Vandaag Alert …
Morgen Veilig

Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties
en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing.

VVD Zwolle Veiligheidsplan – “Vandaag Alert … Morgen Veilig”

•

Voorwoord

De VVD Zwolle introduceert het plan "Vandaag Alert … Morgen Veilig". Voor een stad
waar inwoners zich veilig(er) en criminelen zich niet langer welkom voelen. Door de
politie meer instrumenten te bieden om zogenaamde ‘hoge impact criminaliteit’ (o.a.
woninginbraak) te voorkomen en op te sporen, wordt de veiligheid in Zwolle naar een
hoger niveau gebracht. In dit plan beschrijven wij de 3 P’s. Punten die Zwolle beter
bestand maken tegen criminaliteit:
1.

Preventie;

2.

Pakkans;

3.

Pro-actief in de wijk.

De VVD Zwolle wil hier € 500.000 voor uittrekken. Door extra te investeren in concrete
acties en inzet op deze punten creëren we een aanpak die uitvoerbaar is voor de
instanties, gedragen wordt door de stad en criminelen afschrikt door hen de gelegenheid
te ontnemen en de pakkans te vergroten. De 3 P’s worden op de volgende pagina’s
verder uitgelegd en voorzien van concrete acties.
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•

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het bespaart leed en schade achteraf. Het inzetten
van de juiste middelen kan daarnaast ook helpen bij het daadwerkelijk verminderen
van criminaliteit.
Kentekenherkenning
Helaas heeft ook Zwolle last van de roofbendes die ons land doorreizen en leegstelen.
Deze inbraakplaag kan alleen gestopt worden door de betrokken criminelen een gezicht
te geven en vroegtijdig op te sporen. Bijvoorbeeld door kentekenherkenning.
Acties en inzet
De politie mag op invalswegen kentekens van auto’s registreren. Kentekens worden
hierbij gescand en door het informatiesysteem van de politie gehaald. Wordt de eigenaar
van een voertuig in verband gebracht met inbraak of andere soorten misdrijven?
Dan kan de auto direct staande worden gehouden. Resultaten met kentekenherkenning
in andere gemeentes laten zien dat de inbraakcijfers hierdoor tot nagenoeg nul dalen.
Zo wordt de woonwijk voorzien van een veiligheidsschil die mensen met een criminele
achtergrond onderschept en weerhoudt de wijk in te gaan.
Preventief fouilleren
Halthouden, bevragen, fouilleren: dat zijn de 3 stappen die agenten in bepaalde
risicogebieden moeten kunnen nemen om criminaliteit op straat terug te dringen.
Dit is echter geen licht middel. De volgorde is dan ook erg belangrijk. Fouilleren mag
alleen als er na halthouden en bevragen redenen zijn om motieven in twijfel te trekken.
Bijvoorbeeld bij het vermoeden van wapen- of drugsbezit.
Actie & Inzet
Wijken met veel wapen- en druggerelateerde geweldsincidenten kunnen als
veiligheidsrisicogebied worden aangemerkt. Momenteel loopt in Holtenbroek een pilot
preventief fouilleren. Blijkt dit een succes, dan mogen wat de VVD Zwolle betreft
verdachte personen in buurten met een hoog inbraakpercentage ook gecontroleerd
worden op bezit van inbraakwerktuigen.
Preventief advies
Inbreken blijkt vaak makkelijker dan gedacht. Elk huis heeft zo zijn zwakke punten.
Om ervoor te zorgen dat woningen een minder makkelijk doelwit worden, is gericht
advies ter voorkoming van een inbraak nodig.
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Actie & inzet
Het geven van preventief advies kan wat ons betreft het best op de volgende manieren:

•

Door preventie-adviseurs. Naast gekwalificeerd personeel worden ook vrijwilligers
en mensen in het kader van een tegenprestatie voor hun uitkering getraind tot
adviseur. In overleg met het bedrijfsleven en opleidingen kunnen dit
maatschappelijke stages of werkervaringsplekken ter bevordering van een baan
zijn. Betrek de vrijwilligers nauw bij een buurt en laat hen uitblinken op dit
onderwerp. Laat ze de bewoners adviseren over de best passende maatregelen en
maak zo de omgeving veiliger tegen inbraken;

•

Door collectieve preventieplannen. Een groep bestaande uit buurtbewoners,
wijkverenigingen etc. maakt een gezamenlijk plan dat zoveel mogelijk bewoners
oproept hun huis beter te beschermen tegen inbraken en uitlegt hoe zij dit het
beste kunnen doen. In dit plan komen ook de samenwerking met de wijkagent
en eventueel de gecoördineerde aanpak van (digitale) buurtwachten aan de orde.

Monitoring mogelijke veelplegers
Het aantal criminelen dat herhaaldelijk de fout in gaat is helaas groot. Zowel bij kleine
kruimeldiefstallen als zwaardere misdrijven is er sprake van zogenaamde
‘draaideurcriminaliteit’. De grootste potentiële veelplegers komen daarom wat de VVD
Zwolle betreft op een zwarte- of recidivistenlijst te staan.
Actie & inzet
De politie plaatst mensen met een herhaaldelijk crimineel verleden op een
recidivistenlijst en houdt ze actief in de gaten. Op een transparante manier, zodat zij zelf
merken dat ze onder een vergrootglas liggen. Criminelen die hun straf hebben
uitgezeten, krijgen af en toe bezoek van de politie.
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•

Pakkans

Onderzoek toont aan dat het verhogen van de pakkans leidt tot verlaging van
criminaliteit. De politie kan dit echter niet alleen, het is een taak waarin elke Zwollenaar
een belangrijke rol speelt.
Publiekscampagnes
Een gezamenlijke taak start met bewustmaking door publiekscampagnes. Wát moet
men eigenlijk doen bij een (poging tot) inbraak?
Actie & inzet
Publiekscampagnes dragen bij aan:

•

Het vergroten van aangiftebereidheid;

•

Het vergroten van melding van verdachte zaken;

•

Het instellen van digitale buurtwachten;

•

De toename van deelname aan Burgernet.

Cameratoezicht
Criminele trends moeten in de kiem worden gesmoord. Hier wordt dan ook met een
scherp oog naar gekeken. Is ergens sprake van toenemende dreiging of verhoging
van het aantal inbraken, overvallen of andere misdrijven, dan is het plaatsen van
extra (mobiele) camera’s wat de VVD Zwolle betreft een mogelijkheid.
Actie & inzet
In overleg met de wijkagent en speciale inbraakopsporingsteams worden wijken en
buurten aangewezen die extra ‘ogen’ nodig hebben om inbraak en andere criminele
activiteit te voorkomen en op te sporen.
Buurtwachten
De moderne buurtwacht is een groep nauw betrokken buurtbewoners die contact met
elkaar houdt via bijvoorbeeld WhatsApp.
Actie & inzet
Samen met de politie wordt de handreiking ‘opzetten van een (digitale) buurtwacht’
opgesteld en deze komt beschikbaar voor buurtbewoners. Bewoners die daadwerkelijk
rondes lopen door de wijk moeten makkelijk in contact kunnen komen met de politie.
Enerzijds ter ondersteuning (waar moet je op letten?), anderzijds als achtervang mocht
er iets zijn.
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•

Pro-actief in de Wijk

Signalering is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Bewoners mogen niet de ogen
sluiten, maar moeten actief meehelpen aan een veilige en leefbare wijk.
Probleemgroepen in kaart brengen
Informatie uit de buurt is voor gemeente en politie de belangrijkste bron voor het in
kaart brengen van probleemgroepen. Deze groepen kunnen hierdoor vervolgens beter
in de gaten worden gehouden, waardoor escalaties zoveel mogelijk uitblijven en een
criminele carrière wordt voorkomen.
Actie & inzet
Informatie over probleemgroepen moet centraal worden geanalyseerd en vervolgens
worden gecombineerd met politie-informatie. Op basis van deze gezamenlijke informatie
kunnen locatieverboden worden opgelegd om zo overlast en onveiligheid tegen te gaan.
Aandacht voor de kleine misdaad
Een stad die schoon, heel en veilig is, is minder aantrekkelijk voor criminaliteit. Kleine
criminaliteit – zoals vernieling en verloedering – moeten we daarom niet links laten
liggen. Anders kan dit uitgroeien tot grotere criminele daden.
Actie & inzet
•

Overlast en verstoringen op straat, vernielingen van openbaar bezit en graffiti
krijgen actieve aandacht van de politie;

•

De gemeente stimuleert noaberschap en initiatieven waar buurtbewoners
verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van rommel en zorgen voor een
groene, mooie en schone wijk.

Pro-actieve politie
Politieoptreden bestaat uit reageren, maar ook uit ‘er zijn’. De politie moet zichtbaar
aanwezig zijn in de wijk, met bewoners praten en zorgen voor een goede onderlinge
band. De politie moet kortom onderdeel zijn van de gemeenschap, weten wat er speelt
in de buurt.
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Actie & inzet
Grotere betrokkenheid en herkenbaarheid tussen buurt en politie reduceren de angst
voor misdaad, voorkomen en gaan criminaliteit tegen en zorgen voor ordehandhaving.
De VVD Zwolle is daarom voor:

•

Meer politie op straat;

•

Periodieke aanwezigheid van politie in de wijk en buurtcentra;

•

Herkenbare en benaderbare gezichten in de buurt (o.a. wijkagenten);

•

Het vragen om actie voor bestrijden van vandalisme.

De crimineel verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid van de misdaad ligt bij de dader. Criminelen zijn geen boefjes.
Laten we ze dan ook vooral niet zo behandelen. Moet je een straf uitzitten? Dan werk je
zelf mee aan de bekostiging daarvan. En ook na vrijlating word je gemonitord en achter
de broek aan gezeten.
Acties & Inzet
•

Criminelen werken tijdens en na het uitzitten van hun straf en betalen zo, in plaats
van de belastingbetaler, voor een deel hun eigen straf dan wel uitkering. Jezelf
nuttig maken voorkomt daarnaast herhaalgedrag en vergroot de kans op reintegratie in de samenleving. Gemeente, politie en reclassering kijken hierbij naar
de juiste inzet met het oog op effectiviteit en veiligheid voor omgeving;

•

Ouders zijn in de basis verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind. Gaat een
minderjarige de fout in? Dan worden naast de jongere ook zijn ouders hierop
aangesproken. Bijvoorbeeld op het gebied van politieonderzoek, strafmaatregelen,
boetes of als onderdeel in de reclassering.
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