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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

uitgaansgeweld (horeca en 
evenementen) 

beheersbaar 
uitgaansklimaat 
door eenduidige 
afspraken 
 
vermindering 
incidenten 
uitgaansgeweld 
 
tegengaan 
overmatig 
alcoholgebruik 
onder jongeren 
(21-) en 
bijbehorend 
uitgaansgeweld 
 

- participatie in het project 'Helder in de 
Kop' 
- de burgemeester heeft extra bevoegd-
heden in het kader van de 'Wet maat-
regelen bestrijding voetbalvandalisme en 
ernstige overlast' 
- uitvoeren convenant Veilig Uitgaan’  
- de gemeente geeft uitvoering aan het 
verblijfs,-en gebiedsontzeggingenbeleid 
 
Den Helder: 
- de gemeente controleert d.m.v. een 
exploitatievergunning op beveiligings-
eisen en ontheffing sluitingsuur voor de 
horeca 
- in het eerste kwartaal van 2011 zal 
uitvoering worden gegeven aan de 
'uitvoeringsmatrix horeca' 
- neemt deel aan periodieke werk-
groepen 
- GAVO cliënten worden besproken 
binnen het Veiligheidshuis 
- begeleidingstraject ‘Veiligheid bij 
Evenementen’; door een goed overzicht 
kan een samenloop van risicovolle 
evenementen voorkomen worden 
- in 2011 evaluatie cameratoezicht 
 
Texel: 
- inzetten extra toezicht (dorpswacht)  
- sanctiebeleid bij nalaten door exploitant 
horecabedrijf 
- periodiek overleg convenantpartners 
- periodiek belanghebbendenoverleg 
openbare orde (project Nuchter Besef en 
lidmaatschap HALT NHN) 

- dialoog met gemeenten voeren over 
convenant Veilig Uitgaan,  afhankelijk van 
de uitkomsten van het regionaal 
onderzoek over toezicht in het uitgaans-
gebied 
- aanstellen aanspreekpunt (portefeuille-
houder) uitgaansgeweld en evenemen-
tenbeleid 
- maken voortgangsrapportages aan de 
hand van regionaal format 
- toepassen van snelrecht op plegers 
uitgaansgeweld 
- signaleren en adviseren inzake uit-
gaansgeweldplegers naar burgemeester 
en OM (horeca- en gebiedsontzeggingen; 
overtredingen door horeca-exploitant; 
alcoholmatigingsbeleid) 
- vertaling hot items / hot places analyse 
op lokaal niveau naar inzetbepaling HIT 
- bij alle vormen van uitgaansgeweld 
overleg met OvJ over mogelijkheden 
toepassing snelrecht (doelstelling: 27, 
totaal) 

- overleg met politie inzake toepassing 
snelrecht 
-  inzetten snelrecht/dagvaarding in 
persoon 
- mogelijkheden in het kader van de wet 
maatregelen bestrijding voetbal-
vandalisme en ernstige overlast: zie art. 
141a wetboek van sr (strafbaarstelling 
opzettelijk gelegenheid, middelen of 
inlichtingen verschaffen tot het plegen van 
geweld tegen personen of goederen) en 
artikel 509hh wetboek van sv (opleg-gen 
gedragswijziging door OvJ)  
- in geval sprake is van geweld met 
ernstig letsel altijd voorgeleiden aan de 
RC 
- indien maatschappelijk relevant zal de 
OvJ in het requisitoir aandacht geven aan 
de problematiek rond uitgaansgeweld en 
de aanpak daarvan 
- indien een 3e ontzegging binnen 1 jaar 
wordt uitgereikt aan een persoon stelt het 
OM een brief op gericht aan deze 
persoon waarin wordt aangegeven dat het 
OM op de hoogte is van het gedrag van 
deze persoon 
-  inzetten snelrecht/dagvaarding in 
persoon 
 

Hoofd-
onder-
werp  
 
geweld 
 
 
 
VNG-kernthema 
bedrijvigheid 
en veiligheid 
 
 
 
 

verdachtenratio zoveel mogelijk 
verdachten 
mishandeling en 
bedreiging 
opsporen en 
vervolgen 

Den Helder: 
-  het camerabewakingssysteem bestaat 
uit 8 camera’s waarvan de beelden 
continue worden opgenomen, beelden 
worden live uitgekeken op vrijdag en 
zaterdag 
 
 

- verdachtenratio 60% 
- er wordt in 2011 ook lokaal 
voortschrijdend gestuurd op de regionale 
norm voor de verdachtenratio 
- aantal OM-verdachten misdrijven totaal: 
906 (incl. jeugd, alcohol en hennep) 
- ambsthalve vervolgen geweldplegers 

-  inzetten snelrecht/dagvaarding in 
persoon 
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huiselijk geweld, incl. 
kindermishandeling 

Voorkomen en 
zo vroeg 
mogelijk 
stoppen van 
huiselijk geweld 
en toeleiding 
naar passende 
hulpverlening 

- regie op uitvoering Wet tijdelijk huis-
verbod 
 
Den Helder: 
- vanuit haar rol als centrumgemeente, 
heeft Den Helder een belangrijke 
kaderstellende rol richting Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld 
- vanuit het Platform hulpverlening 
huiselijk geweld wordt de hulpverlening 
op casuïstiekniveau afgestemd 
- vanuit haar rol als centrumgemeente is 
Den Helder verantwoordelijk voor de 
regionale aanpak kindermishandeling 
RAAK (Noordkop) 
 

- gebruik zorgformulier bij vermoeden van 
kindermishandeling  
- toepassen protocol voor huiselijk geweld 
is speerpunt binnen de afdeling; er is een 
procesbewaker benoemd 
- uitvoeren Wet Tijdelijk Huisverbod 

- uitvoeren acties aanwijzing huiselijk 
geweld en eergerelateerd geweld 
- verbinden strafrechtketen met zorgketen 
- participeren in casusoverleg 
Veiligheidshuis 
- betere monitoring door zichtbaar 
registreren huiselijk geweldzaken 
 

eergerelateerd geweld / 
kindermishandeling 

effectief 
bestrijden 
eergerelateerd 
geweld 

- de gemeente Den Helder neemt deel 
aan het Landelijk Expertisecentrum 
Eergerelateerd Geweld (LEEG) 
- vanuit haar rol als centrumgemeente, 
heeft Den Helder een belangrijke 
kaderstellende rol richting Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld 
 

- toepassen protocol eergerelateerd 
geweld (screening, gericht onderzoek 
doelgroepcoördinator) 
- voorjaar 2011 afdelingsdag met als 
onderwerp de multiculturele samenleving 

- uitvoeren acties aanwijzing huiselijk 
geweld en eergerelateerd geweld 
- uitvoering geven aan stelsel Bewaken 
en Beveiligen  

geweld tegen medewerkers 
met een publieke taak 
 

terugdringen 
aantal 
incidenten 

- vaststellen en uitvoeren protocol - registratie van geweldsincidenten  
- actief bevorderen schadeafhandeling 
- actieve communicatie over onze inzet 
- bespreking van de voortgang in de 
lokale driehoek 
- werken conform eenduidige landelijke 
afspraken met het OM 

- werken conform eenduidige landelijke 
afspraken met de politie 
- zwaardere strafeisen  
- overleg met politie over ernst van de 
zaak (geprioriteerd oppakken) 
- invulling geven aan bijeenkomst geweld 
tegen medewerkers publieke taak 
Haarlem / Alkmaar 

 
 
 
 
 
 
geweld 
 
 

overvallen terugdringen 
aantal 
overvallen 
(geen straat-
roof) 

- gerichte nazorg van ex-gedetineerden 
(via Veiligheidshuis) 
- continueren en stimuleren Keurmerk 
Veilig Ondernemen 

- deelname aan regionaal overvallenteam 
- bezoeken risicovolle overvalobjecten 

- begeleiding slachtoffers 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

preventieve jeugdaanpak 
 

vroegsignalering 
bevorderen, 
bewustwording 
creëren  

- uitvoeren ‘Veilig Uitgaan en ‘Alcohol, 
drugs en jeugd’ 
- regie voeren over integrale aanpak 
- regievoering m.b.t. nakomen afspraken 
convenant Veilige School; in het 2e 
kwartaal van 2011 zullen de gemaakte 
afspraken worden geëvalueerd 
 
Den Helder: 
- faciliteren bevordering sluitende keten 
zorg-repressie (casusoverleg Veiligheids-
huis) 
- voorlichting geven over loverboys in het 
basis,-en voortgezet onderwijs 
 
Texel: 
- HALT en Brijder verzorgen lessen in het 
kader van de verslavingsproblematiek op 
basisscholen en voortgezet onderwijs 
- in OSG-gebouw is spreekruimte 
aanwezig voor spreekuur wijkagent 
- zorgoverleg probleemjongeren 
- per 1 maart 2011 Centrum Jeugd en 
Gezin 
- verwijsindex voor probleemjongeren en 
zorgcoördinatie 

- vroegsignalering: gebruik zorgformulier 
- uitvoeren ‘Veilig Uitgaan en ‘Alcohol, 
drugs en jeugd’ 
- landelijke doelen verdachten en 
inzendtermijnen 
- ‘niemand weg zonder overleg’ (met 
HovJ) 
- inzet jeugdagenten 
- minderjarige veelplegers: allen 
geadopteerd 
- uitvoeren landelijk proces Veilige School 
- project KANS krijgt vervolg 
- weggelopen / vermiste jeugdigen 
worden bij terugkeer bezocht met als doel 
het doorgronden van de motivatie om 
(on)vrijwillig afwezig te zijn (bv. 
pooierboys) 
- in de rol van signaleren en adviseren het 
doen van zorgmeldingen 

- uitvoeren ‘Veilig Uitgaan’ 
 
 
 
 
 

jeugd – algemeen / 
repressie 

effectief 
opsporen en 
aanpakken 
probleemjeugd 

- deelnemen casusoverleg (Veiligheids-
huis) 
 
 

- aantal OM-verdachten jeugd: 164 
- aantal OM-verdachten HALT: 101 
- zaken die zich t.a.v. jeugd lenen voor 
snelrecht daadwerkelijk aanleveren 
 
 
 

- onderzoeken snelrecht voor 
minderjarigen 
- casusoverleg (Veiligheidshuis) 

Hoofd-
onder-
werp 
 
jeugd 
 
VNG-kernthema 
jeugd en 
veiligheid 

 

jeugdoverlast 
 

terugdringen 
aantal 
incidenten 
jeugdoverlast 

- aanpak in driehoek van minimaal 1 
groep 
- deelname HALT-projecten 
 
Den Helder: 
- specifieke aandacht voor de Jeruzalem-
buurt 
- jeugdgroepen in de Schooten en 
Julianadorp worden verder gemonitord 
 
Texel: 
- specifieke aandacht voor de 
Fonteinschoolgroep 
- de hanggroepen op Texel in Den Burg, 
Oudeschild, De Koog en Oosterend 
worden in kaart gebracht en in de gaten 
gehouden door Jeugd en Jongerenwerk 
Texel (Pharos) 
 

- in kaart brengen jeugdgroepen (Beke); 
signaleren en rapporteren ontwikkelingen 
jeugd 
- aanpak in driehoek van minimaal 1 
groep 

- regie voeren bij de aanpak van criminele 
jeugdgroepen  
- op grond van besluit in de driehoek 
aanpakken van minimaal 1 groep per half 
jaar waarbij de Beke-lijst leidend is  
- speciale aandacht voor criminele 
jongeren in hinderlijke en overlast-
gevende  jeugdgroepen 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

snelheid op geprioriteerde 
wegen 

terugdringen 
van het extreem 
hoge aantal 
ongevallen met 
letsel 
(vermindering 
van 30% doden 
en gewonden 
t.o.v. 
gemiddelde 
2001-2004) 

- structureel overleg met de betrokken 
partijen op het gebied van infrastructuur 
met de bedoeling om de verkeers-
veiligheid op hotspots te verbeteren 
 
Texel: 
- aanpak gevaarlijke kruising Pontweg / 
Keesomlaan 

lokaal: 
- snelheidscontrole (laser): op 50 km 
wegen; alleen op hotspots 
 
regionaal: 
- 936 uur radarcontrole op kenteken op 50 
km wegen (VHT) 
- 3.640 uur snelheidscontrole op 50 km 
wegen (VHT) 
 

- implementatie puntenrijbewijs 
(voorbereid in nauw overleg met het 
LP/BVOM en ketenpartners)                          
- inbeslagneming bij verkeersdelicten            
- in overleg met politie aandacht voor hot 
spots 
- in overleg met gemeente 
(wegbeheerder) infrastructurele 
maatregelen treffen                                        
- bij 6 WvW-zaken in beginsel 
voorgeleiden, indien geval en grond 
aanwezig zijn     
 

veiligheid bromfietsers idem Den Helder: 
- de gemeentelijke handhavers 
controleren gezamenlijk met de politie op 
overtredingen van bromfiets- en 
scootergebruik 
 

lokaal: 
- 26 bromfietscontroles per jaar 
 
regionaal: 
- 1.560 uur bromfietscontroles (VHT) 
 

- onderzoek doen naar toepasbaarheid 
van gedragsbeïnvloedende maatregel 
t.a.v. jeugdige bromfietsers 
- verbeurdverklaring bij herhaalde 
verkeersdelicten                                                                       

Hoofd-
onder-
werp 
 
verkeer 
 
VNG-kernthema 
fysieke 
veiligheid 

 

alcohol en verkeer idem Den Helder: 
- de gemeentelijke handhavers 
controleren gezamenlijk met de politie op 
overtredingen van bromfiets- en 
scootergebruik 

lokaal: 
- 13 alcoholcontroles per jaar (voor Texel 
gekoppeld aan evenementen) 
- 261 OM-verdachten alcohol 
 
regionaal: 
- 2.600 uur alcoholcontrole in de 
weekendnacht 
- 1.750 artikel 8 verbalen 

- onderzoek extra maatregelen herhaalde 
delictplegers 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

preventie terugdringen 
fietsendiefstal 

Den Helder: 
- geschikte fietsenrekken plaatsen en in 
aantal uitbreiden 
- preventieve flyers en posters 
verspreiden nabij hotspots (publieks-
campagne) 
- in 2011 wordt de mogelijkheid onder-
zocht voor 2 bewaakte fietsenstallingen 
(centrum en uitgaansgebied) 

- projectleider onderhoudt de contacten 
met gemeenten 
- facilitair: ondersteuning en regie op 
uitvoering van regionale en landelijke 
processen van registratie, beheer en 
teruggave/verkoop van onbeheerde 
fietsen 
- externe communicatie om de perceptie 
van potentiële daders over de pakkans bij 
te stellen 
- aangiftebereidheid verhogen 
 

- vervolgen van witwassen (ongebruikelijk 
bezit kostbare fiets) 
- toepassing snelrecht en/of dagvaarding 
in persoon 

Hoofd-
onder-
werp 
 
fietsen
- dief-
stal 
 
VNG-kernthema 
veilige woon- 
en 
leefomgeving 

repressie terugdringen 
fietsendiefstal 

Den Helder: 
- gemeentelijke handhavers voeren 52 
controles uit op de hotspots fietsen-
diefstal; politie en gemeente voeren 1 
grootschalige fietsendiefstal-controle uit 
op hotspot 

- aanleveren ten minste 10 OM-
verdachten fietsdiefstal  
- handhaven huidig beleid m.b.t. 
fietsendiefstal (specifieke aandacht in de 
dagelijkse briefing, meer gerichte 
controles organiseren, structurele media-
aandacht, samenwerking met 
fietsenhandelaren) 

- inzet lokfiets mogelijk maken 
- toepassing snelrecht en/of dagvaarding 
in persoon 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

uitbuiting bij prostitutie bestrijding van 
mensenhandel 

- bij inwerking treden: uitvoering Kaderwet 
Prostitutie (landelijke vergunningplicht, 
landelijk register escortbedrijven en 
registratieplicht prostituees) 
- uitvoeren plan van (keten)aanpak 
escortservices 
 
Den Helder: 
- controleert de prostitutiebedrijven in 
samenwerking met politie ten minste 4 
keer per jaar 
- geeft bekendheid aan het regionale 
meldpunt mensenhandel 
- structureel overleg tussen de gemeente 
en de bordeelhouders 
- onderzoekt samen met de politie alle 
signalen over illegale prostitutie-
activiteiten; daar waar nodig i.s.m. het 
Regionaal Informatie- en Expertise-
centrum (RIEC)  
 
Texel: 
- informatie volgen van Programma-
bureau Integrale Veiligheid en uitzetten in 
de organisatie 
- ondertekenen prostitutieconvenant 
 
 

lokaal: 
- herkennen uitbuitingssignalen en 
vastleggen in BVH en BVO 
- aanpak pooierboys: signaleren, 
adviseren 
- ondersteunen gemeenten bij toezicht 
escortbedrijven 
 
regionaal: 
- regionaal 18 prostitutiecontroles, 
waarvan 2 hotelcontroles 
- 2 CSV’’s mensenhandel 
- 25 gesprekken slachtoffers mensen-
handel 
- onderzoek signalen uitbuiting conform 
aanwijzing PG (zeden) 
- eerstelijns ID-onderzoeken conform 
Progris: 67 (afdelingsbreed, niet specifiek 
gericht op mensenhandel) 
- ondersteuning vergunningverlening 
gemeenten in het kader van prostitutie-
wetgeving i.s.m. Korpsexpert en 
prostitutieteam 
 

- zie afspraken bij politie (o.a. CSV) 
- casusoverleg Veiligheidshuis 

Hoofd-
onder-
werp 
 
mensen-
handel 
 
VNG-kernthema 
integriteit 
en veiligheid 

uitbuiting van  o.m. 
arbeidsmigranten 

zicht krijgen op 
signalen van 
mensenhandel / 
uitbuiting bij 
o.m. (seizoens-) 
werk  

- ontwikkelen van bestuursrechterlijk 
handhavingsbeleid 
 
Den Helder: 
- aanpak huisjesmelkers - gerichte 
controles door de gemeente i.s.m. andere 
partners 
 

- signaleren en adviseren  
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM 

hennepteelt bestrijden 
hennepteelt 

- draagt zorg voor het verwijderen  
vernietigen van de hennep, conform 
convenant  
 
Den Helder: 
- strikte toepassing van het sanctiebeleid 
bij nalatigheid van de exploitatie eisen via 
de handhavingsmatrix 'Integrale aanpak 
hennepteelt' 
- structureel overleg met de coffee-
shophouders over de exploitatie en de 
uitvoering van de nota ‘Herijking lokaal 
softdrugsbeleid’ als ook over aanvullende 
beleidsregels 
- daar waar nodig wordt overleg gepleegd 
met het Regionaal Informatie- en 
Expertisecentrum (RIEC).        
 
Texel: 
 - informatie volgen van Programma-
bureau Integrale Veiligheid ketenaanpak 
bestrijding illegale hennepteelt 
- gevoelige locaties voor dealen (zoals 
scholen en parken) minder aantrekkelijk 
maken                                   
 

regionaal: 
- BVO vullen met hennep-info 
- uitvoeren van 2 420 bis zaken en 1 CSV 
op het gebied van hennep (regionale 
recherche) 
- aanpak 10 facilitors m.b.t. growshops 
hennepplantages 
- regionale recherche 8 ontnemingen, 8 
conservatoir beslag 
- RIO: hennepcoördinator beschikbaar 
stellen 
- afdeling communicatie: bijdrage leveren 
aan ombuigen van de (regionale publieke 
opinie; na elke rooidag een persbericht; 
uitnodigen regionale pers om bij 
rooidagen aanwezig te zijn 
 
lokaal: 
- inzet van 2 taakaccenthouders hennep 
voor 2 dagen per periode 
- minimaal 4 hennepdagen per jaar 
- via de afdeling communicatie wordt na 
elke hennepdag een persbericht verspreid 
- aantal OM-verdachten: 20 
- aantal ontnemingen: 7 
- conservatoir beslag: 6 
 

- zie afspraken bij politie (o.a. CSV) 
- afstemmen rooien met OvJ 
- afstemming mogelijkheid ontnemen 

Hoofd-
onder-
werp 
 
hennep 
 
VNG-kernthema 
integriteit 
en veiligheid 

growshops tegengaan 
facilitering 
hennepteelt 

bestuurlijke aanpak growshops 
 

- uitvoeren noodruimingen en uitvoeren 
projectmatige onderzoek naar alle 
growshops in de regio 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM Hoofd-
onder-
werp 
 
woning-
inbraken 
 
VNG-kernthema 
veilige woon- 
en leef-
omgeving 

 terugdringen 
aantal woning-
inbraken, 14% 
van het aantal 
woninginbraken 
wordt opgelost  

- invoeren Politie  
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
- voorlichting rondom preventie 
- persoonsgerichte aanpak t.a.v. 
veelplegers woninginbraken (i.s.m. politie) 
 

- monitoring in het opsporingsoverleg 
i.s.m. het OM 
- persoonsgerichte aanpak t.a.v. 
veelplegers woninginbraken (i.s.m. 
Veiligheidshuis) 
- buurtonderzoek in 100%van de 
aangiftes 
- stimulering van het invoeren Politie 
Keurmerk Veilig Wonen 
- in alle gevallen waarbij sporen zijn 
achtergelaten wordt forensische 
opsporing ingezet 
- monitoringsdoel oplossingspercentage 
13% 

- alle inbraken behandelen in relatie tot de 
dader waardoor oplossingspercentage 
wordt beinvloed 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM Lokaal 
thema 
Den Helder 
 
overlast 
kruising 
Koning-
straat 
Koning-
dwarsstraat 

 verbeteren 
leefbaarheid 
 
reductie overlast 
 
aanzien 
verbeteren 

Den Helder: 
- in 2010 ontwikkelde integrale aanpak 
tegen overlast voortzetten  
- matrix voor de horeca in de Koningstraat 
- samenwerking met politie m.b.t. het 
houden van toezicht op de aanwezige 
coffeeshops 
-  het camerabewakingssysteem draagt 
bij aan opsporing van daders 
 
 

- gebruik maken van gebieds- en 
verblijfsontzeggingen  
- repressief optreden tegen hangjeugd en 
foutparkeerders 
- houden van klantenpanels 
- ontwikkelen registratie van overlast t.b.v. 
eventueel samenscholings- / gebieds-
verbod 
- samenwerking met gemeentelijke 
handhavers m.b.t. het houden van 
toezicht op de aanwezige coffeeshops 
 
 

 

 
 

deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM Lokaal 
thema 
Den Helder 
 
bezit en 
handel 
harddrugs 

straathandel verdovende 
middelen / harddrugs 

verstoren en 
terugdringen 
straathandel 
 
opsporen 
dealers 

Den Helder: 
-  het camerabewakingssysteem draagt 
bij aan opsporing van daders 
 

- uitvoeren 3 projectmatige acties gericht 
op verstoren straathandel en repressief 
verbaliseren op overlast + 10x 
inzetopdrachten gedurende de reguliere 
dienst 
- wekelijks 1 inzetopdracht voor GGP 
(specifiek op eenheid) 
- specifiek onderzoeksteam 
afdelingsrecherche – tenminste 3 
strafrechtelijke onderzoeken 
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deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM Lokaal 
thema 
Den Helder 

 
wijkveilig-
heid 
 
VNG-kernthema 
veilige woon- 
en leef-
omgeving 

 verhogen 
leefbaarheid en 
veiligheid in 
specifieke 
wijken 

Den Helder: 
- vanuit het thema wijkveiligheid toezicht 
en handhaving gericht op de wijken: 
Tuindorp, Visbuurt en Stadshart 
 

- signaleren en adviseren 
- ondersteunen bij handhaving 
 

 

 
 

deelonder-
werpen 

doel 
DH&T 

acties gemeente acties politie acties OM Lokaal 
thema 
Texel 

 
overlast  
De Koog / 
Den Burg 
 
VNG-kernthema 
veilige woon- 
en leef-
omgeving 

 terugdringen 
aantal 
incidenten 

overlast De Koog – in het seizoen: 
- extra toezicht in de vorm van 
dorpswachten door gemeente 
- ketenaanpak openbare orde, veiligheid 
en leefbaarheid in het seizoen 
- HALT inzet project Nuchter Besef en 
voorlichting over alcoholmisbruik 
- organiseren van overleg met 
belanghebbenden 
- sanctiebeleid horeca bevorderen 
(lokaalverboden) 
- sanctie beleid gemeente toepassen 
(straat- en gebiedsverboden) 
- deelname en uitvoering convenant Veilig 
Uitgaan 
- PR-beleid Veilig Uitgaan 
 
horecagerelateerde overlast Den Burg – 
buiten het seizoen: 
- inzetten dorpswachten bij overlast 
- overleg met belanghebbenden 
- ketenaanpak organiseren 

- handelen conform seizoensprotocol 
Texel 
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