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1.   Inleiding 

 
Het lokaal integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 omvat een diversiteit van veiligheidsthema’s: variërend van 
leefbaarheid en ervaren buurtproblemen tot overlastgevende jeugd en keurmerk veilig ondernemen. Binnen 
deze thema’s worden prioriteiten beschreven. Veiligheidsbeleid een beleid ‘van iedereen voor iedereen’. 
De operationele uitvoering van deze prioriteiten is een samenspel tussen diverse interne-,en externe 
partners: diverse beleidsafdelingen van de gemeente Den Helder, politie, OM, buurtbewoners, 
wijkmanagers, woningcorporaties en private partijen. Last but not least, dient de burger op een actieve 
manier bij het beleid te worden betrokken. 
De gemeente krijgt steeds meer middelen en handvatten in de regievoering over het lokaal integraal 
veiligheidsbeleid. Regie hebben betekent sturing geven aan de selectie van veiligheidsthema’s en 
zorgdragen dat deze thema’s door alle interne en externe partners worden gedragen. De samenhang tussen 
beleidsvelden alsook de veelheid aan betrokken maatschappelijke spelers duiden op een bewustzijn dat 
veiligheidsbeleid en veiligheidsgevoelens afhankelijk zijn van zich voortdurend ontwikkelende factoren. De 
term ‘integraal’ binnen integraal (lokaal) veiligheidsbeleid wordt dan pas functioneel als er intern en extern 
kan worden rekening gehouden met deze factoren. In het kader van visieontwikkeling betekent dit een 
voortdurende aandacht voor de diverse spelers op het terrein. Hieronder worden de prioriteiten en de 
ketenaanpak beschreven. De keuze voor deze prioriteiten is gebaseerd op veiligheidsanalyse enerzijds, het 
regeerakkoord VVD-CDA ( 2010), evaluatie van het LIVP 2006-2009, gesprekken met ketenpartners 
anderzijds. Het gaat om volgende prioriteiten:  

- Aanpak jeugdoverlast 
- Veilig uitgaan in het stadscentrum 
- Coffeeshopbeleid 
- Buurtgerichte aanpak overlast, drugs en huisjesmelkers 

Naast de prioriteiten, zijn er overige veiligheidsthema’s. Deze zijn ondersteunend aan het integraal 
veiligheidsbeleid. Het gaat om:  

- Integrale aanpak prostitutiebedrijven 
- Cameratoezicht 
- Publiekprivate samenwerking: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b), Keurmerk Veilige 

Bedrijventerreinen (KVO-b) en Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
- Veiligheidshuis 
- Programmatisch handhaven 
- Evenementen 

 
Teneinde een kort en krachtig document aan te leveren, wordt de hierboven genoemde veiligheidsanalyse1 
en een beschrijving van overige veiligheidsthema’s in een aparte bijlage bij het lokaal integraal 
veiligheidsbeleid besproken. In deze bijlage worden eveneens de taken en bevoegdheden van de 
burgemeester, politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) beschreven. 
 
Opdat de burger beter betrokken wordt bij het veiligheidsbeleid zullen – afhankelijk van de gesignaleerde 
problematiek – klantenpanels  worden opgericht of zal de gemeente deelnemen aan wijkplatforms.  
 
 
                                                      
1 Veiligheidsanalyse volgens de VNG systematiek Kernbeleid Veiligheid. 
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2. Prioriteiten binnen het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
 
2.1. Aanpak jeugdoverlast 
 
Beschrijving thema 
Jeugdgroepen die in het publieke domein voor overlast zorgen, worden door de politie met behulp van de 
shortlistmethodiek getypeerd als ‘hinderlijk’, ‘overlastgevend’ of ‘crimineel’. Ook andere organisaties en 
instellingen bieden door middel van toeleidingrapportages informatie over jeugdproblematiek. Vanuit haar 
regierol is de gemeente verantwoordelijk voor de geïntegreerde aanpak van problematische jeugdgroepen.  
In het risicojongerenoverleg Veiligheidshuis als ook in het Justitieel Casusoverleg worden deze 
problematische jongeren besproken. Doel hiervan is om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en 
vervolgens gecoördineerde interventies te starten of om door een afgewogen aanbod van begeleiding van 
de minderjarige (en zijn/haar omgeving) een straf te bieden, recidive te voorkomen dan wel te verminderen.  
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2011 – 2014 
De gemeente Den Helder wenst een geïntegreerde aanpak voor de aanpak van problematische 
jeugdgroepen. Hiervoor is een goed afstemming met alle partners noodzakelijk: de politie d.m.v. informatie 
gegenereerd uit de shortlistmethodiek en doelgroepcoördinatie; signalen van wijkmanagers, 
jongerenwerkers en buurtbewoners, etc. 
 
Partners in de aanpak 
§ Gemeente Den Helder, Veiligheidshuis en politie 
§ St. De Wering 
§ Buurtbewoners 
 
Beschrijving ketenaanpak 
In de aanpak van jeugdoverlast wordt er nauw samengewerkt met diverse partners.  
Met ingang van 1 januari 2011, heeft St. De Wering het preventieve jongerenwerk2 van Bureau Jeugdzorg 
overgenomen en  gaat uitvoering geven aan de herinrichting van het tiener-, en jongerenwerk.3 Voor de 
doelgroep tot en met 13 jaar is er een aanbod voor kinderhuiskamers en buitenschoolse opvang. Er is een 
aanbod voor tiener-, en jongerenwerk (12 – 23 jaar) in elke wijk4. Op dit moment zijn er vijf fysieke centra: 
buurthuis Elto in Tuindorp, Go Oud in Oud Den Helder, Vliet 60 in Julianadorp, Multifunctioneel Centrum 
(MFC) in Nieuw-Den Helder en ’t Hoekje in de Schooten . De jongeren worden door het ambulante 
jongerenwerk (voorheen stedelijk straathoekwerk genoemd) begeleid naar ontmoetingsplekken in 
buurthuizen5 waar ook culturele evenementen worden georganiseerd. Per half jaar wil St. De Wering 20% 
(1260) van het totaal aantal jongeren (6300) in de leeftijd van 12 – 23 jaar bereiken. Risico-, en 
overlastgevende jongeren worden door het ambulante jongerenwerk aangesproken en doorgeleid naar een 
passende voorziening met extra zorg: Veiligheidshuis, CJG, Brijder Verslavingszorg, etc. In het kader van 
contactlegging tussen de ambulant jongerenwerkers en de hanggroepjeugd op straat, bespreken de 

                                                      
2 Onder het preventieve jongerenwerk valt zowel de uitvoering van activiteiten in de tiener-, en jongerencentra alsook het 
ambulante jongerenwerk (voorheen stedelijk straathoekwerk genoemd). 
3 Het kader voor de herinrichting van het tiener-, en jongerenwerk is vastgesteld door het College (RI10.0170). 
4 Het tiener-, en jongerenwerk richt zich op alle jeugd en niet alleen op risico-, en overlastgevende jeugd. 
5 Op dit moment worden er al activiteiten uitgevoerd in buurthuizen Elto (Tuindorp), De Boerderij (De Schooten) en Go out  
(Oud-Den Helder). 
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jongerenwerkers met de hanggroep het gegeven dat de jongeren zelf ideeën kunnen inbrengen in de 
buurthuizen en of welke de nadelen zijn van een hangplek.  Maar ook dat er bij herhaalde overlast de politie 
zal worden ingeschakeld. In Den Helder zijn op dit moment twee ambulant jongerenwerkers actief6 binnen 
volgende wijken en buurten: Nieuw-Den Helder, de Schooten, Julianadorp, centrum, Tuindorp, Visbuurt en 
Huisduinen. Uit rapportages van het straathoekwerk (2010) valt af te leiden dat er een verschuiving te zien is 
van overlast in de wijken Julianadorp en Tuindorp naar het centrum en Oud-Den Helder. Successen in 
reductie van overlast zijn vaak te herleiden tot een kwalitatief aanbod voor jeugd in tienercentra van 
buurthuizen. Brijder Verslavingszorg heeft in 2010 regelmatig voorlichtingen verzorgd voor jongerengroepen 
in de genoemde tienercentra en buurthuizen. Deze voorlichtingen zijn gericht op bewustwording: het 
herkennen van de effecten en risico’s van alcohol-, en middelengebruik. Voor jongeren die al 
(problematisch) middelen gebruiken, biedt Brijder Verslavingszorg consultatiegesprekken aan en indien 
nodig doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening. 
Ook burgers kunnen een belangrijke signalerende rol vervullen. Deze signalen worden vanuit de gemeente 
doorgestuurd naar St. De Wering, zodat deze gerichte acties kunnen ontwikkelen. 
 
2.2 Veilig uitgaan in het stadscentrum 
 
Beschrijving thema 
Op 8 november 2004, heeft de raad besloten het systeem van glijdende sluitingstijden te vervangen door 
vrije sluitingstijden. Teneinde de mogelijke overlastrisico’s te handhaven, werd besloten dat de 
convenantpartijen – in het bijzonder de horeca – inspanningen zouden nakomen op het gebied van toezicht 
(Horecaprotocol 2004). Het convenant ‘Veilig Uitgaan in Den Helder’ (2008) heeft als doelstelling te komen 
tot een beheersbaar uitgaansklimaat. Veiligheid van de bezoekers van de (horeca)bedrijven, geluidsoverlast, 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid staan hoog op de agenda. Convenantpartners evalueren jaarlijks de 
in het convenant opgenomen afspraken.  
In een door I & O Research uitgevoerd onderzoek7 (2009), geven 6 op de 10 bezoekers van het 
uitgaansgebied aan dat het veiligheidsgevoel ‘goed’ is. Ruim de helft van de bezoekers geven aan dat er 
tussen 2007 – 2009 een positieve trend valt waar te nemen. Dit zou volgens hen vooral te danken zijn aan 
cameratoezicht en een security-post in het gebied. Op uitgaansavonden is de politie tevens met een Horeca 
Interventie Team in het gebied aanwezig.  
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2011– 2014 
Het uitgaansgebied van Den Helder ligt hoofdzakelijk8 in het stadscentrum. De meeste cafés zijn gevestigd 
in de Koningstraat. Teneinde de overlast rond en om de Koningstraat te reduceren en het veiligheidsgevoel 
te vergroten, wordt uitvoering gegeven aan een aantal preventieve- en repressieve maatregelen.9 Op 2 
september 2010 is de projectgroep Koningstraat e.o. van start gegaan met als doel het uiterlijk aanzien in en 
rond de Koningstraat/Koningdwarsstraat, de inrichting van de panden en mogelijk de 
exploitatiemogelijkheden van de Koningstraat e.o. te verbeteren. Dit moet ook bijdragen aan het 
terugdringen van overlast.   
 
                                                      
6 De twee ambulant jongerenwerkers werken allebei 24 uur per week. 
7 Effecten van het project veilig uitgaan in Noord-Holland-Noord. I&O Research, september 2009. 
8 Op het Willemsoord zijn er nog enkele uitgaansgelegenheden gevestigd.  
9 Actieplan aanpak overlast Koningsstraat/Konindwarsstraat Den Helder. Afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. Februari 2010. 
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Partners in de aanpak 
§ Gemeente Den Helder 
§ Politie en OM 
§ Horeca, Zeestad BV, Woningstichting, beveiligingsbedrijf 
 
Beschrijving ketenaanpak 
Veilig uitgaan heeft een relatie met het voorkomen en tegengaan van overmatig alcoholgebruik. Uit 
onderzoek blijkt dat jongeren vaak, veel en al op jonge leeftijd alcohol gebruiken. Nederlandse jongeren 
drinken het meest frequent van alle Europese jongeren en veel in 1 keer.10 Uit het vierjaarlijkse E-Movo 
onderzoek van de GGD Hollands Noorden (2010)11 blijkt dat het alcoholgebruik van jongeren in Noord-
Holland Noord t.o.v. 2005 sterk is gedaald. De daling is het minst onder jongeren in de Kop van Noord-
Holland: het alcoholgebruik onder jongeren in de Kop is het hoogste van de drie noordelijke regio’s. Te veel 
alcohol drinken heeft niet alleen schadelijke gevolgen voor de gezondheid, maar hangt ook samen met 
agressie, criminaliteit en verkeersongevallen. Binnen deze context, neemt de gemeente Den Helder deel 
aan het project ‘Helder in de Kop’. Het project heeft als doelstelling het alcoholgebruik door jongeren in de 
leeftijd 10-16 jaar uit te stellen en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik door jongeren in de leeftijd 
16-23 jaar.Ter uitvoering van deze doelstellingen, werken verschillende organisaties zoals GGD, Brijder 
Verslavingszorg en onderwijs nauw samen. De gemeenten hebben een belangrijke taak inzake de 
regelgeving en handhaving. Beleidsmedewerkers en adviseurs van de gemeente Den Helder nemen deel 
aan periodieke ondersteunende werkgroepen. In deze werkgroepen maakt  men afspraken over voorlichting, 
handhaving, beleid met de horeca over bijv. een toegangsstop,etc. 
In november van het afgelopen jaar, werd er vanuit de gemeente12 een avond georganiseerd voor sociaal-
culturele verenigingen en algemeen publiek over de effecten en risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd. 
Ondanks de publiciteit voor deze avond, was het aantal aanmeldingen te laag om de avond te laten 
doorgaan. In 2011 zal verder bekeken worden hoe de preventieve alcoholboodschap onder het grote publiek 
beter kan worden verspreid. Een idee is bijvoorbeeld om een link13 te maken op de gemeentelijke website 
waar ouders en andere geïnteresseerden informatie kunnen opvragen over alcohol. 
Zoals eerder genoemd, kan alcoholgebruik samenhangen met agressie en criminaliteit. Problematisch 
alcoholgebruik en alcoholverslaving kan samenhangen met kwetsbare doelgroepen, zoals dak-, en 
thuislozen. Deze doelgroepen kunnen voor overlast zorgen: urineren in portieken, laten slingeren van 
spuiten, geluidsoverlast, criminaliteit, etc. Brijder, Actief Talent en Stichting Dak-en Thuislozen ontvangen tot 
en met 2012 een extra budget voor activiteiten gericht op dagbesteding en activering van dak-, en thuislozen 
en of overlastgevers in het centrum. Stichting Dak-, en Thuislozen organiseert activiteiten op maat voor de 
bewoners van de opvang, variërend van klussen in en om de opvang tot het uitventen van de daklozenkrant.  
Brijder Verslavingszorg organiseert extra activiteiten voor overlastgevenden rond speciale activiteiten of 
festiviteiten in de binnenstad. Daarnaast, verzorgt Brijder 4 dagdelen per week inloopfunctie en 
dagactiviteiten. Actief Talent bereikt circa 33 mensen, waarvan er 18-20 aan activiteiten deelnemen. De 

                                                      
10 Hierbij wordt verwezen naar het zogenaamde ‘binge drinken’: 5 of meer glazen consumeren in 1 keer. Binge drinken heeft 
nadelige gevolgen voor de gezondheid, zoals bijv: hogere kans op alcoholvergiftiging en hartaandoeningen. 
www.alcoholinfo.nl 
 
11 Alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland. Resultaten van het E-Movo onderzoek 2009 onder leerlingen uit de 2de 
en 4de klas voortgezet onderwijs (GGD Hollands-Noorden). 
12 Deze avond werd georganiseerd in het kader van het project ‘Helder in de Kop’. 
13 Een voorbeeld van een website welke hiertoe kan dienen: www.alcoholinfo.nl  

http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.alcoholinfo.nl/
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resultaten hiervan zijn positief. Deelnemers hebben een zinvolle dagbesteding, ze zijn zichtbaar voor de 
hulpverlening en er is sprake van minder overlast. In het geval er zich toch overlast voordoet wordt er 
contact met de wijkagent opgenomen en of wordt er met ketenpartners overlegd op het Veiligheidshuis of in 
het wijkplatform.  
 
2.3 Coffeeshopbeleid 
 
Beschrijving thema 
Den Helder kent 3 coffeeshops die zich binnen een straal van 50 meter t.o.v. elkaar bevinden. Het 
afstandscriterium tot scholen14 wordt ruimschoots behaald. Teneinde de overlast rond en om de coffeeshops 
beter te bestrijden, heeft de burgemeester eind juli 2010 besloten enkele aanvullende beleidsregels en 
uitgangspunten voor de exploitatie van coffeeshops vast te stellen. Deze aanvullende beleidsregels hebben 
betrekking op: verantwoordelijkheid coffeeshophouders t.a.v. overlast; verbod loketverkoop; betalingsgedrag 
belastingdienst; open karakter van de inrichting; voorlichting; terrassen en openingstijden. Daarnaast spreekt 
het regeerakkoord VVD-CDA (2010) over coffeeshops als ‘gesloten clubs’ waar enkel meerderjarige 
inwoners uit Nederland welkom zijn op vertoon van hun clubpas en een afstandscriterium van 350 meter 
tussen scholen en coffeeshops. De coffeeshops in Den Helder hebben nauwelijks een aantrekkende werking 
op toeristen. Het afstandscriterium tot scholen wordt al behaald. 
Aanvullend op het coffeeshopbeleid (en hier als toevoeging bedoeld) en in het kader  van 
criminaliteitsbestrijding heeft de gemeente Den Helder in oktober 2009 mede het regionale 
Hennepconvenant ondertekend. Dit convenant heeft een geïntegreerde aanpak van illegale hennepteelt en 
de criminaliteit hierachter voor ogen.  
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2011 – 2014 
Ter beperking van de overlast, wordt er verder uitvoering gegeven aan de hierboven genoemde aanvullende 
beleidsregels. Enkele voorbeelden: coffeeshophouders voorzien in toezichthouders die duidelijk zichtbaar op 
straat aanwezig zijn, enkele hebben de plannen om hun pand op te knappen of zijn hier al mee bezig. 
Daarnaast, is per 1 juli 2010 een pilot ingegaan ten aanzien van vervroegde openingstijden: 
coffeeshophouders mogen om 12.00u hun zaken voor het publiek openen en moeten om 24.00u zijn 
gesloten. Voorheen waren deze tijden van 14.00u – 02.00u. De eerste resultaten van deze pilot zijn 
gezamenlijk met de coffeeshophouders geëvalueerd. De proef en de positieve resultaten hebben geleid tot 
een definitieve wijziging van de openings-,en sluitingstijden. Deze en andere zaken betreffende aanvullende 
beleidsregels coffeeshops worden in een structureel overleg tussen de gemeente en de coffeeshophouders 
besproken.  
Aanvullend op het coffeeshopbeleid en in het kader van criminaliteitsbestrijding wordt een geïntegreerde 
aanpak ten aanzien van illegale hennepteelt gecontinueerd: illegale hennepkwekerijen worden opgespoord 
en vernietigd. 
Partners in de aanpak 
§ Gemeente Den Helder 
§ Politie en OM 
§ Woningbouwcorporatie, Liander, Belastingdienst, UWV en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
§ Regionaal Informatie en Experticecentrum (RIEC) 
§ Scholen, bewoners, ondernemers 

                                                      
14 250 meter 
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Beschrijving ketenaanpak 
In het kader van het lokaal gezondheidsbeleid, geeft Brijder Verslavingszorg voorlichting over alcohol, 
cannabis en andere drugs aan leerlingen binnen het voortgezet onderwijs15. Deze voorlichtingen worden met 
name uitgevoerd binnen scholen van het VMBO-type onderwijs. In het basisonderwijs wordt het 
voorlichtingsprogramma ‘Alcohol een ander Verhaal’ uitgevoerd in groep 7 en 8. Dit is van belang omdat 
kinderen op steeds jongere leeftijd gaan drinken. Het programma bestaat uit trainingen voor docenten en 
ouderavonden. Het programma bestaat uit trainingen voor docenten en ouderavonden. In het voortgezet 
onderwijs worden er gastlessen voor de leerlingen, spreekuren op scholen, trainingen voor docenten en 
ouderavonden aangeboden. Tevens worden er elektronische leermodules (ELO) rondom roken, alcohol en 
cannabis als werkwijze aangeboden op het gehele voortgezet onderwijs. Niet in de laatste plaats worden de 
ouders betrokken als een belangrijke intermediaire doelgroep: zij hebben een belangrijke rol in het beperken 
van alcohol-, en middelengebruik door hun kind. Binnen dit kader worden er homeparty’s georganiseerd16, 
worden ouders aangespoord om het ‘alcohol, nee!’ contract te ondertekenen en wordt het tijdschrift J/M17 of 
de brochures18 ‘alcohol en de opvoeding’ en ‘uw kind en roken, drinken en drugs’ onder ouders verspreid. 
Ook werkt de gemeente Den Helder mee aan het stimuleren van het alcoholvrij maken van open en besloten 
bijeenkomsten. 
 
2.4  Buurtgerichte aanpak overlast, drugs en huisjesmelkers 
 
Beschrijving thema 
De afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de leefbaarheid in een aantal wijken van 
de gemeente Den Helder19. Deze onderzoeken geven door de buurtbewoners ervaren 
onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaring met sociale cohesie in de woonwijk, etc. aan.  
Op basis van de resultaten van leefbaarheidsonderzoeken, zet men gerichte beleidsmaatregelen in zodat de 
veiligheid in een bepaalde wijk verhoogd wordt en de overlast gereduceerd.  
Beleidsmaatregelen hebben betrekking op zowel organisatorische-, als bouwkundige-, en sociale aspecten. 
Zo kan bijv. worden aangegeven dat er in een bepaalde wijk veel overlast wordt ervaren van drugsoverlast 
of hondenpoep op straat. Daarnaast, probeert men buurtbewoners zo veel als mogelijk te betrekken bij wat 
er leeft en speelt in hun buurt of wijk. Door middel van buurtbeheerteams en wijkplatforms proberen de 
wijkmanagers de ‘oren en ogen’ te vormen van de mensen in de buurt en of wijk.  
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2011– 2014 
De komende jaren gaan we verder inzetten op de aanpak van gesignaleerde overlast in alle wijken van Den 
Helder, de buurten binnen de wijk ‘Stad binnen de Linie’ in het bijzonder. Binnen deze wijk gaat het om het 
Stadshart, Tuindorp en Visbuurt. In 2009 is repectievelijk van het Stadshart en in 2010 van Visbuurt een 
leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Conclusies en aanbevelingen uit deze onderzoeken zullen ter harte 
worden genomen en deze zullen de komende jaren verder worden geborgd binnen de wijk. 

                                                      
15 De voorlichtingen worden georganiseerd vanuit de ‘Gezonde School en Genotmiddelen’ methodiek (Trimbos-instituut). 
16 Huiskameravonden waar informatie wordt gegeven over het gebruik van alcohol en of genotmiddelen. 
17 J/M is het opvoedblad voor ouders van kinderen in de leeftijd 4-16 jaar. 
18 Beide brochures zijn een uitgave van het Trimbos instituut. 
19 Leefbaarheidsonderzoek Stadshart, juli 2009; wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009 en leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 
2010. 
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Op dit moment, bereiken ons steeds vaker signalen dat er bijzondere doelgroepen20 in de buurten Tuindorp, 
Visbuurt en Stadscentrum voor overlast zorgen. Een groot deel van deze bijzondere doelgroepen maakt 
gebruik van kamers binnen kamerverhuurbedrijven. In bepaalde gevallen is er sprake van ‘huisjesmelkers’. 
Onder huisjesmelkers worden malafide huiseigenaren verstaan. Er worden buitenproportionele huren 
gevraagd, het huis wordt vaak niet onderhouden en wordt veelal in meerdere wooneenheden afgetimmerd. 
Het komt ook voor dat er in een woonruimte matrassen worden verhuurd. De huizen worden verhuurd aan 
mensen die om woonruimte verlegen zitten: studenten, seizoenarbeiders, ex-gedetineerden, mensen zonder 
een legaal verblijfsstatuut, etc. De gesignaleerde woonoverlast betreft onder meer: geluids,-parkeer,-en 
drank/drugsoverlast. Teneinde de bron van deze gesignaleerde overlast goed te onderkennen, is 
samenwerking noodzakelijk tussen interne afdelingen van de gemeente als ook met externe stakeholders, 
zoals bijv. de woningcorporaties. Een voorbeeld binnen deze aanpak betreft bijvoorbeeld de verdere zorg 
wanneer iemand uit huis wordt gezet en of wanneer iemand in de positie dreigt te komen om niet in 
aanmerking te komen voor een woning (puntenbeleid woningcorporaties). De gemeente Den Helder zal 
repressief optreden tegen huisjesmelkers binnen de wijk Stad-binnen-de-Linie. Daarnaast is een preventieve 
aanpak voor kwetsbare groepen van belang. Afstemming binnen veiligheidsketen is hiertoe een voorwaarde. 
Ten aanzien van de straathandel verdovende middelen en harddrugs in het centrum, heeft de gemeente als 
doel deze straathandel terug te dringen alsook het opsporen van de dealers. Het camerabewakingssysteem 
kan hiervoor ondersteunend zijn. Ten aanzien van woningen waar gesignaleerd wordt dat er drugs wordt 
verhandeld, zal de politie repressief optreden. 
 
Partners in de aanpak 
§ Gemeente 
§ Politie, brandweer en OM 
§ Woningcorporaties en Woningstichtingen 
§ Stichting Dak-, en Thuislozen/St.Modheo 
§ Buurtverenigingen 
 
Beschrijving ketenaanpak 
Voor ex-gedetineerden uit de Kop van Noord-Holland die niet over huisvesting beschikken is tijdelijke 
opvang beschikbaar in de maatschappelijke opvang van Stichting Dak-, en Thuislozen. Daarna kunnen ze 
doorstromen naar reguliere woonruimtes bij corporaties of via de particuliere markt. Inmiddels heeft Parlan 
crisisopvang voor jongeren (12-18 jaar) beschikbaar als ook Vast en Verder (Leger des Heils) voor jongeren 
met een meervoudige problematiek. In het kader van het laatstekansenbeleid is Woningstichting Den Helder 
(WSDH) bereid om onder voorwaarden snel woningen te leveren aan Stichting Dak-, en Thuislozen, Brijder 
Verslavingszorg en eventueel andere organisaties. Deze laatste kunnen aan cliënten verhuren met 
koppeling van een begeleidingstraject en of dagbesteding/activeringstraject. Op dit moment worden er een 
zestal woningen verhuurd. Daarnaast, huurt de gemeente permanent vijf noodwoningen. Deze woningen zijn 
bedoeld om ex-gedetineerden te huisvesten maar ook andere kwetsbare doelgroepen die door hun 
omstandigheden niet in aanmerking dreigen te komen voor een woning via de Woningstichting. Op dit 
moment zijn alle noodwoningen in gebruik, de ervaringen zijn tot dusver positief. 
Naast ex-gedetineerden, is er sprake van een woonbehoefte bij deelnemers van het Riskant-project en het 
GAVO-project. Het Riskant project is gericht op risico Antillianen waarbij er sprake is van een snelle 

                                                      
20 Bijzondere doelgroepen: dit zijn mensen die op een of meerdere leefgebieden extra kwetsbaar zijn omdat ze bijv. hulp 
nodig hebben bij een verslavingsproblematiek, ex-gedetineerd zijn of dreigen dakloos te worden. 
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opeenvolging van maatschappelijke of persoonlijk risicovolle omstandigheden. De Riskant doelgroep wordt 
wekelijks besproken in het Veiligheidshuis.  Het GAVO21 - project is gericht op zeer actieve veelplegers met 
een langdurig verslavingsprobleem en vaak meervoudige problematiek.  
Naast huisvesting voor bijzondere doelgroepen is het bieden van nazorg belangrijk. Als uitvloeisel van het 
Stedelijk Kompas van Noord-Holland is recentelijk het regionale pilotproject ‘Nazorg ex-gedetineerden’  
geëvalueerd. Het project wordt uitgevoerd door Reclassering Nederland en vanuit het Veiligheidshuis in Den 
Helder. Met Reclassering Nederland is afgesproken om op jaarbasis aan ca. 100 ex-gedetineerden in de 
Kop van Noord-Holland een traject op maat aan te bieden. 
 

                                                      
21 GAVO: geïntegreerde aanpak verslavingsoverlast 
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