch Axel Roes 073 6159848 a.roes@s-hertogenbosch.nl

Den Haag Anneke Duijvenvoorde 070 3532937 / 
06-52524636

Deventer Freek Stein 0570 693629 /
0570 693214

fe.stein@deventer.nl

Dordrecht Betty Wolt 078 6396058 as.wolt@dordrecht.nl

Ede Henk de Wit
Vera Tinkelenberg

0318 680816
0318 680747

henk.de.wit@ede.nl

Eindhoven Peterjan Prinsen 06-51269147 /
040 2388124

p.prinsen@eindhoven.nl

Emmen Mevr. A.J. de Jong
Otto Kroeze

0591 685362
0591 685223

a.dejong@emmen.nl

Enschede Christa Slim 053 4818067 c.slim@enschede.nl

Gouda Anke van der Landen 0182 58 8300 anke.vanderlanden@gouda.nl

Groningen Mevr. S. Slob 050 3677805 s.slob@bsd.groningen.nl

Haarlem Anke Kortenray
Maaike Patist
Froukje Kamoschinski

023 5113819 /
023 5115054

akortenray@haarlem.nl
mjpatist@haarlem.nl
fkamoschinski@haarlem.nl
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Gemeente Naam Telefoonnummer E-mailadres
Haarlemmer-
meer

Eenheid Openbare 
Orde en Veiligheid

0900-1852 info@haarlemmermeer.nl

Heerlen Ron Conemans 045 5604161 /
06 53648210

r.conemans@heerlen.nl

Helmond Dhr. A.M. Wouters 0493 317667 / 
0492 587172

t.wouters@helmond.nl

Hengelo Jeroen Cozijnsen 074 2459216 j.cozijnsen@hengelo.nl

Leeuwarden Claire de Jong 058 2338054 / 
058-2338355

cdjong@leeuwarden.nl

Leiden Wim van den Eshof 071-5164625 w.van.den.eshof@leiden.nl

Lelystad Dhr. L. Broekhuis 0320 278285 l.broekhuis@lelystad.nl

Maastricht Michel Detisch
Noortje Janssen

043 3504353
043 3505368

michel.detisch@maastricht.nl

Nijmegen Mevr. C. Polman 024 3292458 c.polman@nijmegen.nl

Rotterdam Annemarijke Bannink 010 4173603 /
06-45709326

am.bannink@bsd.rotterdam.nl

Schiedam S. Deegeling / 
Olga Boot

010 2191436 / 
010 2191419

s.deegeling@schiedam.nl / 
on.boot@schiedam.nl

Sittard-Geleen Maud Hawinkels 046 4777482 maud.hawinkels@sittard-geleen.
nl

Tilburg Remco Jansen 013 5429076 remco.jansen@tilburg.nl

Utrecht Herman van ‘t Spijker 030 2861088 h.van.t.spijker@utrecht.nl

Veenendaal Wendy Noordkamp wendy.noordkamp@veenendaal.
nl

Venlo Josette Leijen 077 3597263 j.leijen@venlo.nl 

Zaanstad Ciska Oprel 075 6816697 c.oprel@zaanstad.nl

Zwolle Niek den Hooglander 038 498 21 48 n.den.hooglander@zwolle.nl

Zoetermeer Ria Eggink 079 3418170 h.j.eggink@zoetermeer.nl

Zeist Rene Scheffer 030 6987267 r.scheffer@zeist.nl
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