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Hoofdonderwerp 
geweld  

 

Geweld algemeen: 
- er zijn 90 verdachten aangehouden terzake geweld, 

daarmee is het periodedoel van 86 ruimschoots gehaald 
- ten opzichte van de 1e 2 maanden vorig jaar is er een 

daling te zien van het aantal aangiftes met 
opsporingsindicatie in geweldszaken; in maart is het 
aantal aangiftes echter weer fors gestegen, deze tendens 
heeft zich ook in april voortgezet 

- aantal snelrechtzaken: 10 (dit is een totaal inclusief 
geweld); hiermee voldoen we aan de periodieke 
doelstelling 

- verdachtenratio januari 34,4% / februari 47,4% / maart 
50,4% / april 51,0% (een duidelijk stijgende lijn) 

 
 Uitgaansgeweld:  

- recent zijn de contacten met de beveiliging verstevigd en 
wordt periodiek overleg gevoerd met het aanspreekpunt 
van de portiers en de HIT-coördinatoren 

- Het ontzeggingenbeleid wordt stringent toegepast; de 
communicatie tussen politie en gemeente m.b.t. dit beleid 
loopt goed 

- de cameratoezicht binnenstad Den Helder is recent 
geëvalueerd; in de binnenstad is een 8e camera is 
geplaatst op het Julianaplein 

- er is periodiek overleg met de gemeente en andere 
partners omtrent evenementen 

- de vrije sluitingstijden van zowel natte als droge horeca 
zijn een aandachtspunt 

 
Alcohol en jeugd: wordt op dit moment  (nog) geen specifieke 
inzet op gepleegd; wordt ook (nog) niet afzonderlijk 
geregistreerd. 
 
Huiselijk geweld: 

- voor de afdeling Den Helder & Texel zijn er in de periode 1 
januari 2010 – tot heden totaal 14 toetsingen uitgevoerd; 
dit heeft geresulteerd in 7 opgelegde huisverboden 

- door de afhandeleenheid zijn 18 dossiers opgemaakt tzv 
man/vrouwmishandeling 

- deskundigheidsbevordering bij bijvoorbeeld medewerkers 
frontoffice heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. 

- door de wachtcommandant en de dienstdoende OvD wordt 
tijdens de waan van de dag gestuurd op toepassen 
protocol Huiselijk Geweld 

- vroegsignalering en doorverwijzing wordt onder andere 
bereikt d.m.v. toepassen protocol 

 
 



Eergerelateerd geweld:  
- het aantal langlopende zaken is momenteel 40 in Den 

Helder en 1 op Texel; voor 2010 komen daar nog 9 zaken 
voor Den Helder en 1 zaak op Texel bij 

- het hoge aantal zaken in Den Helder wordt verklaard door 
het feit dat in Den Helder een Blijf van mijn Lijf Huis 
gesitueerd is; uit het hele land worden vrouwen daar 
worden opgevangen en zij blijven nadien ook in Den 
Helder wonen 

- dit vraagt veel capaciteit van de doelgroepcoördinatoren, 
ook v.w.b. het voorbereidend administratieve werk (lezen 
query’s) 

- ook de afhandeling vergt gemiddeld 40/50 uur per zaak 
 

Hoofdonderwerp 
jeugd 
 

Jeugdgroepen:  
- medio maart 2010 is een nieuwe update voor de 

inventarisatie (shortlist) van de jeugdgroepen gedaan, 
volgens methode Beke  

- met name de jeugd in de Jeruzalembuurt en Julianadorp 
(Den Helder) veroorzaakt nog regelmatig overlast 

- er is overleg tussen ouders, gemeente, politie en de 
jongerenwerker op het Veiligheidshuis, met name 
toegespitst op overlastgevende groepen in Julianadorp, De 
Schooten en de Jeruzalembuurt (alle Den Helder) 

- tevens wordt er door de schoolagent, op de scholen van 
het voortgezetonderwijs te Den Helder, wekelijkse 
spreekuren gehouden 

- in 2010 ligt het accent op de rol van de gemeenten 
- er wordt een Masterplan II Aanpak van de Problematische 

Jeugdgroepen voor gemeenten ontwikkeld, concept is 
waarschijnlijk in juni beschikbaar  
 

Scholen:  
- op 16 maart 2010 is voor de scholen in de gemeente Den 

Helder een nieuw convenant Veilige school ondertekend 
door diverse partijen 

- op 9 februari 2010, heeft er op de scholen in Den Helder 
van het voortgezet onderwijs kluisjescontrole plaats 
gevonden; deze controle is gecombineerd met een 
fietsencontrole (goed resultaat, o.a. 5 gestolen fietsen 
aangetroffen) 

- de onderwijsinstellingen aan de Drs. Bijlweg (Den Helder) 
kampen met overlast van jeugd rondom de scholen; in 
overleg met de jeugdcoördinator en de scholen worden er 
ontzeggingen aan deze jongeren uitgereikt 

- verder is het vermoeden dat er gedeald zou worden 
rondom de scholen. 

- medio oktober 2010 zal er wederom een controle worden 
gehouden op en rondom de scholen in Den Helder 

 
Jeugd-overig: 

- aantal aangehouden minderjarige verdachten 60, daarmee 
is het periodedoel van 55 ruimschoots gehaald; in april 
zijn maar liefst 22 jeugdige verdachten aangeleverd 

- aantal HALT-afdoeningen 32, het periodedoel (28) is 
gehaald 



- ten opzichte van de 1e 2 maanden is er een stijgende lijn 
te zien in de doorlooptijd (januari 78%, februari 63%, 
maart 82%, april 79%), maar de doelstelling van 80% 
wordt niet altijd niet gehaald. Naar verwachting zal dit in 
mei wel op orde zijn, vanwege een stijgende lijn van 
aangehouden minderjarigen en aangescherpte sturing 

 
 

Hoofdonderwerp 
verkeer 
 

Verkeersveiligheid: 
- de hotspots zijn voor Den Helder in kaart gebracht 
- op de prio 1 en 2 wegen (Kanaaldijk en Zandweg te Den 

Helder / Julianadorp) wordt wekelijks gecontroleerd 
- tot april zijn in totaal 2.100 personen gecontroleerd en 

340 verbalen uitgeschreven 
 
Regulier verkeerstoezicht:  

- bromfietscontroles worden conform afspraak maandelijks 
gehouden 

- in totaal zijn nu 5 alcoholcontroles gehouden, naast de 
losse ad hoc controles die bijna dagelijks plaatsvinden 

- de doelstelling van artikel 8 verbalen wordt, ondanks het 
grote aantal blaastesten dat is afgenomen, niet gehaald 

 
Hoofdonderwerp 
fietsendiefstal 
 

Fietsendiefstal – preventie: 
- binnen de afdeling is 1 medewerker verantwoordelijk 

gemaakt voor het fietsenplan. 
- de hotspots zijn in kaart gebracht. 
- er zijn contacten met de gemeente Den Helder over een 

bewaakte fietsenstalling 
- ook Texel wordt hier nadrukkelijk in betrokken 
 

Fietsendiefstal – repressie: wekelijks worden de bikers in Den 
Helder op donderdagavond ingezet t.b.v. controle op 
fietsendiefstal. 
 

Hoofdonderwerp 
mensenhandel 
 

Bewustwording; signalering en advisering:  
- woensdag 26 mei a.s. staat bijeenkomst gepland met 

belanghebbenden (jeugdcoördinator, groepschef, 
regionaal portefeuillehouder en regionaal coördinator) om 
vast te stellen hoe de vroegsignalering in de BPZ is 
ingebed. 

- -n de module IBT zal een Powerpoint-presentatie worden 
gegeven over signalen van mensenhandel en hoe hiermee 
binnen de BPZ om te gaan (betreft een 
bewustwordingsproces) 

 
Jeugdproblematiek – pooierboys: wordt contact gelegd met 
regionale coördinator mensenhandel en de portefeuillehouder 
vreemdelingenpolitie. 
 
Illegale prostitutie-bedrijven en escort-bureaus:  idem. 
 
 
 



Hoofdonderwerp 
hennep 
 

Illegale hennepteelt: 
- resultaat ontruimingen tot heden (maart 2010): 5 

geruimde plantages (4 Den Helder en 1 Texel); 1.337 
geruimde planten en 436 stekken; 6 verdachten gehoord 

- huidig resultaat ontnemingen: 4 ontnemingen, waarvan 2 
met conservatoir beslag 

- met de ruimingen van hennepkwekerijen zullen we aan 
het einde van het jaar op het gewenste aantal 
ontnemingen komen (13) 

- de doelstelling v.w.b. conservatoir beslag zal niet gehaald 
gaan worden, hier wordt vanwege prioriteitsstelling ook 
geen extra capaciteit op ingezet (patseraanpak) 

 
Toezicht coffeeshops – growshops: 

- tot op heden (maart 2010) hebben kleine routinematige 
controles van coffee- en growshops plaatsgevonden. Later 
dit jaar zullen nog geplande controles met medewerking 
van de partners plaatsvinden. 

- 1 coffeeshop in Den Helder werd op last van de gemeente 
een maand gesloten i.v.m. verkoop aan minderjarigen 

- controle growshop, in samenwerking met partners, 2e 
kwartaal 2010. 

 
Handel en gebruik op straat:zie lokaal thema harddrugs 

Lokaal thema 
harddrugs / 
straathandel Ceasar 

Binnen het kader van het project Cesar werd in Den Helder een 
inval in een pand gedaan van waaruit werd gehandeld met 
minderjarigen; hierbij zijn 2 verdachten aangehouden. Van 31 
mei t/m 3 juni 2010 wordt een actieweek Cesar gehouden in Den 
Helder. Inzet van de recherche zal door capaciteitsproblematiek 
helaas minimaal moeten zijn. De uitvoering zal grotendeels ten 
laste komen van de BPZ. 

Lokaal thema 
aanpak overlast 
zwervers 

Betreft hier met name de ‘ zwervers’  op het Julianaplein in Den 
Helder. We werken met gerichte inzetopdrachten tijdens de 
reguliere (HIT)diensten.  

Lokaal thema 
vernielingen 

Door diverse oorzaken recent geen activiteiten uitgevoerd. Nog 
geen concreet plan van aanpak over slooproutes binnenstad. De 
meeste vernielingen worden gepleegd op tijden waarop weinig 
capaciteit beschikbaar is.  Er wordt weinig aangifte gedaan van 
schade aan openbare eigendommen door de gemeenten 
(automatische reparatie bij schade tot 1000 euro). Zal volgend 
jaar niet terugkeren als lokaal thema.  

Lokaal thema 
overlast Peelstraat 
/Grebbestraat 

De sfeer in de wijk is duidelijk verbeterd, de overlastmeldingen 
zijn enorm afgenomen. In het veiligheidshuis wordt de doelgroep 
besproken door doelgroepcoördinatoren en wijkagent. In de 
periode januari – april zijn 13 controles uitgevoerd, waarbij los 
van wat zwerfvuil geen grote problemen geconstateerd. 

Lokaal thema 
diefstal / inbraak 

Voor dit thema geldt geen regionale doelstelling. Lokaal maar ook 
regionaal stijgt het aantal woninginbraken t.o.v. dezelfde periode 
vorig jaar. Binnen Den Helder staat binnen de gepleegde 
strafbare feiten de woninginbraken op de 6e plaats met 296 
inbraken over de afgelopen 12 maanden. 
Er zijn tot maart 2010 3 woninginbrekers aangehouden. De 
huidige krapte binnen de afdelingsrecherche verplicht de leiding 
keuzes te maken. Steeds meer onderzoeken naar 



 

woninginbraken belanden hierdoor op de plank. Op Texel speelt 
dit probleem niet. 

Lokaal thema 
integriteit 

Geen actuele informatie. 

Lokaal thema 
aanpak overlast 
Koningstraat / 
Koningdwarsstraat 

- actie op de belwinkel gericht op het dealen van vedomi 
vanuit de belwinkel 
de coffeeshops worden structureel bezocht door de 
wijkagenten en tegen overtredingen wordt verbaliserend 
opgetreden 

- dit heeft recent geleid tot een bestuursrechterlijke sluiting 
van één van de coffeeshops voor de periode van 12 
maanden 

 
- er wordt structureel gebruik gemaakt van het 

ontzeggingenbeleid. 
- met betrekking tot de coffeeshops heeft de politie geen 

toezichthoudende bevoegdheden 
Lokaal thema BSB 
 

Geen actuele informatie. 

Voortgang / besluit 
 

 


