Veiligheidsanalyse 2013
Rapportage

Leeswijzer
In dit rapport leest u de resultaten van de veiligheidsanalyse gemeente Velsen 2013. De
veiligheidsanalyse brengt de aard, omvang, ontwikkeling vanaf 2011 tot en met 2013 en huidige
aanpak van de veiligheidsproblematiek in Velsen in beeld.
De veiligheidsanalyse is uitgevoerd conform de methode kernbeleid veiligheid van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). Het kernbeleid onderscheidt vijf veiligheidsvelden:
1. Veilige woon- en leefomgeving;
2. Bedrijvigheid en veiligheid;
3. Jeugd en veiligheid;
4. Fysieke veiligheid;
5. Integriteit en veiligheid.
Per hoofdstuk staat één veiligheidsveld centraal. De veiligheidsvelden zijn opgedeeld in
veiligheidsthema’s. Een overzicht van de velden en thema’s treft u aan in de inhoudsopgave op
pagina 2.
Per veiligheidsthema:
 Geven wij een beeld van de actuele veiligheidssituatie en veiligheidsgevoelens;
 Leggen wij uit wat de huidige aanpak van de gemeente en/of partners is op dit thema;
 Geven wij aan wat mogelijke toekomstige acties op het thema kunnen zijn, gelet op het
veiligheidsbeeld en de huidige aanpak.
Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze veiligheidspartners:
 Nationale Politie, basisteam IJmond;
 Openbaar Ministerie;
 GGD;
 De woningbouwcorporaties in Velsen;
 Milieudienst IJmond
 Veiligheidsregio Kennemerland
 Steunpunt Huiselijk Geweld.
Met elkaar werken wij aan een veilig Velsen.

Februari 2014
Afdeling Algemene Zaken, gemeente Velsen
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Samenvatting
Inleiding
De veiligheidsanalyse is een instrument om regie te houden op lokale leefbaarheid en veiligheid. De
veiligheidsanalyse brengt de aard, omvang, ontwikkeling en huidige aanpak van de
veiligheidsproblematiek in Velsen in beeld. Hiermee worden de prioriteiten in het Integraal
Veiligheidsbeleid en het Regionaal Beleidsplan Politie onderbouwd. Hieronder benoemen we de
belangrijkste conclusies uit de veiligheidsanalyse op vijf veiligheidsvelden.
1.Veilige woon- en leefomgeving
1.1 Sociale kwaliteit
Over het algemeen zijn inwoners van Velsen zeer positief over hun eigen wijk. Veel mensen voelen
zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, iets minder dan een kwart van de
bewoners is daadwerkelijk actief betrokken. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Tussen de
wijken onderling zijn veel verschillen in het oordeel de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving.
De gemeente stimuleert acties en projecten om de sociale kwaliteit van de wijken te verbeteren.
Acties zijn onder andere actief informeren van burgers over leefbaarheid, stimuleren en faciliteren van
burgerinitiatieven, verzamelen meldingen en ideeën op verbeterdebuurt.nl, organiseren van cursussen
en andere activiteiten in buurtcentra.
Verschijnselen waardoor de sociale kwaliteit van de buurt onder druk komt te staan zijn:
 Geluidsoverlast en burengerucht: Het aantal geregistreerde woonoverlastmeldingen stijgt. De
meeste meldingen die geregistreerd worden betreffen geluidsoverlast. Verschillen tussen
wijken zijn groot.
 Drugs- en drankoverlast: Drugs- en drankoverlastmeldingen worden fors meer geregistreerd
door de politie maar het totaal aantal meldingen is nog steeds niet erg hoog. In Velsen-Noord
is drugsoverlast het meest prominent aanwezig van alle wijken. In IJmuiden (met uitzondering
van Zee- en Duinwijk) heeft men het meest last van dronken mensen.
 Overlast overspannen/gestoorde personen: Het aantal politiemeldingen is toegenomen. De
politie ervaart deze overlast steeds meer als een probleem.
 Overlast zwervers/daklozen: Dit speelt nauwelijks in Velsen.
Bij de aanpak van overlast in de woonomgeving zijn verschillende partijen betrokken die, afhankelijk
van de ernst, verschillende instrumenten kunnen inzetten om de overlast aan te pakken.
1.2 Fysieke kwaliteit
Van de vier veelvoorkomende vormen van fysieke overlast (bekladding, rommel op straat,
hondenpoep en vernieling) ervaren Velsenaren het meest overlast van hondenpoep en rommel op
straat. Andere opvallende resultaten zijn dat volgens de Leefbaarheidsmonitor een groter percentage
slachtoffer is geworden van vernieling terwijl juist minder mensen aangifte bij de politie hebben
gedaan. De ervaren overlast van bekladding van gebouwen is alleen in Velserbroek toegenomen.
De aanpak van fysieke overlast bestaat uit het onderhouden en schoonhouden van de openbare
ruimte en uit toezicht en handhaving.
1.3 Objectieve veiligheid
Bij dit thema geven wij een beeld van veel voorkomende delicten, te weten inbraak- en diefstaldelicten
en geweldsdelicten.
Van de inbraak- en diefstaldelicten hebben wij het volgende beeld:
 Woninginbraak: In 2013 is het totaal aantal aangiften in Velsen gedaald. Uit de
Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt dat juist meer mensen dan in 2011 slachtoffer zijn geworden
van woninginbraak. Deze stijging in de Leefbaarheidsmonitor is vooral te danken aan een
stijging van het aantal inbraken waarbij niets is gestolen. In Velsen zijn zowel professionele
dieven als gelegenheidsdieven actief. De aanpak van woninginbraak heeft een hoge prioriteit,
de politie zet repressieve en preventieve interventies in.
 (Brom- en snor)fietsendiefstal: Het aantal aangiften bij de politie is in 2012 en 2013 gedaald
ten opzichte van 2011. Opvallend is dat het slachtofferschap van fietsendiefstal in de
Leefbaarheidsmonitor 2013 niet gedaald is. De aanpak van fietsendiefstal is preventief door
het plaatsen van muurankers en repressief door de inzet van de lokfiets. Gevonden fietsen
worden geregistreerd, opgeslagen en zo mogelijk gekoppeld aan aangiften.
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Diefstal van en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen: probleem is vooral diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen, blijkt uit cijfers van de politie en de Leefbaarheidsmonitor.
Van geweldsdelicten is het beeld dat slachtofferschap van geweldsdelicten in drie jaar gelijk is
gebleven, zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2013. Vooral Velsen-Noord, IJmuiden-Noord en
IJmuiden-West zijn uitschieters. De aanpak van geweldsdelicten heeft prioriteit vanwege de grote
impact op slachtoffers. Naast de reguliere aanpak is er een specifieke aanpak voor huiselijk geweld.


1.4 Subjectieve veiligheid
Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is in 2013 gestegen ten opzichte van 2011.
Ook in de eigen woonbuurt voelt men zich vaker wel eens onveilig. Echter voelt men zich wel
gemiddeld minder vaak dan in 2011 wel eens onveilig. Interventies om onveiligheidsgevoelens te
verminderen zijn verweven in acties om de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving te
verbeteren.
2. Bedrijvigheid en veiligheid
2.1 Veilig winkelgebied en bedrijventerrein
Van de veelvoorkomende delicten die voorkomen in het winkelgebied en op het bedrijventerrein valt
vooral de explosieve stijging van het aantal aangiften van winkeldiefstal op. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met een verhoogde aangiftebereidheid van winkeliers en met de inzet van particuliere
beveiligers in supermarkten. Het aantal geregistreerde inbraken/diefstallen uit bedrijven en kantoren is
in 2013 licht gestegen na een scherpe daling in 2012. De aangiften van inbraak in winkels en
overvallen is gedaald.
Politie, gemeente, ondernemers en de brandweer werken samen aan de aanpak van onveiligheid in
het winkelgebied.
2.2 Veilig uitgaan
De ontwikkeling van horecaoverlast is stabiel, zo blijkt uit cijfers van de politie en uit de
Leefbaarheidsmonitor 2013. In IJmuiden-Noord (met daarin uitgaansgebied Kennemerlaan) is de
overlast zelfs gedaald. In IJmuiden-West is de ervaren overlast het hoogst.
De politie zet extra capaciteit in voor de aanpak horecaoverlast. De gemeente houdt toezicht op de
naleving van de drank- en horecawet. Voor horecagelegenheden geldt een vergunningsplicht.
2.3 Veilige evenementen
In 2013 zijn de evenementen bijna zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De aandacht voor
de veiligheid op evenementen is dan ook heel groot. De voorbereiding van de incidenten begint
geruime tijd van tevoren en bij alle grote evenementen worden risicoanalyses gemaakt en scenario’s
uitgewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid.
2.4 Veilig toerisme
In deze verbredende veiligheidsanalyse was het niet mogelijk om een veiligheidsbeeld van veilig
toerisme op te stellen. Hier is een verdiepingsslag nodig omdat delicten moeten worden gekoppeld
aan toeristen of toeristische gebieden.
3. Jeugd en veiligheid
3.1 Problematische jeugdgroepen
In Velsen zijn in oktober 2013 twee jeugdgroepen geclassificeerd als hinderlijk op grond van de
bekemethodiek. Dit zijn twee groepen op het Vestingsplein in Velserbroek en in het Duinpark in
IJmuiden. Het aantal politiemeldingen van jeugdoverlast is in 2013 toegenomen ten opzichte van
2011. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt juist dat bewoners steeds minder vaak overlast ervaren.
De overlast is in drie opéénvolgende monitoren gedaald.
In Velsen werken we met een aanpak waarbij jeugdoverlast op eenduidige wijze en op basis van goed
gestructureerde informatie wordt aangepakt.
3.2 Individuele probleemjongeren
Gebleken is dat veel minder jongeren zijn aangehouden in 2013 vergeleken met 2011. De aanpak van
probleemjongeren is zowel preventief als repressief.
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3.3 Jeugd, alcohol en drugs
Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren ligt rond het gemiddelde in de regio. Opvallend is dat het
alcohol- en drugsgebruik veelal buiten plaatsvindt. Vermindering van alcoholmisbruik onder jongeren
is een speerpunt van de overheid.
3.4 Veilig in en om school
Hier zijn geen cijfers over bekend. Uitgangspunt is dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid in en om school. Daarnaast werken scholen samen met de politie, HALT en de gemeente
om veiligheidsproblemen op te lossen.
4. Fysieke veiligheid
4.1 Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
Het totaal aantal meldingen van verkeersongevallen bij de politie is gedaald. Dit is waarschijnlijk te
verklaren doordat de politie sinds de laatste jaren niet altijd meer in actie komt als sprake is van alleen
materiële schade. Ongevallen vinden in Velsen vooral plaats op kruisende wegen met fietspaden en
rotondes.
Het aantal meldingen verkeersoverlast bij de politie is gedaald, dit in tegenstelling tot de ervaren
verkeersoverlast gemeten in de Leefbaarheidsmonitor. Vooral de stijging van ervaren parkeeroverlast
valt op, met name in de wijken IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid.
De aanpak van verkeersveiligheid is repressief en preventief. De afgelopen jaren heeft de gemeente
geïnvesteerd in eenduidige vormgeving van de wegen en in veilige fietsroutes.
4.2 Brandveiligheid
De brandweer en de politie hebben in 2013 iets minder brandmeldingen binnengekregen dan
voorgaande jaren. Ze krijgen meer meldingen binnen van buitenbranden dan van binnenbranden. De
aanpak is vooral gericht op preventie. Zo moeten gebouwen aan vereisten van brandveiligheid
voldoen en brengt de brandweer complexe gebouwen in kaart.
4.3 Milieu en externe veiligheid
De kans dat een ongeval met gevaarlijke stoffen in Velsen plaatsvindt is zeer klein. Bijzonderheid in
de gemeente is de ondergrondse pijpleiding met ruwe olie. Voor de opslag en vervoer gelden strikte
regels. De belangrijkste bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in het
Risico Register Gevaarlijke Stoffen en voor risicovolle objecten moet een risicoanalyse worden
uitgevoerd.
4.4 Voorbereiding op rampenbestrijding
De verantwoordelijkheid voor de crisisorganisatie ligt bij de veiligheidsregio’s. Elke veiligheidsregio
heeft een regionaal risicoprofiel opgesteld, op basis waarvan een regionaal beleidsplan wordt
gemaakt. Voor de beheersing van drie specifieke risicovolle objecten (Schiphol, Tata Steel en het
Noordzeekanaal) zijn in de Veiligheidsregio Kennemerland rampbestrijdingsplannen opgesteld.
5.Integriteit en veiligheid
5.1 Polarisatie en radicalisering
Van discriminatie wordt nauwelijks melding gedaan. De omvang van radicalisering is moeilijk te
duiden. Men maakt zich het meest zorgen over islamradicalisering, daardoor is in maart 2013 zelfs het
nationaal dreigingsniveau gestegen van beperkt tot substantieel. De aanpak van polarisatie in Velsen
is vooral gericht op discriminatie.
5.2 Georganiseerde criminaliteit
Over de omvang van georganiseerde criminaliteit hebben wij hoogstwaarschijnlijk geen compleet
beeld. De meest geregistreerde vorm van georganiseerde criminaliteit is drugshandel. De aanpak is
integraal. Het bestuursrechtelijk instrument om georganiseerde criminaliteit preventief aan te pakken
is de Wet BIBOB.

5

6

Inleiding
Achtergrond
De gemeente is de regisseur op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Deze
regierol houdt in dat de gemeente sturing geeft bij de selectie en de aanpak van de
veiligheidsthema’s, samenwerking zoekt met veiligheidspartners en de kwaliteit van de
veiligheidsorganisatie hooghoudt. Een instrument om regie te houden op veiligheid en leefbaarheid is
de veiligheidsanalyse. In de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Velsen 2011-2014 is bepaald dat
de gemeente tweejaarlijks een veiligheidsanalyse opstelt.
Wat is een veiligheidsanalyse?
Een veiligheidsanalyse brengt de aard, omvang, ontwikkeling en huidige aanpak van de
veiligheidsproblematiek in Velsen in beeld. Doel van de veiligheidsanalyse is om:
 zicht te krijgen op lokale veiligheidsknelpunten;
 de prioriteiten van de veiligheidsthema’s in het integraal veiligheidsbeleid (IVB) te
onderbouwen;
 de input voor het Regionaal Beleidsplan Politie te onderbouwen;
 aanbevelingen te doen voor toekomstige acties op de veiligheidsthema’s.
Opzet veiligheidsanalyse
De gemeente Velsen werkt met het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Dit is een methode om lokaal integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen.
Het Kernbeleid Veiligheid onderscheidt vijf veiligheidsvelden:
1. Veilige woon- en leefomgeving;
2. Bedrijvigheid en veiligheid;
3. Jeugd en veiligheid;
4. Fysieke veiligheid;
5. Integriteit en veiligheid.
Deze veiligheidsvelden zijn op hun beurt weer onderverdeeld in veiligheidsthema’s. Een overzicht van
de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s is opgenomen in de inhoudsopgave (p. 2).
In de veiligheidsanalyse houden wij het stramien aan van het Kernbeleid Veiligheid. Per
veiligheidsthema geven we een beeld van de veiligheidssituatie en de veiligheidsgevoelens. Dit beeld
proberen we vervolgens zo mogelijk te duiden. Ten slotte leggen we – in grote lijnen - uit wat de
aanpak is op het thema.
Op basis van de veiligheidsanalyse onderbouwen we welke acties we gaan voeren en welke
prioriteiten we stellen om Velsen nog leefbaarder en veiliger te maken. De daadwerkelijke prioriteiten
worden gekozen in het Integraal Veiligheidsbeleid. Dat beleid wordt in 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad van Velsen voor de periode van 2015-2017.
Bronnen
De rapportage is gebaseerd op de volgende bronnen:
 Leefbaarheidsmonitor 2013 Gemeente Velsen;
 website Velsen in Cijfers;
 Woonvisie Velsen;
 Visie op Velsen 2025
 Jaarplan Toezicht en Handhaving Gemeente Velsen 2014
 cijfers aangiften en meldingen politie;
 Wijkscan Politie Gemeente Velsen;
 gesprekken met de politie over trends in Velsen en duiding van de cijfers;
 cijfers Openbaar Ministerie;
 cijfers GGD;
 cijfers wooncorporaties;
 landelijke cijfers en onderzoek.
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Kanttekeningen
Het is onmogelijk om een compleet veiligheidsbeeld van Velsen te schetsen. Daarvoor zijn drie
verklaringen te geven:
1) Veiligheid is een omvangrijk beleidsveld, daarom hebben we keuzes gemaakt in wat we
opnemen in de analyse. In de analyse zijn de meest voorkomende delicten en de meest
zichtbare vormen van overlast opgenomen. Dat betekent dus dat minder voorkomende
delicten niet in de analyse voorkomen. Ook schetsen wij vooral een beeld op gemeenteniveau
en op wijkniveau. Het is geen analyse op buurtniveau of persoonsniveau en ook niet op
details. Het is hiermee vooral een verbredende analyse. Dat wil zeggen dat we elk
veiligheidsthema op hoofdlijnen behandelen.
2) De feitelijke veiligheidssituatie is niet gelijk aan de registratie van veiligheid. Niet
iedereen doet melding van een onveilige situatie en meldingen worden ook niet altijd
geregistreerd. Een deel van criminaliteit en overlast blijft daardoor buiten zicht. Ook zijn niet
alle veiligheidssituaties in cijfers te vatten.
3) De vergelijking tussen cijfers van verschillende organisatie is lastig. De gegevens die
zijn gebruikt om overlast, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens te meten zijn afkomstig
uit verschillende bronnen. Organisaties gebruiken niet dezelfde definities. Dat maakt het lastig
om cijfers met elkaar te vergelijken. Daardoor is het moeilijk om verbanden te leggen tussen
metingen van verschillende organisaties.
Daarom zijn wij voorzichtig met het trekken van conclusies. Wij kunnen resultaten hoogstens
opvallend noemen en hier mogelijke verklaringen voor geven.
Indeling wijken
De indeling van de wijken die wordt gehanteerd in deze analyse is te zien in onderstaande kaart.
Figuur 1: Wijkindeling gemeente Velsen
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1. Veilige woon- en leefomgeving
In dit hoofdstuk staat het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving centraal. Het veiligheidsveld
bestaat uit de volgende veiligheidsthema’s:
Thema 1: Sociale kwaliteit
Thema 2: Fysieke kwaliteit
Thema 3: Objectieve veiligheid
Thema 4: Subjectieve veiligheid

1.1. Sociale kwaliteit
Inleiding
De sociale kwaliteit van een wijk heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt. Dat wil
zeggen: de relatie tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten
van de sociale kwaliteit zijn: betrokkenheid van bewoners bij de buurt en de kwaliteit van sociale
netwerken (§ 1.1.1).
De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen zoals woonoverlast en
burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers en
overspannen/gestoorde personen (§ 1.1.2).

1.1.1 Kwaliteit woonomgeving
Inleiding
In deze paragraaf geven wij een beeld van de sociale kwaliteit van de woonomgeving. Vervolgens
leggen we uit wat wij doen om de sociale kwaliteit te verbeteren. De sociale kwaliteit van de
woonomgeving hebben wij gemeten aan de hand van de Leefbaarheidsmonitor 2013. Dit is een
enquête die tweejaarlijks wordt gehouden onder inwoners van Velsen. Hierin hebben we gevraagd
naar het oordeel van bewoners over de onderlinge contacten in de buurt, de ontwikkeling van de wijk
en de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de eigen wijk.
Beeld
Over het algemeen is het beeld van de inwoners van Velsen in 2013 over de eigen buurt zeer positief.
Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt dat bijna alle Velsenaren met plezier in hun buurt wonen: 94%
vindt het (zeer) prettig wonen in de eigen buurt. Ook vinden de meeste mensen dat men in de eigen
buurt prettig met elkaar omgaat (75%).
In tegenstelling hiermee zijn inwoners van Velsen in 2013 nogal negatief over de doorgemaakte
1
ontwikkeling van hun buurt, zij vinden dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Ook
verwachten inwoners in de komende jaren een achteruitgang van hun eigen buurt.
Voor wat betreft de mate waarin inwoners zich verantwoordelijk voelen voor de eigen wijk kan worden
gezegd dat een groot deel van de inwoners (87%) zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in
de wijk voelt. Een veel kleiner gedeelte (23%) is daadwerkelijk actief betrokken om de buurt te
verbeteren. Dit komt overeen met de landelijke cijfers over burgerparticipatie. Uit onderzoek van het
2
Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat in reguliere wijken gemiddeld 24% van de bewoners zich
3
actief inzet voor de buurt.
Tussen de wijken onderling zijn grote verschillen in het oordeel van bewoners over de kwaliteit van
wonen:
1

Hiermee wordt de netto achteruitgang van de buurt bedoeld (Zie pag. 66 Leefbaarheidsmonitor 2013). Dat is:
‘Het oordeel over de ontwikkeling van een woonbuurt kan worden uitgedrukt in het verschil tussen het aandeel
dat zegt dat de buurt is vooruitgegaan en het aandeel dat vindt dat die is achteruitgegaan.’ Gemeentebreed is de
netto achteruitgang 9%.
2
Dat wil zeggen geen wijken die zijn aangemerkt als krachtwijk
3
Uit: Boss, A.-M., Blauw, W., Alblas (2011), Vrijwillige inzet 2.0 Trendrapport Vrijwillige inzet 2011, gevonden op
www.movisie.nl
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In het algemeen vinden inwoners van Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid en Velserbroek de sociale kwaliteit van hun eigen buurt in 2013 goed.
Ze wonen prettig in hun eigen buurt, hebben veel contact met andere inwoners en ze voelen
zich verantwoordelijk voor hun eigen buurt. Ten opzichte van de Leefbaarheidsmonitor 2011
zijn ze in 2013 grosso modo even positief of zelfs positiever over de sociale kwaliteit van hun
wijk.
IJmuidenaren scoren de sociale kwaliteit van hun wijk rond het gemeentelijk
gemiddelde. Er zijn wel verschillen per wijk: IJmuiden-Noord is in 2013 gemiddeld positiever
over de eigen wijk dan andere wijken van IJmuiden. Ten opzichte van 2011 zijn de bewoners
van IJmuiden-Noord nog positiever over de eigen wijk. In IJmuiden-Zuid heeft men een aantal
aspecten van de sociale kwaliteit lager gescoord dan het gemiddelde en ook lager dan in
2011. Zo hebben ze minder vaak dan gemiddeld contact met andere mensen en vinden ze dat
er minder saamhorigheid is.
In Velsen-Noord waardeert men de sociale kwaliteit (net) onder het gemeentelijk
gemiddelde. Bij een aantal vragen hebben bewoners van Velsen-Noord de eigen buurt sterk
onder het gemiddelde gewaardeerd en is men negatiever over de eigen buurt dan in 2011. In
2011 vond bijvoorbeeld nog 96% van de Velsen-Noorders de eigen buurt prettig tot zeer
prettig. In 2013 is dat percentage gedaald tot 82%. Dat Velsen-Noorders gemiddeld
negatiever zijn over hun eigen wijk dan andere wijken komt ook tot uiting in hun antwoorden
op vragen over veiligheid in hun wijk (zie p.24). Een mogelijke verklaring voor de negatieve
score in de Leefbaarheidsmonitor – anders dan dat de sociale kwaliteit daadwerkelijk is
afgenomen - is dat er ten tijde van het uitvoeren van de enquêtes in juni 2013 een aantal
incidenten in Velsen-Noord heeft plaatsgevonden die de waardering voor de wijk heeft doen
afnemen.

Aanpak
De gemeente stimuleert acties en projecten om de sociale cohesie te vergroten. Dit is ook opgenomen
in de Visie op Velsen:
‘De gemeente vindt de initiatieven vanuit de gemeenschap belangrijk en stimuleert betrokkenheid van
de inwoners door regelmatig te overleggen met bewonersgroepen en belangengroepen. De gemeente
realiseert zich dat een vitale gemeente gebaat is bij een vitale woongemeenschap met een goede
sociale cohesie. De groeiende welvaart biedt de gemeente de ruimte om hier ook voldoende
4
ondersteuning voor te bieden’
Plannen en acties om de kwaliteit van de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving te
verbeteren worden grotendeels via de wijkgerichte dienstverlening uitgevoerd. In de wijkteams wordt
met de wijkactoren besproken welke acties en welke interventies moeten worden uitgezet. Acties om
de leefbaarheid te verbeteren en burgers daarbij te betrekken zijn:
 Burgers actief informeren over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Voorbeelden uit
2013 hiervan zijn de informatiebijeenkomsten in samenwerking met de politie over preventie
woninginbraken en de bijeenkomst Omgaan met hangjongeren in Velserbroek.
 Het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven. Zo is in 2013 op initiatief van bewoners
een schaatsbaan gerealiseerd, zijn in diverse wijken op verzoek van en samen met bewoners
bloemen geplant en zijn initiatieven voor schoonmaakacties op het strand ondersteund.
 Het verzamelen van meldingen en ideeën om de buurt te verbeteren op de website Verbeter
de buurt (www.verbeterdebuurt.nl). Op deze website kunnen burgers meldingen doen en
ideeën aandragen voor de openbare ruimte. Ook andere burgers kunnen hierop reageren en
voor ideeën stemmen. Er is ruimte om met de gemeente in dialoog te gaan. Wel is de website
nog voor verbetering vatbaar. Zo komt nog maar een klein gedeelte van het totaal aantal
gemeentelijke klachten en meldingen binnen via verbeterdebuurt.nl en is tot nu toe slechts
een paar initiatieven daadwerkelijk uitgevoerd.
 Het organiseren van cursussen en andere activiteiten in buurtcentra door de Stichting Welzijn
Velsen (SWV). SWV levert een belangrijke bijdrage aan het onderhouden van de
saamhorigheid en de andere aspecten van de sociale kwaliteit in de wijken. Deze stichting
ondersteunt organisaties en bewonersgroepen die zich inzetten voor het maatschappelijk
welzijn en leefbaarheid van de wijken en bewoners.

4
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1.1.2 Verschijnselen waardoor de sociale kwaliteit onder druk komt te staan
Inleiding
In de vorige paragraaf hebben we de sociale kwaliteit onder de loep genomen. In deze paragraaf
schetsen wij een beeld van veelvoorkomende overlastvormen die de leefbaarheid en veiligheid in de
eigen woon- en leefomgeving onder druk kunnen zetten. Woonoverlast is een containerbegrip voor
allerlei vormen van overlast in en om woningen. Het gaat hier om:
 Geluidsoverlast en burengerucht: dit is de ‘gewone’ woonoverlast, bijvoorbeeld
geluidsoverlast van buren of ruzie of twist tussen buurtgenoten.
 Drank- en drugsoverlast: overlast van gebruikers uit zich bijvoorbeeld in stankoverlast, het
aantreffen van gebruikte naalden of kapotte bierflesjes, geluidsoverlast en intimiderend
gedrag.
 Overlast van overspannen en gestoorde personen: Met overspannen of gestoord
personen worden mensen bedoeld die vanwege psychosociale problemen of een psychische
stoornis overlast veroorzaken. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in stankoverlast, geluidsoverlast
of onaangepast gedrag.
 Overlast door zwervers en daklozen: ook hier kan de overlast bestaan uit stank,
geluidsoverlast of onaangepast gedrag.
Na het beeld geven wij in hoofdlijnen aan wat de aanpak is van woonoverlast.
Beeld
Geluidsoverlast en burengerucht
Uit de registratie van de politie blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten bij de politie van
woonoverlast sinds 2011 flink is gestegen (zie figuur 1). De meest geregistreerde vormen van
woonoverlast bij de politie zijn geluidshinder, gevolgd door burenruzie en huiselijke twist.
Figuur 1: Incidenten woonoverlast politie

Incidenten politie

jaar

Incidenten geluidshinder
Burenruzie zonder gevolgen
Huiselijke twist
Overtreding huisverbod
Incidenten woonoverlast totaal

2011
427
96
151
1
675

2012
503
114
112
3
732

2013
528
136
108
0
772

Van de woningcorporaties hebben wij cijfers uit 2012 en 2013. Ook hieruit blijkt een stijging van het
5
aantal geregistreerde woonoverlastmeldingen (zie figuur 2).
De meeste meldingen die bij de
woningcorporaties worden geregistreerd betreffen geluidsoverlast. Ook veel meldingen worden
gedaan over vervuiling van de woonomgeving en tuinonderhoud.
De stijging van het totaal aantal meldingen van woonoverlast kan niet worden toegeschreven aan een
toename van één bepaalde soort woonoverlast. Wel signaleert men een probleem bij de overlast van
personen met psychosociale problemen of een psychische stoornis (zie p. 10).
Figuur 2: Meldingen woonoverlast woningcorporaties

Overlastmeldingen
woningcorporaties
Overlastmeldingen

jaar
2011

2012

2013

-

268

337

De stijging van het aantal geregistreerde incidenten bij politie en bij woningcorporaties heeft echter
geen weerslag gehad op het oordeel van bewoners over ervaren overlast van omwonenden en
5

Dit zijn alle vormen van woonoverlast, dus ook bijvoorbeeld jeugdoverlast en drugsoverlast
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6

geluidsoverlast , zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 (zie figuur 3 en 4). Men ondervindt
evenveel overlast in 2011 als in 2013.
Er zijn wel grote verschillen tussen wijken. Uitschieters zijn IJmuiden-West en Velsen-Noord. In
Velsen-Zuid/Driehuis ervaren bewoners vergeleken met andere wijken het minst vaak overlast van
omwonenden.
Figuur 3: ervaren overlast door omwonenden

Figuur 4: ervaren geluidsoverlast (anders dan verkeer)

Drugs- en drankoverlast
Alcohol- en drugsoverlast zijn volgens de politie vaak te relateren aan andere vormen van overlast en
aan criminaliteit. Dit komt ook naar voren in een onderzoek van de GGD. Drugsverslaafden proberen
in hun behoefte te voorzien door geld te verkrijgen uit diefstal, heling of woninginbraak. Daar komen
we in hoofdstuk 1.3 van deze analyse (objectieve criminaliteit) nog op terug.
De politie registreert drugsoverlast en drankoverlast in één registratiecategorie. In vergelijking met
2011 heeft de politie in 2013 fors meer drugs- en drankoverlast geregistreerd. Werden er in 2011
slechts 5 meldingen geregistreerd, in 2012 waren dit er 36 en in 2013 is dit aantal toegenomen tot 60
meldingen. In vergelijking met ‘gewone’ woonoverlast zijn het echter nog steeds weinig meldingen.
Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat de meldingen zich het meest in Velsen-Noord centreren.
De ervaring van de wijkagenten is dat vooral hier de drugsoverlast prominent aanwezig is.
Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt dat men ook veel drugsoverlast ervaart in Velsen-Noord (zie figuur
5). In vergelijking met 2011 is de ervaren drugsoverlast daar zelfs meer dan twee keer zo groot. Ook
een van de woningcorporaties heeft het gevoel dat drugsoverlast in Velsen-Noord toeneemt.
Naast Velsen-Noord vindt men in IJmuiden-West dat drugsoverlast vaak voorkomt. Deze overlast in
IJmuiden-West kan volgens de politie veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de twee
coffeeshops in de wijk.
Overlast van dronken mensen op straat is in de Leefbaarheidsmonitor gelijk gebleven aan dat van
2011 (zie figuur 6). In drie wijken wordt gemiddeld het vaakst overlast van dronken mensen ervaren:
IJmuiden-Noord, IJmuiden-West en Velsen-Noord. Een verklaring voor de overlast van dronken
mensen in IJmuiden-Noord is de aanwezigheid van horecazaken in de Kennemerlaan en de Zeeweg.

6

Dit is geluidsoverlast niet afkomstig van verkeer
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Figuur 5: Ervaren drugsoverlast

Figuur 6: Ervaren overlast van dronken mensen op
straat

Overlast overspannen/gestoorde personen
Het aantal overlastmeldingen bij de politie is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2011 en 2012 (zie
figuur 7). In de Leefbaarheidsmonitor 2013 wordt de overlast van overspannen/gestoorde personen
niet gemeten.
Figuur 7: Politiemeldingen overlast overspannen/gestoord personen

Meldingen politie

jaar
2011

Overlast overspannen/gestoord persoon

83

2012
79

2013
113

Ook één van de drie woningcorporaties geeft aan steeds meer overlast van personen met
psychosociale problemen of een psychische stoornis te ondervinden. Ze onderhouden hun woning,
tuin en woonomgeving slecht en veroorzaken overlast door onaangepast gedrag. Wat het lastig maakt
voor de corporaties is dat de huurders vaak moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld omdat geen
contactpersoon of behandelaar bekend is.
De politie ervaart de overlast van deze personen steeds meer als een probleem. De overlast van
bepaalde personen keert steeds terug.
Overlast zwervers en daklozen
In Velsen doet overlast van zwervers en daklozen zich nauwelijks voor:
 In 2013 zijn er negen overlastmeldingen van zwervers bij de politie gedaan.
 In de Leefbaarheidsmonitor 2013 heeft 1% van de inwoners aangegeven vaak overlast te
hebben van zwervers.
 Het aantal bij de zorginstellingen bekende zwervers in Velsen is laag: 14 volwassen daklozen
7
die Velsen als woongemeente opgaven in 2012 en 4 zwerfjongeren .
Hiermee in contrast staat dat 8% van de inwoners uit Velsen-Noord in de Leefbaarheidsmonitor 2013
aangeeft vaak overlast te ondervinden van zwervers. Dat is opvallend omdat er maar weinig zwervers
geregistreerd zijn in Velsen. Mogelijk ervaart men overlast van ‘personen die op straat hangen’ en zijn
deze mensen niet dak- of thuisloos.

7
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Dak- en thuislozen uit onze omgeving verblijven grotendeels in Haarlem. Dit is in onze regio de
centrumgemeente voor dak- en thuislozen. Daar is onder andere een nachtopvang en daar kunnen
dak- en thuislozen een daklozenuitkering krijgen.
Aanpak woonoverlast
Hierboven hebben wij vier veelvoorkomende vormen van woonoverlast in beeld gebracht. Nu brengen
we in grote lijnen in beeld wat de aanpak van woonoverlast is. We doen dat eerst in het algemeen.
Erna gaan we in op interventies die specifiek zijn gericht op verslaafde personen en personen met
psychosociale problemen en psychische stoornissen.
In de eerste plaats hebben bewoners bij geringe overlast de verantwoordelijkheid elkaar aan te
spreken op woonoverlast. Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt ook dat de meeste bewoners
onenigheden oplossen door in gesprek te gaan met de buren.
Figuur 9: Manieren waarop geschillen worden opgelost (Leefbaarheidmonitor 2013)

Komen de bewoners er niet uit of is de problematiek te heftig dan kunnen bewoners een melding doen
bij de gemeente, de woningcorporatie of de politie. Deze organisaties werken op wijkniveau met
elkaar samen om woonoverlast aan te pakken. Vanaf 2012 is de aandacht voor de aanpak van
woonoverlast verhoogd bij de politie en in de wijkteams. Het is een belangrijk onderwerp op de
agenda.
De aanpak van woonoverlast is maatwerk: niet bij elke situatie past dezelfde benadering. Bij kleine
conflicten tussen buren en buurtbewoners wordt buurtbemiddeling ingezet. Getrainde vrijwilligers van
de Stichting Welzijn Velsen (SWV) helpen om geschillen tussen buurtbewoners op te lossen. Politie,
gemeente en woningbouwcorporaties verwijzen hier actief naar door. In 2012 heeft de SWV in totaal
68 verzoeken binnengekregen voor buurtbemiddeling.
De woningcorporaties kunnen afspraken met bewoners maken om te voorkomen dat de overlast
escaleert. Als de overlast niet ophoudt en afspraken die zijn gemaakt herhaaldelijk niet worden
nagekomen, kunnen de woningcorporaties een procedure tot ontbinding van het huurcontract starten.
Dit kan uiteindelijk leiden tot huisuitzetting en ontruiming van de woning.
Als overlast uit de hand loopt is niet zelden sprake van problematiek bij de bewoner: schulden,
verslaving of psychische problemen. Een uithuiszetting is in zulke situaties daarom niet altijd de beste
oplossing omdat door huisuitzetting de problematiek van de bewoner kan verslechteren en de overlast
toenemen. Daarom bestaat er een werkgroep van gemeente, woningcorporaties en hulpinstanties die
met elkaar overleggen of de ontruiming voorkomen kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van
schuldhulpverlening.
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In 2013 zijn er in Velsen in totaal 120 procedures gestart tot uithuiszetting. Dit zijn overigens niet
alleen ontruimingen die zijn gestart vanwege woonoverlast maar ook vanwege huurachterstand.
Uiteindelijk hebben de woningcorporaties in 2013 in totaal 28 keer daadwerkelijk een woning
ontruimd.
Bij ernstige overlast van personen met psychische problemen of verslaving kan het Noodteam worden
ingeschakeld. Het Noodteam is een samenwerkingsverband tussen gemeente Velsen, politie,
woningcorporaties en de GGD. Het team coördineert casussen van personen met problemen op
meerdere vlakken, zoals inkomen, zorg en psychische hulp. In 2012 zijn er 84 personen besproken in
het Noodteam.
Zeer complexe casussen worden doorgestuurd naar het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een
samenwerkingsverband in de regio tussen gemeente, politie, justitie, zorg- en jeugdinstanties met als
doel om criminaliteit te verminderen.
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1.2 Fysieke kwaliteit
Inleiding
Bij dit thema staan de meest voorkomende vormen van inbreuk op de fysieke kwaliteit van de
woonomgeving centraal. Dat is verloedering en vernieling. Eerst behandelen we vier
veelvoorkomende vormen van fysieke overlast:
- Vernieling;
- Hondenpoep;
- rommel op straat
- bekladding van gebouwen
Daarna leggen wij uit hoe we deze vormen van fysieke overlast aanpakken.
Beeld
In figuur 1.7 is te zien in hoeverre de verschillende wijken overlast ervaren van een aantal vormen van
inbreuk op de fysieke kwaliteit. Dit is gemeten in de Leefbaarheidsmonitor 2013.
Figuur 10: Fysieke verloedering (uit Leefbaarheidsmonitor 2013)

Bekladding van muren en/of gebouwen
Gemiddeld 7% van de inwoners van Velsen vindt dat bekladding van muren en gebouwen vaak
voorkomt. Opvallend is dat de ervaren overlast in Velserbroek is toegenomen ten opzichte 2011 (van
6% naar 10%), terwijl de overlast in bijna alle andere wijken juist is gedaald.
Rommel op straat
In 2013 ervaren meer inwoners vaak overlast van rommel op straat dan in 2011: 36% van de
Velsenaren vindt dat er vaak rommel op straat is, ten opzichte van 31% in 2011. Vooral in IJmuiden
Noord, IJmuiden West, Zee- en Duinwijk en Velsen-Noord is de overlast van rommel hoog (zie figuur
10).
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Hondenpoep
Hondenpoepoverlast wordt al jaren als een groot probleem ervaren door inwoners. Bij acht van de
negen wijken staat hondenpoep zelfs in de top 3 van de belangrijkste problemen in de wijk die met
voorrang moeten worden opgepakt door de gemeente, zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor. De
overlast van hondenpoep is het grootst in IJmuiden, Velsen-Noord en Velserbroek.
Vernieling
De overlast van vernieling van bushokjes, tramhokjes en telefooncellen is sterk gedaald: van 21% in
2009 naar 9% in 2013. De ervaren overlast van beschadiging van auto’s is gelijk gebleven: in zowel
2011 als in 2013 had 10% van de inwoners hier overlast van.
Het aantal aangiften van vernieling bij de politie is in drie jaar fors gedaald (zie figuur 11).
Figuur 11: aantal aangiften van vernieling

jaar
Aangifte politie

2011
545

Vernieling

2012
472

2013
402

Het slachtofferschap gemeten in de Leefbaarheidsmonitor is echter licht gestegen. In de
Leefbaarheidsmonitor 2013 is gevraagd of inwoners slachtoffer zijn geworden van vernieling (anders
dan beschadiging van de auto) Hieruit blijkt dat 14% van de inwoners slachtoffer is geworden van
vernieling en in 2011 13%. Ook het percentage van de inwoners dat slachtoffer is geworden van
vernieling van de onderdelen buitenkant van de auto is ook gestegen van 23% naar 26%.
Aanpak
De aanpak van fysieke overlast is onderdeel van de wijkgerichte dienstverlening en heeft doorlopend
aandacht. De aanpak van vernieling bestaat ten eerste uit het onderhouden en het schoonhouden van
de openbare ruimte. Ten tweede bestaat het uit het toezichthouden op de regels en het handhaven
van overtredingen.
Onderhouden en schoonhouden van de openbare ruimte
De aanpak van hondenpoep en rommel op straat heeft hoge prioriteit in bijna alle wijken. Om
hondenpoep efficiënt op te ruimen heeft de gemeente dit jaar een machine aangeschaft die poep
opruimt. Daarnaast heeft de gemeente ingezet op hondenuitlaatvoorzieningen.
Verder worden burgerinitiatieven ondersteund die te maken hebben met het schoonhouden en
onderhouden van de eigen buurt.
Toezicht en handhaving
Het Team Handhaving van de gemeente Velsen houdt toezicht en handhaaft regels in de openbare
ruimte. Het team corrigeert gedrag van inwoners dat leidt tot overlast, vervuiling, schade of
onveiligheid. Voor zowel hondenpoepoverlast als zwerfafval blijkt het in de praktijk lastig te zijn om te
bekeuren omdat de kans dat iemand op heterdaad gepakt wordt klein is. Om de pakkans te vergroten
worden daarom gerichte handhavingsacties uitgevoerd op plaatsen waar meer overlast is dan
gemiddeld. In deze gebieden wordt zowel onopvallend als in uniform gesurveilleerd.
Het aantal waarschuwingen en bekeuringen dat het Team Handhaving heeft uitgedeeld voor het niet
aanlijnen van honden of voor hondenpoepoverlast is gedaald (zie figuur 12).
Figuur 12: gemeentelijke waarschuwingen en bekeuringen hondenoverlast

jaar
Team handhaving
Gemeente

2011

2012

2013

Waarschuwingen honden

814

378

315

Bekeuringen honden

210

166

77
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De daling van het aantal uitgedeelde bekeuringen is als volgt te duiden:
 Enerzijds komt dat vanwege de wens van het college van Burgemeesters en Wethouders om
minder repressief op te treden dan eerst. Werd het niet aanlijnen van een hond eerst altijd
bekeurd, nu wordt meer behoudend opgetreden. Dat betekent dat bij twijfelgevallen nabij
uitlaatplekken eerst wordt verzocht om de hond aan te lijnen voordat wordt bekeurd.
 Anderzijds is het gevoel van de handhavers dat de daadwerkelijke overlast minder wordt. Het
gevoel van de bewoners komt dus niet overeen met het beeld van de handhavers.
Het toezicht op vernieling maakt deel uit van de wijkgerichte samenwerking en het actieprogramma
om jeugdoverlast tegen te gaan. Ervaring is namelijk dat vernieling een duidelijke relatie heeft met
jeugd. Over de aanpak jeugdoverlast verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 (Jeugd en Veiligheid).
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1.3 Objectieve veiligheid
Inleiding
Bij het thema objectieve veiligheid staat de criminaliteit in de eigen woon- en leefomgeving centraal.
We beperken ons tot de veelvoorkomende criminaliteit en vormen van criminaliteit die bepalend
kunnen zijn voor de leefbaarheid in een wijk. Deze delicten hebben we ingedeeld in inbraak- en
diefstaldelicten (§ 1.3.1) en geweldsdelicten (§ 1.3.2).

1.3.1 Inbraak- en diefstaldelicten
Inleiding
in deze paragraaf maken we een onderscheid tussen drie inbraak- en diefstaldelicten:
 woninginbraak en diefstal uit de woning;
 (brom- en snor)fietsendiefstal en
 diefstal van motorvoertuigen.
Per delict wordt het beeld en de aanpak omschreven.
Woninginbraak en diefstal uit de woning
Beeld
Uit politiecijfers blijkt dat het aantal aangiften van woninginbraken en poging woninginbraken in Velsen
de afgelopen jaren steeds gestegen is (zie figuur 13). In 2013 zet deze stijging echter niet door.
Figuur 13: aangiftes politie diefstal/inbraak woning

jaar
Aangifte politie
Diefstal/inbraak woning

2011
326

2012
345

2013
323

Uit de Gebiedsscan van de politie blijkt dat de meldingen van (poging tot) woninginbraak en diefstal uit
de woning verspreid zijn gedaan Velsen. De meest voorkomende modus operandi in Velsen is
verbreking van deur of raam aan de achterzijde van een huis. Het beeld van de politie is dat
verschillende soorten dieven actief zijn in Velsen. Dat komt kortgezegd door de diversiteit tussen de
wijken. Zo is het beeld dat bijvoorbeeld in Velsen-Noord voornamelijk gelegenheidsdieven actief zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld gebruikers van alcohol of drugs die goederen wederrechtelijk wegnemen en
verkopen vanwege hun verslavingsbehoefte. In Velsen-Zuid/Driehuis daarentegen zijn waarschijnlijk
voornamelijk professionele dieven actief die uit zijn op een relatief grote buit. Het is mogelijk dat
sprake is van mobiel banditisme.
In tegenstelling tot de aangiftecijfers laat de Leefbaarheidsmonitor 2013 juist een stijging zien van het
ondervonden slachtofferschap van een woninginbraakdelict. In 2013 (7,8%) zijn gemeentebreed
percentueel meer inwoners slachtoffer geworden van een woningdiefstaldelict dan in 2011 (6,5%).
De indicator woninginbraakdelict in de Leefbaarheidsmonitor is opgebouwd uit twee vragen in de
Leefbaarheidsmonitor over slachtofferschap: poging tot woninginbraak waarbij niets gestolen is en
woninginbraak waarbij iets gestolen is. Als naar de beide vragen uit de Leefbaarheidsmonitor apart
wordt gekeken blijkt dat:
 het aantal inwoners dat slachtoffer is geworden van een poging tot woninginbraak waarbij
niets gestolen is met 1% is gestegen ten opzichte van 2011
 het aantal slachtoffers van woninginbraak waarbij iets gestolen is gelijk is gebleven.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de stijging van het aantal slachtoffers van een
woninginbraakdelict in de Leefbaarheidsmonitor is toe te schrijven is aan het aantal woninginbraken
waarbij niets is gestolen.
Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 komt naar voren dat inwoners van de wijken Velsen-Zuid/Driehuis
en Santpoort-Zuid relatief het vaakst slachtoffer zijn geworden van woninginbraakdelicten. 15% van
de inwoners van deze wijken is slachtoffer geworden van een woninginbraakdelict, in vergelijking met
7,8% gemeentebreed. Ook inwoners van Velsen-Noord (11%) en Santpoort Noord (9,5%) worden
vaak slachtoffer van een woninginbraakdelict.
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Aanpak
Woninginbraak is een delict dat een grote impact heeft op slachtoffers. Daarom heeft de aanpak van
dit delict ook een hoge prioriteit in Velsen. De politie onderneemt diverse acties om de woninginbraken
zo goed mogelijk te bestrijden en te voorkomen. Er is een speciaal Woninginbrakenteam in het leven
geroepen dat zich bezighoudt met woninginbraken. De interventies zijn zowel repressief (achteraf) als
preventief (vooraf). Voorbeelden zijn:
8
 Opvallende en onopvallende surveillance op hotspots;
 Voetstappenactie: de wijkagent zoekt in de wijk naar inbraakgevoelige situaties en maakt de
bewoners daar attent op;
 Persoonsgerichte aanpak: lokaal bekende inbrekers worden structureel bezocht door een
agent;
 Verschillende activiteiten tijdens het Donkere Dagen Offensief (DDO): Het DDO is een
offensief met handhavingsacties tijdens de herfst- en wintermaanden.
 Actieve communicatie via social media: via social media worden preventietips gegeven en
wordt bewustzijn gecreëerd over het melden van woninginbraak.
 Voorlichtingsbijeenkomsten: De politie organiseert in samenwerking met de wijkteams
voorlichtingsbijeenkomsten over inbraak, babbeltrucs en preventiemaatregelen. Daarin geeft
de politie tips aan burgers om inbraak en diefstal uit de woning te voorkomen.
In de Woonvisie 2025 is opgenomen dat de gemeente Velsen streeft naar het invoeren van het
9
Woonkeurcertificaat bij nieuwbouwwoningen.
Nieuwbouwwoningen moeten aan bepaalde eisen
voldoen om dit keurmerk te kunnen ontvangen, waaronder eisen op gebied van inbraakwerendheid.
Burgers hebben daarnaast zelf de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om de woning te
beveiligen tegen inbraak.
(Brom- en snor)fietsendiefstal
Beeld
Het aantal aangiften bij de politie van (brom- en snor)fietsendiefstal in Velsen is in 2012 en 2013 sterk
gedaald ten opzichte van 2011.
Figuur 14: Aangifte bij de politie van (brom- en snor)fietsendiefstal

jaar
Aangifte politie
(Brom- en snor)fietsendiefstal

2011
426

2012
330

2013
324

In de Leefbaarheidsmonitor is geen daling te zien van het slachtofferschap. De ondervonden
slachtofferschap van fietsendiefstal gemeten in de Leefbaarheidsmonitor 2013 is over de jaren heen
constant: in zowel 2011 als in 2013 werd 13% van de inwoners in Velsen slachtoffer van
fietsendiefstal.
Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de Leefbaarheidsmonitor en de politiecijfers is dat
minder mensen aangifte hebben gedaan tegen fietsendiefstal maar dat wel ongeveer even veel
mensen slachtoffer zijn geworden.
Aanpak
De aanpak van fietsendiefstal bestaat uit:
 Preventie: Op een aantal plaatsen in de gemeente wordt bekeken of muurankers geplaatst
kunnen worden.
 Registratie en opslag van gevonden fietsen en het koppelen van deze fietsen aan aangiften:
Fietsen die buiten stallingen staan worden gelabeld, na vier weken worden ze meegenomen.
Bij de politie wordt vervolgens gecheckt of er aangifte is gedaan van diefstal van de fiets.
Vorig jaar zijn er twee fietsen zo gekoppeld aan aangiften. Na 13 weken worden ze naar
AFAC of kringloopwinkel gebracht.
8

Een hotspot is een locatie waar gedurende langere tijd en/of terugkerend sprake is van een hoge concentratie
woninginbraken die kunnen worden toegeschreven aan kenmerkende omstandigheden en/of
gelegenheidsfactoren
9
Zie: Woonvisie Velsen 2025, p.15
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Repressie: Naast de reguliere aanpak na meldingen of aangiften is de politie actief bezig met
de inzet van de lokfiets.

Diefstal motorvoertuigen
Beeld
Onderscheid wordt gemaakt tussen diefstal van motorvoertuigen en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen.
Diefstal van motorvoertuigen is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen (zie figuur 15). Groter
probleem is diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, blijkt uit de aangiften van de politie en uit de
Leefbaarheidsmonitor 2013.
Het aantal aangiften van diefstal van motorvoertuigen vergeleken met vorig jaar is toegenomen.
Vergeleken met 2011 is het aantal echter lager. Hetzelfde beeld is te geven voor diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen. Bij diefstal uit/vanaf motorvoertuigen gaat het vooral over auto-inbraak waarbij
airbags, navigatiesystemen en in het zicht liggende buit zoals dure zonnebrillen en geld wordt
gestolen.
Hotspot is ten eerste de Emplacementsweg in Velsen-Noord. Beeld is dat hier vooral
10
gelegenheidsdieven actief zijn.
Velserbroek was in 2012 een hotspot: het is aantrekkelijk voor
mobiel banditisten omdat het dicht bij uitvalswegen zoals de N208 ligt. In 2013 lijkt de diefstal
verplaatst te zijn van Velserbroek naar de andere kant van de N208: Velsen-Zuid/Driehuis.
Figuur 15: Aangifte van diefstal van motorvoertuigen en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

jaar
Aangifte politie

2011

2012

2013

Diefstal van motorvoertuigen

74

35

53

Diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen

399

294

350

Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt dat van gemiddeld 2% van de inwoners van Velsen de auto is
gestolen en van 8% diefstal is gepleegd uit de auto.
Aanpak
Naast de reguliere aanpak gebruikt de politie de hotspotaanpak. Dit is in eerste instantie gericht op
woninginbraak maar hierdoor worden ook andere delicten opgemerkt.

10

Zie p. 16 voor uitleg over gelegenheidsdieven
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1.3.2 Geweldsdelicten
Inleiding
In deze paragraaf geven we een beeld van de aard, omvang en ontwikkeling van geweldsdelicten in
het algemeen en een aantal veelvoorkomende geweldsdelicten.
Beeld
Geweldsdelicten algemeen
Gemiddeld is 5,3% van de bewoners in Velsen is in 2013 slachtoffer geworden van één of meer
geweldsdelicten, zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor. De delicten gemeten in de
Leefbaarheidsmonitor zijn: straatroof, mishandeling en bedreiging. Dit is ongeveer even hoog als in
2011: toen werd 5,5% slachtoffer van een geweldsdelict.
De wijken verschillen onderling sterk van elkaar, zoals te zien is in figuur 16.
Figuur 16: Slachtofferschap geweldsdelicten (uit Leefbaarheidsmonitor 2013)

Wijken
Velsen-Zuid/Driehuis
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
IJmuiden-West
Zee- en Duinwijk
Velsen-Noord
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velserbroek
Gemeente Velsen

Percentage slachtofferschap
geweldsdelicten in 2013
5,1
7,9
5,4
6,5
2,5
9,6
5,2
3,0
3,6
5,3

Vooral Velsen-Noord, IJmuiden Noord en IJmuiden-West vallen op. In Velsen-Noord is het
slachtofferschap van geweldsdelicten het hoogst. Daarnaast is ook het percentage inwoners dat vindt
dat geweldsdelicten vaak voorkomt: 8% ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde van 2%.Dit
nuanceert de eerdere stelling in deze analyse dat het oordeel over Velsen-Noord in de
Leefbaarheidsmonitor 2013 negatief is beïnvloed omdat ten tijde van het afnemen van de enquête
twee heftige incidenten plaatsvonden (zie p. 6). Want ook het daadwerkelijke slachtofferschap van
geweldsdelicten is dus hoger dan in andere wijken. Wijkagenten relateren de geweldsdelicten in
Velsen-Noord aan drugs- en alcoholgebruik.
In IJmuiden komen bedreigingen en mishandelingen relatief vaak voor.
Geweldsdelicten afzonderlijk
De Leefbaarheidsmonitor laat zien dat slachtofferschap van zowel straatroof, mishandeling als
bedreiging in 2013 even hoog is als in 2011.
De politiecijfers laten een wisselend beeld zien (zie figuur 17). Het aantal aangiften van fysieke
mishandeling en zeden is de afgelopen drie jaar gedaald. Het aantal aangiften van bedreiging is
ongeveer gelijk gebleven.
Figuur 17: Aangiften politie geweldsdelicten

Aantal aangiften politie

jaar
2011

2012

2013

Mishandeling

233

218

165

Bedreiging

101

110

111

Zeden

24

8

8
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Aanpak
Omdat geweldsdelicten veel impact hebben op het slachtoffer heeft het onderwerp verhoogde
aandacht van politie en justitie. Naast de reguliere aanpak is er een specifieke aanpak voor huiselijk
geweld. Huiselijk geweld is geweld dat binnen de huiselijke kring plaatsvindt en kan zowel fysieke
mishandeling, geestelijke mishandeling als seksuele mishandeling zijn. De specifieke aanpak bestaat
eruit dat huiselijk geweld kan worden aangemeld bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Hier kunnen
daders, slachtoffers en omstanders terecht voor hulp en advies. Het steunpunt verwijst door naar
zorg- en hulpinstanties. Het aantal casussen dat bij het Steunpunt Huiselijk Geweld wordt aangemeld
neemt de laatste drie jaar toe (zie figuur 18).
Figuur 18: aantal casussen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld

jaar
Casussen Steunpunt
Huiselijk Geweld
Aantal casussen

2011
264

2012
307

2013
312

Ook bestaat de aanpak van huiselijk geweld eruit dat de burgemeester een tijdelijk huisverbod kan
opleggen. Dit is een instrument om hulpverlening te starten en wordt dus niet ingezet als straf. Het
huisverbod wordt aan een pleger van huiselijk geweld opgelegd die niet meer thuis kan blijven wonen
door de situatie die is ontstaan. Er vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats met een
risicotaxatie van de politie en een advies van een deskundige op het gebied van huiselijk geweld. In
Velsen zijn in 2013 9 tijdelijke huisverboden opgelegd.
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1.4 Subjectieve veiligheid
Inleiding
In de vorige paragraaf stond de objectieve veiligheid centraal en werd een beeld geschetst van de
daadwerkelijke veiligheidssituatie.
In deze paragraaf staat de subjectieve veiligheid centraal. Subjectieve veiligheid is een term om de
beleving van burgers over veiligheid aan te geven. In gemeente Velsen wordt de subjectieve veiligheid
in beeld gebracht door de Leefbaarheidsmonitor.
Beeld
Uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 komt naar voren dat het percentage inwoners dat zich wel eens
onveilig voelt is gestegen tussen 2009 en 2013 (zie figuur 19). Ook in de eigen woonbuurt voelt men
zich vaker wel eens onveilig.
Hier kan wel een nuancering op worden aangebracht. In de Leefbaarheidsmonitor is namelijk ook
gevraagd aan de inwoners die zich wel eens onveilig voelen hoe vaak dit voorkomt: zelden, soms of
vaak. Hieruit is naar voren gekomen dat in 2013 het percentage inwoners dat zich soms of vaak
onveilig voelt is gedaald ten opzichte van 2009.
Conclusie is dat het percentage van inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is gestegen, maar dat
men zich gemiddeld wel minder vaak onveilig voelt.
Figuur 19: Onveiligheidsgevoelens van inwoners van Velsen

Indicator

Bron

jaar

Voelt zich wel eens onveilig? (%
inwoners dat ja antwoordt)
Voelt u zich vaak, soms of
zelden onveilig (% inwoners dat
soms of vaak antwoordt)
Voelt u zich wel eens onveilig in
de eigen buurt (% inwoners dat
ja antwoordt)
Voelt u zich vaak, soms of
zelden onveilig (% inwoners dat
soms of vaak antwoordt)

Leefbaarheidsmonitor

2009
22%

2011
26%

2013
26%

Leefbaarheidsmonitor

74%

73%

71%

Leefbaarheidsmonitor

69%

64%

76%

Leefbaarheidsmonitor

79%

75%

73%

.Een aantal opvallende uitkomsten uit de Leefbaarheidsmonitor zijn:
 Vooral vrouwen, jongeren (18-34 jaar) en 55-plussers voelen zich wel eens onveilig;
 Van alle wijken voelen inwoners van Velsen-Noord zich het vaakst wel eens onveilig;
 In IJmuiden-Zuid, IJmuiden-West en IJmuiden-Noord is het aantal mensen dat zich soms of
vaak onveilig voelt sterk gedaald ten opzichte van 2011;
 In Santpoort-Noord en Zee- en Duinwijk is in 2013 juist een stijging ten opzichte van 2011 te
zien.
Duiding
Het verband tussen objectieve en subjectieve veiligheid is over het algemeen niet heel groot. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat minder mensen slachtoffer worden terwijl men zich juist steeds onveiliger
voelt. Of andersom: dat het aantal registraties is gestegen maar dat men zich wel veiliger voelt. Dit
wordt ook wel het perception gap genoemd, of te wel het gat tussen perceptie en hetgeen
daadwerkelijk gebeurt. Oorzaak van het perception gap is dat de subjectieve veiligheid niet alleen
door de feitelijke aanwezigheid van delicten wordt beïnvloed. Ook bijvoorbeeld de eigen inschatting
van kwetsbaarheid en beïnvloeding door de media kan de veiligheidsbeleving beïnvloeden (bron:
CBS).
Een voorbeeld van het perception gap is dat veel 55-plussers zich in Velsen wel eens onveilig voelen.
Maar uit landelijk onderzoek blijkt dat vooral jong volwassen mannen en vrouwen slachtoffer worden
van een delict (zie figuur 20, p.26).
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Figuur 20: Slachtofferschap van burgers in 2011 naar geslacht en leeftijd uit Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Aanpak
Er is geen specifieke aanpak om onveiligheidsgevoelens te verminderen. Het is verweven in de
plannen en acties om de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving te verbeteren. In de
wijkteams wordt met de wijkactoren besproken welke acties en welke interventies moeten worden
uitgezet om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.
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2. Bedrijvigheid en veiligheid
In dit hoofdstuk staat het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving centraal. Het veiligheidsveld
bestaat uit de volgende veiligheidsthema’s:
Thema 1: Veilig winkelgebied en veilig bedrijventerrein
Thema 2: Veilig uitgaan
Thema 3: Veilige evenementen
Thema 4: Veilig toerisme

2.1 Veilig winkelgebied en veilig bedrijventerrein
Inleiding
In een winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. In deze paragraaf
geven we een beeld van de delicten die specifiek alleen voorkomen in een winkelgebied of op een
bedrijventerrein en wat er aan gedaan wordt om criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens in het
winkelgebied tegen te gaan.
Beeld
In figuur 21 is het aantal aangiften van vier veel voorkomende delicten in het winkelgebied te zien
tussen 2011 en 2013.
Figuur 21: Ontwikkeling aangifte politie veiligheid en bedrijvigheid

Vooral de explosieve stijging van de aangiften van winkeldiefstal valt op. Volgens de politie is vooral
een concentratie van meldingen van winkeldiefstal in IJmuiden te zien. Hotspots zijn de Lange
Nieuwstraat, de Kennemerlaan en Plein 1945.
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De stijging van het aantal aangiften van winkeldiefstallen komt volgens de politie vermoedelijk niet
door een daadwerkelijke stijging van het aantal winkeldiefstallen. Wel komt het waarschijnlijk door:
• Verhoogde aangiftebereidheid van winkeliers. Zij kunnen vanaf 2011 een schadevergoeding
eisen van een winkeldief. Deze civiele vordering kunnen winkeliers alleen starten als aangifte
wordt gedaan en dit heeft daarom hoogstwaarschijnlijk geleid tot een toegenomen
aangiftebereidheid. Daarnaast heeft de politie in IJmuiden voorlichting gegeven over het
belang van het doen van aangifte bij winkeldiefstal.
• Acties van supermarkten om winkeldiefstal tegen te gaan. Een aantal supermarkten heeft
onopvallende particuliere beveiligers ingeschakeld om winkeldieven op heterdaad te
betrappen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: als gevolg van de onopvallende surveillance
heeft de politie een aantal aanhoudingen kunnen doen. Een groot deel van de meldingen bij
de politie is dan ook afkomstig van supermarkten.
Het aantal geregistreerde inbraken en diefstallen uit bedrijven en kantoren is in 2013 na een sterke
daling in 2012 licht gestegen. Uit de Gebiedsscan van de politie blijkt dat er niet duidelijk een hotspot
is aan te wijzen maar dat de meeste diefstallen, logischerwijs, plaatsvinden in gebieden waar veel
bedrijvigheid is: het IJmuidense havengebied, op het bedrijventerrein in Velsen-Noord en in
Velserbroek. Bedrijventerreinen zijn een makkelijk doelwit: ze liggen afgelegen en hebben veel
uitvalswegen. Trend in de afgelopen jaren was dat vaak koper werd gestolen van bouwterreinen. In
2013 vond dit minder plaats.
Het aantal aangiften van inbraak in winkels en de aangiften van overvallen is de afgelopen drie jaar
gedaald. In 2013 is zelfs geen enkele overval geregistreerd in Velsen.
Aanpak
Politie, gemeente, ondernemers en de brandweer werken samen om een veilig winkelgebied te
creëren. De partijen maken afspraken om overlast, criminaliteit en verloedering tegen te gaan in een
winkelgebied. Twee winkelcentra hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen: dat zijn Velserbroek en
Stadcentrum IJmuiden. Deze winkelcentra hebben dit keurmerk ontvangen vanwege hun inzet op
gebied van onderhoud van de openbare ruimte, extra surveillance en preventiemaatregelen van de
winkeliers.
De politie zet onopvallende surveillance in om diefstal op bedrijventerreinen tegen te gaan.
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2.2 Veilig uitgaan
Inleiding
In deze paragraaf geven we een beeld over overlast van horecagelegenheden en in
uitgaansgebieden.
Beeld
Het aantal horecaoverlastmeldingen is tussen 2011 en 2013 ongeveer gelijk gebleven (zie figuur 22).
Figuur 22: Meldingen politie overlast horeca

jaar
Meldingen politie
Overlast horeca

2011
52

2012
41

2013
45

Ook de ervaren horecaoverlast is gelijk gebleven (zie figuur 23). In vergelijking met 2011 vinden
bewoners van Velsen in 2013 gemiddeld dat overlast door horecagelegenheden even vaak voorkomt.
In IJmuiden-West is de ervaren horecaoverlast het hoogst met 9%. Opmerkelijk is ook dat de
perceptie van overlast in IJmuiden-Noord (met daarin uitgaansgebied Kennemerlaan) met 2% is
gedaald ten opzichte van 2011.
Figuur 23: Overlast door horecagelegenheden (uit Leefbaarheidsmonitor 2013)

Duiding
Mogelijke verklaring voor de daling van overlast door horecagelegenheden in IJmuiden-Noord is het
Convenant Kwaliteitmeter Veilig Uitgaan Kennemerlaan e.o.. Hierin zijn afspraken met de
verantwoordelijke partijen gemaakt over aanpak van horecaoverlast in de Kennemerlaan. Dit
convenant zal komen te vervallen bij de komst van het Horecasanctiebeleid in maart 2014.
Na de meting van de Leefbaarheidsmonitor 2013 heeft overigens een aantal incidenten
plaatsgevonden in de Kennemerlaan. Dit zou kunnen leiden tot een toename van de horecaoverlast in
2014.
Aanpak
Over de aanpak van horecaoverlast merken wij het volgende op:
 De aanpak horecaoverlast is een prioriteit die voortvloeit uit de vorige Kadernota Integrale
Veiligheid 2009-2014. Ten behoeve van horecaoverlast stelt de politie capaciteit ter
beschikking.
 Horecagelegenheden moeten op grond van de APV een (exploitatie- of drank en
horeca)vergunning hebben. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden, waaronder de
voorwaarde dat men zich in moet zetten om overlast tegen te gaan.
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Sinds 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de
Drank- en Horecawet. Daarvoor is een toezichthouder aangewezen binnen de gemeente. De
bedoeling is om deze formatie te zijner tijd uit te breiden.
In maart 2014 treedt het Horecasanctiebeleid gemeente Velsen in werking. Het
horecasanctiebeleid geeft aan op welke wijze de gemeente zal optreden bij overtredingen van
wet- en regelgeving.
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2.3 Veilige evenementen
Inleiding
Velsen heeft een uitnodigend evenementenbeleid, dat betekent dat initiatieven van particuliere
ondernemers voor een evenement gestimuleerd worden, mits het binnen de grenzen van het beleid
valt. Dit heeft in 2013 geleid tot een volle evenementenagenda.
Beeld
Er hebben in 2013 drie grote evenementen plaatsgevonden: Dance Valley, Dutch Valley en Turn up
the Beach. Over het algemeen zijn de evenementen verlopen zonder noemenswaardige incidenten. In
2013 heeft één zware mishandeling plaatsgevonden na afloop van Dutch Valley. In totaal heeft de
politie 11 overlastmeldingen binnengekregen, de meeste meldingen betroffen parkeeroverlast.
Duiding
Dat het aantal incidenten en overlast zo laag is, kan worden geduid doordat de aandacht voor de
veiligheid van de evenementen groot is.
Aanpak
De voorbereiding van veiligheidsmaatregelen bij een evenement begint al geruime tijd voor aanvang
van het evenement. Organisatoren dienen in de maand oktober een vergunning aan te vragen voor de
evenementen. Hierbij moeten ze onder andere aantonen dat zij aan bepaalde vereisten van openbare
orde en veiligheid voldoen.
Van te voren worden de risico’s ingeschat van het evenement en worden daarvoor scenario’s
uitgewerkt. Aan ieder evenement wordt een risicocategorie A, B of C toegewezen. De categorie heeft
gevolgen voor de mate van voorbereiding en op de naleving van de regels bij het evenement. Bij
grote evenementen of evenementen met een groot risico voor de openbare orde en veiligheid volgt de
hoogste risicocategorie C. Voor deze evenementen wordt een gemeentelijke evenementenregisseur
aangewezen en werken de (hulp)organisaties gecoördineerd met elkaar samen.
Bij bepaalde evenementen geldt een zero tolerance beleid voor drugs. Voor het nakomen van
voorwaarden uit de vergunning en de handhaving van drugs wordt allereerst een beroep gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid van de organisator. Daarnaast houden politie en gemeente toezicht op
de naleving van de gestelde regels in de verguning.
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de actualisatie van het evenementenbeleid. Dit
heeft te maken met een landelijk ontwikkelde Handreiking Evenementen Veiligheid (HEV). Op basis
van deze handreiking worden de risico’s van evenementen gestructureerd in kaart gebracht en
verwerkt in de evenementenvergunning.
Het nieuwe evenementenbeleid zal bestaan uit:
1. Het evenementenbeleid;
2. Het evenementenveiligheidsbeleid;
3. Het aanwijzen van locaties voor evenementen (bijvoorbeeld het evenemententerrein
Spaarnwoude) waarbij vastgestelde veiligheidsvoorwaarden gelden. Zo weten organisatoren
van te voren waar ze aan moeten voldoen.
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2.4 Veilig toerisme
Inleiding
Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden
zoals strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en rond kampeerterreinen. De risico’s
betreffen onder meer beroving, diefstal uit of van vaartuigen, geweldpleging, overlast en vernielingen.
De ontwikkeling van de toeristische en recreatieve bedrijfstak is nog jong in de gemeente Velsen. De
meeste bezoekers komen naar het brede strand van IJmuiden aan Zee en het recreatiegebied
Spaarnwoude.
Het
dynamische
havengebied
is
een
andere
toeristische
trekker.
Een 'kantje pikken' en lekker een visje eten terwijl de schepen voorbij varen blijft aantrekkelijk.
In de gemeente liggen echter ook mooie natuurgebieden, wandel- en fietsroutes en historisch erfgoed
zoals de landgoederen en het Forteiland. Veel bezoekers komen uit de regio Amsterdam. Ook de
groeiende
stroom
cruisepassagiers
is
een
belangrijke
doelgroep.
Beeld
Van het thema veilig toerisme hebben we geen cijfers. Dit komt door de keuze die we hebben
gemaakt om geen verdiepende analyse te doen. Het thema veilig toerisme komt niet in de
politiesystemen voor. Daarvoor moeten delicten zoals beroving, geweldpleging, overlast en vernieling
gerelateerd worden aan toeristen, toeristische gebieden of seizoenen.
Aanpak
In recreatiegebieden wordt gesurveilleerd door toezicht- en handhavers van gemeente,
recreatiegebied Spaarnwoude en politie. In de zomer is er extra surveillance op de stranden.
Op het strand zijn zones ingesteld om de activiteiten van elkaar te scheiden. Het strand heeft hiervoor
de Blauwe Vlag gekregen. Dat is een internationale milieuonderscheiding voor stranden en havens die
hebben aangetoond schoon en veilig te zijn. Het streven van de gemeente is om te blijven voldoen
11
aan de voorwaarden van de Blauwe Vlag.
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3. Jeugd en veiligheid
Het veiligheidsveld jeugd en veiligheid bestaat uit de volgende thema’s:
Thema 1: Problematische jeugdgroepen (§ 3.1)
Thema 2: Individuele probleemjongeren (§ 3.2)
Thema 3: Jeugd, alcohol en drugs (§ 3.3)
Thema 4: Veilig in en om school (§3.4)

3.1 Problematische jeugdgroepen
Inleiding
Dit thema heeft betrekking op de overlast van groepen jongeren. De meeste groepen veroorzaken
geen problemen maar een deel wel. Deze groepen veroorzaken geluidsoverlast, kunnen intimiderend
aanwezig zijn, laten zwerfvuil achter en plegen eventueel vernielingen en andere vormen van kleine
criminaliteit.
Beeld
Onderzoeksbureau Beke heeft een indeling gemaakt van drie soorten problematische jeugdgroepen:
1. Hinderlijke jeugdgroepen: jongeren hangen wat rond in de buurt, maken zich af en toe
schuldig aan kleine vernielingen en veroorzaken soms geluidsoverlast.
2. Overlastgevende jeugdgroepen: jongeren zijn meer provocerend of zelfs intimiderend
aanwezig, zijn minder goed te corrigeren en plegen doelbewuster criminaliteit.
3. Criminele jeugdgroepen: jongeren plegen ook zwaardere vormen van criminaliteit, het
betreft dan zogenaamde ‘criminele jeugdgroepen’.
In Velsen gebruiken wij deze indeling ook. De politie maakt gebruik van een vragenlijst – de
zogenoemde shortlist - om te bepalen of een jeugdgroep hinderlijk, overlastgevend of crimineel is.
Volgens de meest recente resultaten van de politie van oktober 2013 zijn twee jeugdgroepen als
hinderlijk gekwalificeerd. De twee groepen bevinden zich op het Vestingplein in Velserbroek en in het
Duinpark in IJmuiden. De laatste jaren is een afname te zien van het aantal jeugdgroepen die als
problematisch gekwalificeerd zijn in de shortlistmethode. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit
geen compleet beeld is van het aantal problematische groepen in Velsen. Zo zijn door de Regiegroep
Jeugdoverlast Velsen in oktober 2013 zeven jeugdgroepen geïnventariseerd die hinderlijk en
overlastgevend gedrag vertonen. Echter voldoen dus maar twee van deze groepen aan de criteria van
de onderzoeksmethode van Beke. Ook is de inventarisatie een momentopname: in de lente en zomer
bijvoorbeeld worden vaak meer groepen geïnventariseerd dan in de herfst of winter. Ten slotte is de
methode om groepen in te delen subjectief: het is ter beoordeling van de betreffende politieagent of
gedrag hinderlijk is of niet.
Een andere indicator voor de omvang en ontwikkeling van jeugdoverlast is het aantal politiemeldingen
van jeugdoverlast (zie figuur 24). Hieruit blijkt dat het aantal politiemeldingen tot aan 2013 daalde,
maar dat in 2013 het aantal meldingen juist weer is toegenomen.
Figuur 24: meldingen politie jeugdoverlast

jaar
Meldingen politie
Overlast jeugd

2011
590

2012
545

2013
612

Uit de Gebiedsscan Politie 2013 komt naar voren dat de meeste overlast wordt gemeld in
Velserbroek. Bij twee locaties wordt de meeste overlast gemeld: dat zijn de Wieringeraak en de
Sterbastion. Op de tweede plek komt IJmuiden. In IJmuiden komen de meldingen vooral uit Zee- en
Duinwijk.
Het aantal meldingen van overlast bij de politie is dus gestegen in 2013. Maar uit de
Leefbaarheidsmonitor 2013 blijkt juist dat men gemiddeld steeds minder vaak overlast van
jeugdgroepen ervaart (zie figuur 25, p. 30). Eén op de zeven Velsenaren vindt dat overlast van
jeugdgroepen vaak voorkomt (14%). Dat is iets minder dan in 2011, toen vond 16% van de inwoners
dat jeugdoverlast vaak voorkomt. In 2009 was dit zelfs 18%
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In IJmuiden-West, Velsen-Noord en Velserbroek ervaart men gemiddeld het vaakst overlast van
jeugdgroepen. Velsen-Noord is de grootste stijger. Dit is opvallend omdat volgens de ervaring van de
veiligheidspartners de overlast van jeugdgroepen niet groot is. Zij kunnen de stijging niet verklaren.
Zoals eerder opgemerkt zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat overlast op straat in VelsenNoord afkomstig is van ‘personen die op straat hangen’ (zie ook p. 11).
Figuur 25: Overlast van groepen jongeren (uit: Leefbaarheidsmonitor 2013

Aanpak
Uit het regeerakkoord 2011 blijkt dat de aanpak van problematische jeugdgroepen een nationale
prioriteit heeft. Het huidige kabinet wil de veiligheid op straten, in wijken en de openbare ruimte
vergroten.
In Velsen werken we met een aanpak waarbij op eenduidige wijze en op basis van goed
geregistreerde informatie wordt gewerkt. De werkwijze van de politie, gemeente, jongerenwerkers van
Stichting Welzijn, Streetcornerwork en HALT worden op elkaar afgestemd. Dit gebeurt in de wijkteams
onder coördinatie van de wijkrelatiemanagers van de gemeente. De gemeente heeft de regie bij de
aanpak van jeugdoverlast.
De aanpak in de wijken richt zich op de omgeving, de groep en het individu en loopt van preventief
repressief . Voorbeelden zijn: acties die op wijkniveau worden uitgevoerd: het plaatsen van
jongerenontmoetingsplaatsen (JOPs), het organiseren van activiteiten in de jongerencentra, het
houden van bewonersbijeenkomsten, het aanspreken van jongeren en ouders op hinderlijk gedrag,
jongeren wijzen op de regels (bijvoorbeeld dat bepaalde plekken na 22.00 uur verboden terrein zijn),
jongeren bekeuren bij het overtreden van regels en plegen van overlast en jongeren individueel hulp
bieden.
De handhavers van de gemeente kunnen jeugdoverlast sinds eind 2012 efficiënter beboeten. Dit komt
doordat ze handhelds zijn gaan gebruiken. Handhelds zijn kleine draagbare computers waarin de
handhavers registreren welke jongere ze wanneer een waarschuwing of bekeuring hebben gegeven.
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3.2 Individuele probleemjongeren
Inleiding
Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat daarbij vooral om de jongeren met
meerdere antecedenten – eventueel zgn. ‘veelplegers’ – die in diverse opzichten de maatschappelijke
aansluiting hebben verloren. Ze vormen de harde kern van jeugdgroepen en plegen verschillende
vormen van criminaliteit.
Beeld
Voor ons beschikbaar zijn de cijfers van het aantal door de politie aangehouden jeugdige verdachten
(zie figuur 26). Hieruit blijkt dat in 2012 en 2013 het aantal aangehouden jeugdige verdachten is
12
gedaald in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar ten opzichte van 2011.
De daling van het aantal aangehouden jeugdige verdachten tussen 18 en 24 jaar is lastig te duiden.
De daling kan in ieder geval niet worden toegeschreven aan de daling van één bepaald soort delict.
Figuur 26: Aangehouden jeugdige verdachten door de politie

jaar
Aangehouden jeugdige
verdachten
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar

2011
127
224

2012
127
137

2013
112
145

Aanpak
13
Veel instanties zijn betrokken bij de aanpak van individuele probleemjongeren. Die aanpak is zowel
preventief als repressief.
Grofweg kan de aanpak van probleemjongeren als volgt worden gekenschetst. Bij plegers van niet
complexe en veel voorkomende jeugdcriminaliteit wordt gebruik gemaakt van de ZSM-methode. ZSM
staat voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Na aanhouding
van een verdachte wordt zo spoedig mogelijk besloten tot een passende straf. Het doel is om te
komen tot een betekenisvolle interventie waarbij recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffer
en waarbij de omgeving ziet dat de dader snel en kordaat wordt aangepakt.
Bij een eerste overtreding van een jeugdige pleger wordt bij voorkeur gekozen voor de pedagogisch
14
gerichte Halt-afdoening.
In 2012 is het aantal verwijzingen naar Halt landelijk met 6,5% gestegen
ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt ten eerste omdat er in de strafrechtketen afspraken zijn
gemaakt dat de jeugdofficier vaker doorverwijst naar Stichting Halt maar ook omdat er beter wordt
samengewerkt met de Leerplichtambtenaren.
Bij complexe zaken krijgt een jongere of een persoonsgerichte aanpak bij de politie of wordt
doorverwezen naar het Veiligheidshuis. In 2013 hebben vijftien jongeren een persoonsgerichte
aanpak (PGA) gekregen van de politie.
Daartoe is besloten omdat deze jongeren meer
gestructureerde aandacht nodig hebben dan gebeurt bij alleen de reguliere aanpak van criminaliteit. In
het Veiligheidshuis maken veiligheidspartners in een casusoverleg persoonsgerichte afspraken over
de inzet van interventies. Dit kunnen justitiële interventies, bestuurlijke interventies en zorginterventies
zijn of een combinatie hiervan.
Of een jongere een PGA krijgt of wordt doorverwezen naar het Veiligheidshuis ligt aan de
omstandigheden. Als sprake is van een veelpleger, een jongere waarover men grote zorgen maakt of
een complexe casus waar meer interventies wenselijk zijn, wordt over het algemeen verwezen naar
het Veiligheidshuis.

12

Het probleem bij het in beeld brengen van individuele probleemjongeren is de definitie van probleemjongeren:
wat versta je daaronder? Zijn dat bijvoorbeeld alle jongeren die (één of meermaals) aanraking komen met de
politie? Of zijn dat jongeren waarvoor de reguliere repressieve en preventieve aanpak niet afdoende is?
13
Waaronder: Stichting Halt, politie, stichting Welzijn, stichting Streetcornerwork, Veiligheidshuis, Socius,
Stichting MEE
14
Uit: jaarverslag Halt 2012
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3.3 Jeugd, alcohol en drugs
Inleiding
Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn het hinderlijk gebruik van alcohol of drugs door
jongeren in de openbare ruimte.
Beeld
Het laatste onderzoek naar drugs- en alcoholgebruik onder jongeren in Velsen stamt uit 2009 en is
15
uitgevoerd door de GGD . Het onderzoek werd gehouden onder tweede- en vierdeklassers van het
voortgezet onderwijs. Half 2014 wordt het volgende onderzoek verwacht.
Het drugs- en alcoholgebruik van jongeren in Velsen ligt rond het gemiddelde van de regio:
 33% van de jongeren in Velsen had tenminste één keer in de maand voorafgaand aan het
vragenlijstonderzoek eenmaal vijf of meer drankjes gedronken bij één gelegenheid
(bingedrinken). Vergeleken met de regio is dat iets meer: in Kennemerland is het gemiddelde
29%.
 9% van de jonge Velsenaren gebruikte hasj en wiet in de maand voor het onderzoek. Het
gemiddelde in Kennemerland is 8%.
 4% van de respondenten heeft ooit harddrugs gebruikt in vergelijking met 3% gemiddeld in
Kennemerland.
Opvallend resultaat uit het onderzoek is verder dat alcoholgebruik (25%) en drugsgebruik (75%) door
jongeren in Velsen veelal buiten plaatsvindt, bijvoorbeeld op schoolpleinen of hangplekken.
Aanpak
Gebruik van alcohol en drugs heeft risico’s voor jongeren omdat het de lichaamsontwikkeling
waaronder de hersenontwikkeling kan verstoren en dit kan leiden tot gedragsproblemen of verslaving
op latere leeftijd. Vermindering van schadelijk alcoholmisbruik onder jongeren is daarom een
speerpunt van de nationale, regionale en lokale overheid. Concrete nationale maatregel om
alcoholmisbruik te verminderen is de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik per 1 januari
2014. Ook is overmatig alcohol- of drugsgebruik op jonge leeftijd een (van de vele) voorspeller(s) voor
later crimineel gedrag.
Een belangrijk thema in de Kadernota Jeugdbeleid 2012-2016, is een gezonde leefstijl bij jeugdigen.
In het kader van een reeks preventieve activiteiten ontvangt Brijder een subsidie en is het
Horecasanctiebeleid vastgesteld. Ook wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
regionale samenwerking rondom handhaving en preventie alcohol.

15

Scholierenonderzoek E-MOVO Gemeente Velsen
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3.4 Veilig in en om school
Inleiding
Jongeren kunnen dader zijn en slachtoffer van onveiligheid – thuis, in de buurt, bij het stappen maar
ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging,
diefstal, overlast, vernielingen en verkeersonveiligheid.
Beeld
Wij hebben geen cijfers over veiligheid in en om school.
Aanpak
Uitgangspunt is dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid rond en in de scholen.
Daarom heeft iedere school een veiligheidscoördinator en een veiligheidsplan. Daarnaast werken
middelbare scholen, politie, HALT en gemeente samen om veiligheidsproblemen efficiënt te kunnen
oplossen. Dit samenwerkingsverband heet het VIOS (Veilig in en om School). In het VIOS-convenant
is vastgelegd wat we willen bereiken. Eén van de afspraken die gemaakt is in het convenant is dat er
jaarlijks een steekproefgewijze kluisjescontrole plaatsvindt op middelbare scholen.
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4. Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid is het voorkomen en beperken van risico's waarbij mensen gewond of gedood
kunnen worden. Het veiligheidsveld fysieke veiligheid bestaat uit de volgende thema’s:
Thema 1: Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
Thema 2: Brandveiligheid
Thema 3: Milieu/externe veiligheid
Thema 4: Voorbereiding op rampenbestrijding

4.1 Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
Inleiding
Wij maken in deze analyse een onderscheid tussen verkeersveiligheid en verkeersoverlast.
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeersdeelnemers, bepaald op basis van
geregistreerde ongevallen. Bij verkeersoverlast moet u denken aan parkeeroverlast, geluidsoverlast
door verkeer, overlast van agressief rijgedrag en te hard rijdende auto’s.
Beeld
Verkeersveiligheid wordt gemeten door politiemeldingen van verkeersongevallen en de uitkomsten
van een bewonersenquête over fietsveiligheid.
Het totaal aantal meldingen van verkeersongevallen bij de politie is het laatste jaar gedaald (zie tabel
4.1). Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat de politie sinds de laatste jaren niet altijd in actie komt
als er alleen sprake is van materiële schade, dat kan tot gevolg hebben dat burgers een ongeval niet
altijd meer melden. In figuur 27 is dan ook te zien dat de daling van het totaal aantal meldingen in
2013 toe te schrijven is aan een daling van het aantal verkeersongevallen met materiële schade.
Figuur 27: Politiemeldingen van verkeersongevallen

Politiemeldingen

jaar

Verkeersongevallen dodelijke afloop

2011
2

2012
1

2013
1

Verkeersongevallen letsel

63

75

75

Verkeersongevallen materiële schade

306

295

235

Verkeersongevallen totaal

371

371

311

Ongevallen in Velsen vinden vooral plaats op kruisende wegen met fietspaden en op rotondes. De
kruisingen waar de meeste meldingen van verkeersongevallen worden gedaan zijn de kruising
Marktplein/Lange Nieuwstraat in IJmuiden en de rotondes Vondellaan in Driehuis, Hagelingerweg in
Santpoort-Noord en de Velserbroekse Dreef in Velserbroek.
Deze ‘hotspots’ komen deels overeen met de uitkomsten van een enquête onder inwoners naar hun
16
bevindingen over verkeer en in dit specifieke geval naar fietsveiligheid . Uit de enquête blijkt dat
inwoners van Velsen het meest ontevreden zijn over de fietsveiligheid bij de kruising Marktplein/Lange
Nieuwstraat in IJmuiden en bij de kruising Plein 1945 in IJmuiden.
Verkeersoverlast wordt gemeten door politiemeldingen en de resultaten uit de Leefbaarheidsmonitor.
Uit figuur 28 (p.35) blijkt dat het aantal meldingen van parkeerproblemen en verkeersstremming bij de
politie de laatste jaren is gedaald.

16

Rapportage Onderzoek Verkeer, DUO Market Research (2014)
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Figuur 28: Politiemeldingen parkeerproblemen en verkeersstremming

indicator

bron

Parkeerproblemen en verkeersstremming

Politiemeldingen

jaar
2011
214

2012
197

2013
163

Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt juist dat de ervaren parkeeroverlast in 2013 is gestegen ten
17
opzichte van 2011.
Uit de Leefbaarheidsmonitor zijn dit kort samengevat de resultaten op gebied van verkeersoverlast:
 Opvallend is vooral de stijging van ervaren parkeeroverlast, met name de overlast in bepaalde
wijken. Grote uitschieters zijn daarbij IJmuiden-Noord en IJmuiden-Zuid. Daar ervaren niet
alleen veel meer mensen parkeeroverlast dan gemiddeld maar ook is in beide wijken de
overlast flink gestegen ten opzichte van 2011.
 Het percentage van Velsenaren dat vindt dat er te snel wordt gereden is in 2013 gestegen
vergeleken met 2011. Ten opzichte van 2009 is het percentage echter gelijk gebleven. Vooral
in IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Velsen-Noord vindt men dat er te hard wordt gereden.
 De ervaren geluidsoverlast door verkeer is de afgelopen jaren in Velsen gedaald. Opvallend is
dat in IJmuiden-West de ervaren geluidsoverlast door verkeer juist sterk is gestegen.
 Het percentage van mensen dat vindt dat sprake is van agressief rijgedrag is gelijk gebleven
ten opzichte van 2011.
Figuur 29: ontwikkeling verkeersoverlast in Leefbaarheidsmonitor

Aanpak verkeersveiligheid en verkeersoverlast
De aanpak van de verkeersveiligheid is zowel preventief als repressief. De nadruk in Velsen ligt op de
preventieve aanpak. Dit houdt in dat we proberen om de oorzaken van verkeersonveiligheid weg te
nemen zodat de kans op ongevallen wordt beperkt. Belangrijke maatregelen hierbij zijn:
 Een eenduidige vormgeving van de infrastructuur die ervoor zorgt dat de weggebruiker het
wegbeeld herkent en weet welk verkeersgedrag van hem of haar wordt verwacht.

17

Hierbij merken wij wel weer op dat de definities van politiemeldingen en Leefbaarheidsmonitor niet dezelfde zijn
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Het zorgen voor een duidelijke scheiding tussen hoofdwegen (50 km/uur) en woongebieden
(30 km/uur).
Aanpassen van specifieke verkeerssituaties naar aanleiding van ongevallen of meldingen.

Verder heeft de gemeente de afgelopen jaren specifiek geïnvesteerd in fietsveiligheid. Doel is daarbij
om veilige en op elkaar aansluitende fietsroutes te realiseren. Concreet houdt dit in dat:
 op bijna alle hoofdwegen vrije fietspaden van rood asfalt zijn neergelegd;
 fietsstraten zijn aangelegd op de Santpoortse Dreef en de Waterloolaan;
 veilige oversteekplaatsen zijn gerealiseerd;
 relatief kleine ingrepen zijn uitgevoerd, zoals het weghalen van obstakels en het verkorten van
wachttijd bij verkeerslichten.
Naast de verkeersonveiligheid wordt ook verkeersoverlast preventief tegengegaan. Om de
parkeerproblemen in Velsen aan te pakken is een parkeernormenbeleid en een parkeerbeleidsplan
vastgesteld.
Naast de preventieve aanpak treedt de politie en de gemeente ook repressief op tegen
verkeersovertredingen.
De politie houdt met enige regelmaat verkeerscontroles in de gemeente. De controles worden
uitgevoerd op plaatsen waar op dat moment veel meldingen van verkeersonveiligheid of
verkeersoverlast worden gedaan.
De gemeente voert ook regelmatig controles uit om gevaarlijke verkeerssituaties of situaties die tot
verkeersoverlast kunnen leiden te voorkomen. Bijvoorbeeld door het bekeuren van verkeerd
geparkeerde auto’s of het bekeuren van fietsers en scooterrijders.
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4.2. Brandveiligheid
Inleiding
Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid
van bepaalde soorten gebouwen zoals woongebouwen, gebouwen met horecabestemming,
instellingen, andere bedrijven. Anderzijds gaat het over de voorwaarden van een effectieve aanpak.
Beeld
Het totaal aantal incidenten waarbij een melding is binnengekomen bij de brandweer is afgenomen
(zie figuur 30). Uit cijfers van de brandweer blijkt dat het aantal incidenten waarvoor de brandweer
uitrukt vooral buitenbranden zijn (in bijvoorbeeld bos, duinen of in een voertuig), gevolgd door
binnenbranden (o.a. woningen, winkels of schuren).
Figuur 30: Incidenten brandweer

jaar
Incidenten brandweer
Incidenten binnenbrand
Incidenten buitenbrand
Incidenten overig
Incidenten brand totaal

2011
65
111
10
186

2012
49
100
58
207

2013
51
68
49
168

Ook het totaal aantal meldingen over brand bij de politie is afgenomen. Het grootste gedeelte
betreffen meldingen anders dan brandstichting.
Figuur 31: Meldingen politie over brand

jaar
Meldingen politie
Brand (geen brandstichting)
Brandstichting

2011
104
25

2012
109
35

2013
63
19

Aanpak
Om de brandveiligheid te borgen ziet de brandweer toe op preventie en geeft zij voorlichting aan
doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden.
Veel aandacht wordt gegeven aan preventie. Gebouwen moeten aan vereisten van brandveiligheid
voldoen. Dit wordt gecontroleerd door brandweer en handhavers van de gemeente.
18
De brandweer controleert alle gebouwen met een zogeheten omgevingsvergunning brandveilig.
Hoge prioriteit heeft de brandwerendheid tussen woningen. Geconstateerd is dat die bij bepaalde
woningen niet voldoen aan het wettelijk niveau van minimale eisen, met name bij woningen die
gebouwd zijn tussen 1950 en 1970. Hier wordt sinds de afgelopen jaren aandacht besteed.
De brandweer ontplooit verschillende activiteiten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op branden:
 Complexe objecten worden in kaart gebracht zodat brand beter kan worden bestreden.
 De brandweer bereidt zich voor op brandbestrijding door te blijven oefenen, te trainen en bij te
scholen. Alle functionarissen van de brandweer moeten ieder jaar een oefenprogramma
doorlopen waarbij ze verplicht worden alle daarin opgenomen activiteiten te doen.

18

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wil echter over naar een andere systematiek waarbij beheerders van
bouwwerken zelf verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheidscontroles in hun gebouwen. Daarmee wordt de
verantwoordelijkheid dus verlegd van overheid naar de beheerders van de gebouwen zelf. Momenteel onderzoekt
de VRK hoe gemeenten hier tegen aankijken.
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4.3. Milieu en externe veiligheid
Inleiding
Bij externe veiligheid staan de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de omgeving centraal. Het gaat
hierbij ten eerste om de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Ten tweede gaat het over het
vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, water, spoor, lucht of via buisleidingen.
Figuur 32: Risicokaart gevaarlijke stoffen Velsen

Beeld
19
In Velsen worden alle risicovolle objecten met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht, zie figuur 32.
De kans dat een ongeval met gevaarlijke stoffen in Velsen plaatsvindt is zeer klein. Bijzonder aan
Velsen is dat er een ondergrondse leiding loopt waardoor in zee gewonnen ruwe olie vervoerd wordt
naar het westelijke havengebied in Amsterdam. Op de kaart is deze route aangegeven met de
stippellijn. Een deel van de route is door bewoond gebied. Omdat de olie nog niet is bewerkt, zit hier
nog een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in die bij blootstelling een gevaar voor de gezondheid
kan opleveren. De kans dat de gevaarlijke stoffen vrijkomen is echter zeer klein.
Aanpak
Externe veiligheid is een dynamisch werkgebied. Steeds komt weer nieuwe wetgeving met nieuwe
eisen voor hoeveelheid en wijze van opslag en vervoer. Dit betekent dat de aanpak van externe
veiligheid ook steeds aan veranderingen onderhevig is. De partij die belast is met de uitvoering van de
regels en het in kaart brengen van de risico’s is de Milieudienst IJmond. Ten aanzien van de aanpak
van externe veiligheid merken we het volgende op:
 De belangrijkste bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in het
Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Voor een deel van deze bedrijven is een
risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Ook is voor de lijn met ruwe olie en voor alle
aardgasleidingen een QRA uitgevoerd.
 Per object wordt het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) bepaald. Bij het
plaatsgebonden risico is streng bepaald wat is toegestaan en niet. Bij het groepsrisico wordt
afgewogen welk risico aanvaardbaar is en welk risico niet.
 Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is in Nederland aan strikte regels gebonden. Die regels
komen voort uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze wet geeft een gemeente de
mogelijkheid wegen of gebieden aan te wijzen waar gevaarlijke stoffen mogen worden
19

Deze kaart is te raadplegen via www.risicokaart.nl.
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vervoerd zonder specifieke ontheffing van de gemeente. In Velsen is een dergelijke route
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vastgesteld door de gemeenteraad.
Ten aanzien van de beheersbaarheid van risico’s is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
de deskundige partij. De scenario’s die zich kunnen voordoen zijn vastgelegd in het
scenarioboek Externe Veiligheid. Deze is opgesteld door de veiligheidsregio’s in Noord20
Holland.

www.scenarioboekev.nl
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4.4 Voorbereiding op rampenbestrijding
Inleiding
Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal. Rampen en crises vinden zelden plaats,
maar gemeente en veiligheidspartners moeten goed voorbereid zijn op een eventuele ramp.
Bij dit thema past dus geen actueel veiligheidsbeeld maar hiervoor is het belangrijk hoe Velsen is
voorbereid op mogelijke rampen en crises.
Aanpak
De verantwoordelijkheid voor de crisisorganisatie ligt bij de veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is
een geografisch gebied bestaande uit meerdere gemeentes. De samenwerking in veiligheidsregio’s is
gebaseerd op een verplichte gemeenschappelijke regeling van gemeenten, een vorm van verlengd
lokaal bestuur.
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeenten, politie en
andere partners samen aan rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Elke veiligheidsregio heeft een regionaal risicoprofiel opgesteld. Dat is een overzicht van de risico’s
die in een veiligheidsregio kunnen voorkomen en de impact en waarschijnlijkheid daarvan. Het
risicoprofiel is opgesteld aan de hand van een inventarisatie en analyse van de risico’s. Velsen ligt in
de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hieronder is het risicoprofiel van Kennemerland te zien.
Figuur 33: Risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland (uit document Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Veiligheidsregio Kennemerland)

Op basis van het risicoprofiel van Kennemerland is een regionaal beleidsplan gemaakt. Daarin staan
de maatregelen die worden genomen om de risico’s te voorkomen en te beperken.
Voor de beheersing van specifieke risicovolle objecten zijn rampbestrijdingsplannen gemaakt. De
Veiligheidsregio Kennemerland heeft voor drie specifieke objecten een bestrijdingsplan, dat zijn:
 het Crisisbestrijdingsplan Schiphol;
 het Rampbestrijdingsplan Tata Steel;
 het Incidentenbestrijdingsplan Noordzeekanaal.
In het regionaal crisisplan wordt de crisisorganisatie in de veiligheidsregio met bijbehorende
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden beschreven. Zo weten alle organisaties wat van hen
verwacht wordt in een crisissituatie. In de normale dagelijkse situatie werkt de brandweer, de politie en
de geneeskundige hulpverlening volgens de regels en procedures van de eigen discipline. Dat
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verandert als bij de bestrijding van een incident structurele coördinatie tussen disciplines noodzakelijk
is. Het in gang zetten van deze structurele coördinatie wordt opschaling genoemd. Om snel te kunnen
opschalen is de Georganiseerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP-procedure)
ontwikkeld.
In het verleden is gebleken dat de VRK goed is voorbereid op rampen en crises. De brand in
buurtcentrum De Mel in Velsen-Noord op 1 januari 2012 is een voorbeeld van een situatie waarbij
structurele coördinatie noodzakelijk was en is opgeschaald. De brand in de Kruisbergflat te IJmuiden
in 2013 is een voorbeeld waar de bestrijding en hulpverlening zo goed verliep dat het niet nodig bleek
te zijn om op te schalen.
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5. Integriteit en veiligheid
In dit hoofdstuk staat het veiligheidsveld integriteit en veiligheid centraal. Het veiligheidsveld bestaat
uit de volgende veiligheidsthema’s:
Thema 1: Polarisatie en radicalisering
21
Thema 2: Georganiseerde criminaliteit

5.1 Polarisatie en radicalisering
Inleiding
Bij dit thema staan conflicten tussen partijen en bevolkingsgroepen centraal. Dat kunnen bijvoorbeeld
personen zijn met een verschillende politieke voorkeur, geloofsovertuiging, andere cultuur of seksuele
geaardheid. Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen deze partijen en
bevolkingsgroepen. Tegenstellingen kunnen bijvoorbeeld geloof, cultuur, geslacht, ras of seksuele
voorkeur zijn. Groeperingen die gepolariseerd zijn kunnen radicaliseren. Bij radicalisering gaat het om
ideologische groepen of stromingen in de samenleving die een bedreiging kunnen zijn voor de
veiligheid en waarbij sprake kan zijn van dreigend geweld. Stromingen die op die manier kunnen
radicaliseren zijn bijvoorbeeld: rechts-extremisme, islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme of linksextremisme.
Beeld
In de Leefbaarheidsmonitor zijn twee vragen opgenomen over polarisatie. Gevraagd is hoe men over
andere partijen of bevolkingsgroepen denkt en of spanningen ontstaan. Daaruit komt het volgende
beeld naar voren:
Gemiddeld 13% denkt negatief over bevolkingsgroepen in de buurt. Opvallend is dat alle IJmuidense
wijken negatiever over bevolkingsgroepen in de buurt zijn dan gemiddeld. Ook in Velsen-Noord is men
negatief.
Belangrijk voor het veiligheidsbeeld is of de bevolkingssamenstelling resulteert in spanningen tussen
buurtgenoten. Gemiddeld 11% van de Velsenaren ervaart spanningen met buurtgenoten uit een
andere cultuur (zie figuur 35, p. 43). Vooral in IJmuiden-West en Zee- en Duinwijk ervaart men
bovengemiddeld vaak spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur. Opvallende stijgers zijn
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid.
Figuur 34: spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur (uit Leefbaarheidsmonitor 2013)

21

Eind 2013 zijn drie thema’s toegevoegd aan het veiligheidsveld Integriteit en veiligheid. Dat is Veilige Publieke
Taak, informatiebeveiliging en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. In een volgende veiligheidsanalyse zullen
deze onderwerpen worden meegenomen.
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Een vorm van polarisatie is discriminatie. Van discriminatie doet men in Velsen nauwelijks melding. In
2013 is bij de politie één aangifte geregistreerd van discriminatie, in 2012 waren dit er nul. Bij het
Bureau Discriminatie zijn in 2012 21 klachten binnengekomen van discriminatie en ongelijke
behandeling.
Dat nauwelijks melding wordt gedaan van discriminatie betekent echter niet dat discriminatie
nauwelijks voorkomt. Integendeel: uit een onderzoek van Bureau Discriminatie uit 2008 bleek dat 12%
van de volwassen inwoners in Kennemerland in het afgelopen jaar tenminste één keer
22
gediscrimineerd werd.
Een extreme vorm van polarisatie is radicalisering. De vorm van radicalisering waar men zich
momenteel het meest zorgen maakt is islamradicalisme.
De Nationaal Coördinator
23
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ziet een toename in:
 Jihadstrijders die uitreizen naar Syrië;
 radicalisering van islamitische jongeren uit Nederland;
 bedreiging van westerse doelwitten in het buitenland.
Het meest zorgen maakt de NCTV zich om de jihadstrijders. Inmiddels zijn ongeveer 120
Jihadstrijders uit Nederland naar Syrië afgereisd. Een deel daarvan vecht in Syrië voor een aan Al
Qaida gelieerde organisatie. Gevaar van deze Jihadstrijders is dat zij bij terugkomst in Nederland
meer geneigd kunnen zijn om geweld toe te passen of, aangestuurd door een organisatie als Al Qaida
of zelfstandig, terroristische activiteiten zouden kunnen ontplooien. Vanwege de mogelijke
veiligheidsrisico’s die terugkerende uitreizigers met zich meebrengen is in maart 2013 het nationale
dreigingsniveau verhoogd van beperkt tot substantieel. Een substantieel dreigingsniveau betekent dat
de kans dat een terroristische dreiging plaatsvindt reëel is. Tot nu toe zijn voor zover bekend geen
strijders uit Velsen afgereisd naar Syrië.
Aanpak
De aanpak van polarisatie in Velsen is vooral gericht op discriminatie. Om discriminatie te voorkomen
en te bestrijden is wettelijk vastgelegd dat elke burger toegang moet hebben tot een onafhankelijk
antidiscriminatiebureau. In Velsen is dat het Bureau Discriminatie Kennemerland (BDK). Het bureau
registreert en behandelt klachten, geeft voorlichting, doet onderzoek, maakt beleid en adviseert op het
gebied van discriminatie.
Ook lokaal heeft discriminatie prioriteit. In 2012 is in Velsen het Antidiscriminatiebeleid vastgesteld.
Daarin zijn drie uitgangspunten benoemd:
 de drempel om discriminatie te melden moet zo laag mogelijk zijn;
 de aard en omvang van discriminatie in beeld brengen;
 discriminatie is de wet overtreden.
Om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan worden de volgende instrumenten ingezet:
 discriminatie wordt als regulier agendapunt besproken in de veiligheidsdriehoek (OM, politie,
burgemeester).
 de gemeente stimuleert het politieteam IJmond om zich door voorlichting en training te
informeren over de Aanwijzing Discriminatie, de lokale situatie met betrekking tot discriminatie
en manieren waarop gereageerd kan worden op discriminatie-incidenten.
 verhuur van gemeentelijke of door de gemeente gesubsidieerde ruimten, waar activiteiten
plaatshebben die nadrukkelijk in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet, wordt geweigerd.
 jongeren die een HALT-traject volgen vanwege discriminatie of jongeren die sterk de indruk
wekken discriminerend gedachtegoed aan te hangen worden in de regel doorgestuurd voor
een verplichte voorlichtingsbijeenkomst van het BDK.
De politie speelt een belangrijke rol in het handhaven van de wet met betrekking tot discriminatie en in
het signaleren van bijvoorbeeld radicalisering. De politie en Openbaar Ministerie hebben afspraken
gemaakt over het opsporen en vervolgen van discriminatie. De politie is verplicht om iedere aangifte
over discriminatie op te nemen en om in alle gevallen een opsporingsonderzoek te doen naar de
identiteit van de verdachte. De hoofdregel van het OM is dat bij iedere overtreding van de
discriminatiebepaling een strafrechtelijke reactie volgt.
22

Uit: Jaarverslag Bureau Discriminatie 2012
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http://www.nctv.nl/actueel/persberichten/dreigingsniveau-gehandhaafd-op-substantieel-welzorgelijke-ontwikkelingen.aspx
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5.2 Georganiseerde criminaliteit
Inleiding
Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren op
gemeentelijk grondgebied en die misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen
(waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake is van verweving van onder- en bovenwereld
en vaak ook van witwassen. In deze analyse maken we een onderscheid tussen mensenhandel (§
5.2.1) en drugshandel en overige incidenten georganiseerde criminaliteit (§ 5.2.2).

5.2.1 Mensenhandel
Inleiding
Onder mensenhandel valt: gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, loverboys, orgaanhandel en
gedwongen bedelarij.
Beeld
Wij hebben geen goed beeld van mensenhandel. Dat kunnen wij op twee manieren verklaren. Op de
eerste plaats komt het door de aard van mensenhandel: betrokkenen willen het, net zoals andere
vormen van criminaliteit, zo veel mogelijk verborgen houden. Ten tweede is bij de overheid pas de
24
laatste paar jaar het bewustzijn gekomen dat mensenhandel overal kan voorkomen.
Aanpak
De politie is op grond van onze Prostitutienota aangewezen als toezichthouder bij legale en illegale
seksbedrijven. Bij illegale seksbedrijven kan mogelijk sprake zijn van mensenhandel. Sinds 2013 stelt
de politie bestuurlijke rapportages op indien bestuursrechtelijke maatregelen nodig geacht worden.
Aan de hand van deze bestuurlijke rapportage kan de gemeente het bestemmingsplan handhaven.
Wij hebben in 2013 in totaal vier bestuurlijke rapportages van de Nationale Politie gekregen over het
aantreffen van prostitutie of het aanbieden van seksbedrijven zonder vergunning in een woning.
Ook is een nieuwe prostitutiewet in de maak. Doel hiervan is het invoeren van een regionaal
vergunningstelsel om verplaatsingseffecten te voorkomen.

5.2.2 Drugshandel en overige incidenten georganiseerde criminaliteit
Inleiding
Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren op
gemeentelijk grondgebied.
Beeld
Op basis van politiecijfers kunnen we iets zeggen over de vormen van georganiseerde criminaliteit die
het meest voorkomen:
 in 2013 zijn 68 drugshandelincidenten geregistreerd. Dit zijn er iets meer dan voorgaande
jaren. Onder deze registratiecategorie valt ook bezit (hard- en soft)drugs. Worden deze
incidenten weggelaten blijven er nog 25 drugshandelincidenten over. 18 meldingen zijn
geregistreerd over het vervaardigen van softdrugs, dat wil zeggen het bezit grote
hoeveelheden softdrugs of het kweken van hennep. Ook zijn vijf incidenten handel harddrugs
geregistreerd.
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Bron: Negende Rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel
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Figuur 35: aantal geregistreerde incidenten georganiseerde criminaliteit bij de politie
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Aanpak
Georganiseerde criminaliteit pakken wij zo veel mogelijk integraal aan. Dat betekent dat de
ketenpartners met elkaar samenwerken en zowel (fiscaal)strafrechtelijke als bestuursrechtelijke
maatregelen nemen. Een voorbeeld van deze integrale aanpak is de revitalisering van het
havengebied (project Fabricius). Gemeente, politie, Belastingdienst, RIEC, Koninklijke Marechaussee
en Openbaar Ministerie werken in dit project samen om diverse in het havengebied van IJmuiden
geconstateerde en mogelijk met georganiseerde criminaliteit in verband staande wetsovertredingen
integraal aan te pakken.
Het bestuursrechtelijke instrument om georganiseerde criminaliteit preventief aan te pakken is de wet
Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Op grond van deze
wet kan het bevoegd orgaan een vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken als
gevaar dreigt dat deze zal worden gebruikt wordt voor criminele activiteiten. In het Bibobbeleid
Gemeente Velsen zijn kaders vastgesteld over de inzet van de wet.
Uitbreiding toepassingsbereik Wet BIBOB
Het gebruik van de Wet BIBOB is de afgelopen jaren gestegen en zal ook het komende jaar blijven
stijgen. De wet wordt tot nu toe vooral toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen (Wabo),
op de horeca- en prostitutiebranche, speelautomatenhallen en coffeeshops. Per 1 juli 2013 is de
gewijzigde Wet BIBOB in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van de wet en bevat
verbeteringen voor het gebruik ervan.
De uitbreiding betreft de vastgoedsector, de kansspelsector, vuurwerkimporteurs, vergunningen van
de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten.
Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet BIBOB niet meer de branches
en sectoren noemt waarbinnen de Wet BIBOB geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke
vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet
BIBOB vallen.
Met het oog op de gewijzigde, uitgebreide Wet BIBOB zal in 2014 een voorstel worden gedaan tot
vaststelling van (nieuw) beleid ten aanzien van nieuwe aan de Wet BIBOB onderhevige zaken, waarbij
met name moet worden gedacht aan vastgoedtransacties waarbij de gemeente als civiele partij is
betrokken. Naast dit voorstel zal ook een evaluatie worden opgemaakt over de werking van het
geldende BIBOB-beleid en zullen er voorstellen worden gedaan tot aanpassing van dit beleid voor
zover de uitkomsten van de evaluatie hiertoe aanleiding geven.
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