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Schriftelijke vragen PVV Den Helder “Verbod op dragen van messen e.a.” 

 

 

Geacht college, geachte burgemeester, 

 

In de gemeente Groningen geldt vanaf 1 maart een verbod op het dragen van 

messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Hiermee 

beoogt de gemeente dat minder mensen slachtoffer worden van geweld met wapens. 

 

Want er is een zeer zorgwekkende trend zichtbaar, vooral onder jongeren.  

Veel jongeren voelen zich namelijk onveilig en dragen daarom allerlei wapens om 

zichzelf te kunnen verdedigen. Er moet dan gedacht worden aan een mes, 

pepperspray, boksbeugel of andere vormen van wapens. En er zijn zelfs 

voorbeelden van jongeren die machetes of schietwapens zij zich dragen.  

De drempel voor extreem geweld met alle gevolgen van dien wordt steeds lager, wat 

nog eens wordt versterkt, omdat sommige wapens makkelijk in Helderse winkels 

verkrijgbaar zijn; denk bijvoorbeeld aan messen bij de Action. 

 

De PVV is van mening dat het gemeentebestuur de taak heeft om Den Helder zo 

veilig, alsmede leefbaar mogelijk te houden en daarom is onze fractie zeer 

geïnteresseerd in het verbod dat door de gemeente Groningen is ingesteld. 

 

Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het college van 

burgemeester en wethouders/de burgemeester (voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft) stellen: 

 

1) Is de burgemeester/het college bereid om net als de gemeente Groningen een 

verbod in te stellen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

2) Wat is volgens de burgemeester/het college de grens van wat als potentieel 

wapen gezien zou kunnen worden? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

3) Deelt de burgemeester/het college de mening dat de wettelijk toegestane maten 

voor een mes niet afdoende zijn om het niet als wapen te zien? Een simpel 

stanleymes kan bijvoorbeeld ook als wapen gebruikt worden en waar onder andere 

bouwvakkers deze tijdens hun werk vaak op zak hebben, kunnen er vraagtekens 

gezet worden wanneer een persoon dit buiten werktijd bij zich heeft. Graag een 

gemotiveerd antwoord. 
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4) Hoe ziet de burgemeester/het college de rol van Handhaving en politie bij de 

bestrijding van de wapenwedloop onder vooral de jeugd? Hoe zou hier nog beter 

invulling aan gegeven kunnen worden? Zou er bijvoorbeeld bij incidenten, zoals een 

standaard ruzie in het nachtleven, niet standaard preventief gefouilleerd kunnen 

worden? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

5) Is het een mogelijkheid om personen waarbij een wapen afgepakt wordt, een 

langdurig gebiedsverbod te geven wanneer dit de veiligheid ten goede komt?  

Zo ja, hoe wordt dit gecontroleerd? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

6) Kan de burgemeester/het college onderzoeken of het mogelijk is om in de 

nachtelijke uren de binnenstad van een continue (dus onafgebroken) surveillance 

van politie c.q. Handhaving te voorzien? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

7) Wat wordt er momenteel gedaan om het wapenbezit te monitoren op straat? 

Graag een gemotiveerd antwoord 

 

8) Wat wordt er momenteel actief gedaan inzake voorlichting en aandacht besteden 

aan de mogelijkheid tot inleveren van wapens? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

9) In hoeverre worden scholen en winkeliers momenteel betrokken bij het zoveel 

mogelijk wapenvrij houden van onze straten? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

10) Is de burgemeester/het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om 

voorlichting in het straatbeeld te plaatsen met betrekking tot de consequenties van 

het dragen van potentiële wapens? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd 

antwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vincent van den Born  

PVV Den Helder 

 

 

 


