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Gemeentelijk veiligheidsbeleid in de lift 
 
Het gaat goed met het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Op allerlei fronten begint het in 2007 
ingezette beleid vruchten af te werpen. Zo is de veiligheidsbeleving in het stadshart 
toegenomen en neemt de overlast van bepaalde groepen af. Dat blijkt uit de evaluatie van het 
Meerjarenprogramma 2006-2009.  
 
Overlast zwervers en verslaafden 
Een van de speerpunten van het programma was de aanpak van de overlast en het asociale 
hanggedrag die zwervers en verslaafden in het stadcentrum veroorzaken. Door de aanpak is de 
overlast, zo stelt de politie vast, vanaf midden 2008 aanzienlijk verminderd. De aanpak heeft bestaan 
uit het blijvend stimuleren gebruik te maken van het voorzieningenaanbod. Zo is een deel van de 
zwervers in een zorgtraject opgenomen of onder begeleiding van Actief Talent. In de openbare ruimte 
rond het Julianaplein zijn maatregelen genomen die een einde moeten maken aan de vervuiling en 
overlast, en is straatmeubilair verwijderd.  
Van de groep verslaafden zijn tussen september 2007 en eind 2009 18 cliënten in het behandeltraject 
opgenomen geweest. Deze trajecten duren vaak langer dan een jaar, soms tot zelfs enkele jaren. Vijf 
personen van de doelgroep zijn uitgestroomd en hebben hun weg gevonden in de samenleving. Van 
alle cliënten die in behandeling waren, was in 2009 40% recidivevrij.  
 
Problemen horeca 
Gemeente, politie en horecaondernemers hebben samen de problemen in de horeca aangepakt. Uit 
onderzoek naar de veiligheidsbeleveing onder horecabezoekers, blijkt dat dit vruchten heeft 
afgeworpen. Ruim 62% van de ondervraagde uitgaanders bestempelt de veiligheid in de binnenstad 
van Den Helder als goed, 21% als matig en 17% als slecht. Bezoekers die al langer uitgaan is ook 
gevraagd hoe ze de veiligheidssituatie beoordelen in vergelijking met twee jaar geleden. 50% van de 
geënquêteerden geeft aan dat de veiligheid in het uitgaanscentrum is verbeterd, 38% dat deze stabiel 
is gebleven en 12% vindt dat de situatie is verslechterd. Op dit punt scoort Den Helder het beste van 
de acht onderzochte gemeenten in de regio. 
De verbeteringen zijn volgens de bezoekers te danken aan het cameratoezicht, de securitypost en de 
aanwezigheid van detectiepoortjes in horecagelegenheden. 73% vindt dat horecaportiers bijdragen 
aan de veiligheid. Meer dan de helft van het uitgaanspubliek zegt dat de zichtbare aanwezigheid van 
de politie bijdraagt aan de veiligheid. 
 
Geweld 
Politiecijfers wijzen uit dat het aantal geweldsdelicten tot en met 2007 steeg, om in 2008 scherp te 
dalen. In 2009 heeft deze trend zich doorgezet: 

- mishandeling: van 28 delicten in 2008 naar 14 in 2009. Afname: 50% 
- geweld, bedreiging/belediging politie: van 20 in 2008 naar 9 in 2009. Afname: 55% 
- bedreiging geweld tegen portiers: van 7 in 2008 naar 5 in 2009. Afname: 28.5% 

Zowel de politie als de horecaondernemers beoordelen de veiligheidssituatie in het uitgaanscentrum 
in 2009 aanzienlijk beter dan in voorgaande jaren. Deze resultaten zijn zeker ook toe te schrijven aan 
het zogenaamde ontzeggingenbeleid, dat horecaondernemers, politie en gemeente toepassen. Op 31 
december 2009 waren 124 toegangsontzeggingen aan horecabezoekers van kracht. Het merendeel 
hiervan is opgelegd voor ordeverstoring in de horeca, geweldsdelicten en handel in en het bezitten 
van drugs.    
In juli 2008 is de politie begonnen met het opleggen van verblijfsontzeggingen. Deze kunnen worden 
opgelegd voor alcoholgebruik op de openbare weg, openbare dronkenschap, geweld, mishandeling, 
handel in en bezit van harddrugs en ordeverstoring in de horeca. In 2008 zijn er 72 
verblijfsontzeggingen opgelegd, in 2009 waren dat er 69.  
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Tussen 2007 en 2009 heeft de burgemeester aan in totaal 12 personen een gebiedsontzegging voor 
het uitgaanscentrum opgelegd. De gebiedsontzeggingen gelden voor de duur van één maand bij een 
eerste delict en voor een volgend delict binnen een bepaalde tijdsperiode voor twee maanden.  
 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen is gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de 
binnenstad en het terugdringen van overlast en winkeldiefstal. In 2006 is het project begonnen in de 
Kroonpassage, maar al snel is het uitgebreid naar het gehele centrumwinkelgebied. De winkeliers zijn 
actief betrokken, wat ondermeer blijkt uit een response van 93% op een gehouden KVO-enquête. 
Eind 2009 is de projectgroep KVO gecertificeerd voor  “Continue samenwerking”. Het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft daaraan de tweede ster verbonden die in januari 2010 is 
uitgereikt. Den Helder is daarmee de eerste in de Kop van Noord-Holland met een tweede KVO-ster. 
De doelstelling van het project om in de programmaperiode een afname van het aantal 
winkeldiefstallen met 20% te realiseren is niet gehaald. In 2009 lag het aantal aangiften 12% lager dan 
in 2006.  
 
Wijkveiligheidsplan stadshart 
De gemeente heeft zich voorgenomen om een wijkveiligheidsplan voor het stadshart te maken en zo 
samenhang te brengen in de afzonderlijke plannen. Als eerste stap is een enquête gehouden onder 
bewoners van het stadshart. Hierop hebben 369 bewoners gereageerd. De resultaten geven aan dat 
de bewoners over het algemeen niet erg tevreden zijn over de inspanningen van de gemeente als het 
gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Wél vindt men dat de gemeente hier aandacht voor 
heeft en de buurt goed informeert. Een kwart vindt ook dat de gemeente de buurt betrekt bij de 
aanpak van leefbaarheid en veiligheid, echter 38% is van mening dat dit niet het geval is. Het meest 
ontevreden is men over het nakomen van afspraken, 38% meent dat de gemeente niet doet wat ze 
zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De gemeente neemt de 
opmerkingen van de bewoners zeer serieus. In het Wijkveiligsheidsplan nemen we daarom 
maatregelen op. 
 
Nieuw Den Helder 
De aanpak van de overlast in een deel van Nieuw Den Helder, veroorzaakt door een groep Antillianen 
begint zijn vruchten af te werpen.  De politiecijfers tonen aan dat de overlast de afgelopen twee jaar 
sterk is afgenomen. Het aantal door de politie geregistreerde overlast incidenten in Grebbestraat, 
Peelstraat, Eemstraat en op de Texelstroomlaan is in 2008 met bijna 25% gedaald ten opzichte van 
2007. Ook het aantal overlastmeldingen is sterk gedaald. In 2009 heeft de politie een groep 
contactpersonen in de wijk gevraagd overlast via de mail bij haar te melden en dan voornamelijk 
verkeersoverlast (autogummen en crossen met scooters). In de zomerperiode van 2009 is één 
melding van verkeersoverlast gedaan. Het totale aantal geregistreerde overlastmeldingen in 2009 
bedroeg 23.  
Het vorenstaande neemt niet weg dat er in de beleving van de bewoners in de wijk nog altijd het beeld 
van een ernstige overlastsituatie bestaat. De gemeente werkt er aan dit beeld bij te stellen.  
 
 
 
Voor meer informatie: gemeente Den Helder, team Communicatie, Tamar Berkhout, 0223 – 678196, 
t.berkhout@denhelder.nl  
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