De omgeving van de mens is de medemens
(J.A. Deelder)

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018
Gemeente Den Helder, de beschrijving van prioriteiten

De levensboom op het voorblad staat symbool voor ons veiligheidsbeleid voor de jaren 2015-2018. De boom ontstond als
een project om cliënten van de Brijder, Actief Talent, DNO doen en GGZ te betrekken bij Sail 2013. De deelnemers van deze
organisaties hebben een rondleiding gehad op het evenemententerrein, de levensboom gemaakt en gezamenlijk gegeten.
Daar tegenover stond dat er die periode nagenoeg geen overlast was en dat zij het afval van de toeristen opgeruimd hebben.
Het blijkt dat het op creatieve wijze gezamenlijk aanpakken van kleine en grote veiligheidsthema’s in de buurt knelpunten
kan oplossen, voor een grotere betrokkenheid van burgers en betrokken partijen zorgt en dat mensen zich veiliger voelen in
hun directe leefomgeving.

1. Veiligheidsbeleid in Den Helder

De werkzaamheden worden binnen de gemeentelijke organisatie

Wij willen dat de burgers, ondernemers en bezoekers kunnen

voornamelijk uitgevoerd door de afdeling VVH in samenwerking

genieten van Den Helder en zich niet hoeven te ergeren aan

met de afdelingen Stadsbeheer en Sociaal Domein en op

overlast en verloedering. Vertaald naar ons veiligheidsbeleid

drie niveaus geborgd:

betekent dit dat we streven naar een verdere daling van

~ Prioriteiten in het LIVB 2015-2018 (paragraaf 6);

misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte en naar

~ Operationele werkzaamheden opgenomen in de jaarlijkse

minder overlast en verloedering in wijken en buurten.

Veiligheidsmatrix (paragraaf 2);
~ Algemene veiligheidswerkzaamheden (paragraaf 8).

Hoe willen we dit bereiken? Een heldere integrale inzet op
criminaliteit, incidenten en de naleving van regels. Wij zorgen

3. Partners in het veiligheidsdomein

verder voor een heldere communicatie over veiligheid en onze

De maatschappij vormen we met elkaar. We zijn dan ook samen

burgers betrekken we via projecten als Waaks, Burgernet, AED

verantwoordelijk voor leefbaarheid in onze stad. Dus lossen

en Meld Misdaad Anoniem. Wij informeren hen over hoe wij

we ook gezamenlijk de (veiligheids)knelpunten die we

werken en hoe zij ons in onze aanpak kunnen versterken.

ondervinden op. Logisch dat wij naast onze directe partners,

Daarnaast stimuleren wij hen initiatieven in de buurt op te

de politie en het OM, ook actief de samenwerking zoeken met

zetten om veiligheidsproblemen aan te pakken.

buurtorganisaties, inwoners, zorg- en hulpverleningsinstellingen,
Zorg en Veiligheidshuis, Sociale Wijkteams, scholen, ondernemers,

2. Veiligheidsbeleid geborgd

Halt, BOJOZ etc. Dit doen we al via KVO-trajecten, Convenant

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en

Veilige Zorg, Convenant Veilige School, buurtbemiddeling,

veiligheid in zijn gemeente. Om een zo groot mogelijk draagvlak

klantenpanels en buurtveiligheidsoverleg. Dit willen we nog

te krijgen, verzoekt de burgemeester de gemeenteraad eens

verder uitbouwen middels “Samen meedoen avonden” om

in de vier jaar het lokaal veiligheidsbeleid vast te stellen met

burgerinitiatieven uit te werken.

daarin vier prioriteiten. Samen met het OM en de politie
(de driehoek) stuurt hij op de operationele dagelijkse gang van

4. Regionale samenwerking een overzicht

zaken. Hiervoor stelt de driehoek jaarlijks een Veiligheidsmatrix

Samenwerken doen we ook met onze regiogemeenten, in

vast met de werkzaamheden voor het komende jaar.

verschillende samenwerkingsverbanden. We stemmen beleid

De veiligheidsmatrix wordt aangeboden aan de gemeenteraad

(regionaal) af en pakken gezamenlijk zaken op. Zo behouden

samen met de politiecijfers van het afgelopen jaar. In de

we specifieke kennis, kunde en vaardigheden in de regio

begroting en het jaarverslag van de gemeente staat de

Noord-Holland Noord en gaan we efficiënt om met de

gemeentelijke bijdrage jaarlijks beschreven en verantwoord.

benodigde capaciteit.

De samenwerking is vastgelegd in de:

nemen we hierin mee. Deze aanpak voeren we de komende

~ Gemeenschappelijke regeling Regionale UitvoeringsDienst

jaren uit en is terug te vinden in het LIVB onder prioriteit C,

(o.a. asbest en BRZO);

Alcohol en Drugs.

~ Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
(o.a. Meldkamer, brandweer, ambulancedienst, GHOR en
Veiligheidsbureau Crisisbeheersing);
~ Samenwerking Integrale Veiligheid (platform voor

~ Buurtgericht werken aanpak overlast drugs en huisjesmelkers.
We hebben in de Visbuurt de overlast die is ontstaan door
‘huisjesmelkers’ aangepakt door middel van de kamerverhuur-

gezamenlijke beleidsontwikkeling);

verordening. Die is in 2012 van kracht geworden. Dat heeft er

~ Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

voor gezorgd dat de overlast sterk is afgenomen en de panden
er beter uitzien. Belangrijk was hierbij de samenwerking

5. Veiligheid de stand van zaken tot nu toe

met de buurt: de buurt heeft een convenant afgesloten met

In het LIVB van 2011-2014 hebben we vier prioriteiten gesteld.

de verhuurders. Dit heeft voor een extra impuls gezorgd,

Vanwege de sterke stijging van het aantal overvallen hebben

waardoor de aanpak breed ondersteund wordt.

we in 2013 een vijfde prioriteit toegevoegd. Wat hebben we de
afgelopen jaren (kort omschreven) bereikt:

~ Overvallen.
Omdat het aantal overvallen toenam hebben wij dit onderwerp

~ Aanpak jeugdoverlast.

als prioriteit toegevoegd. Een regionale werkgroep heeft een

We hebben veel tijd en energie gestoken in de relaties met de

viersporenaanpak opgesteld met deelprojecten gericht op

betrokken partijen. Gezamenlijk hebben we beleid gemaakt

slachtoffer, de dader, de omgeving en de opsporing. In dit

voor de aanpak van jeugdoverlast. De overlast wordt sneller

kader hebben we onder andere overvallenbijeenkomsten voor

opgepakt en de overlast is beheersbaarder geworden.

ondernemers georganiseerd, een draaiboek ‘integrale aanpak
slachtofferhulp’ gemaakt, slachtofferbijeenkomsten belegd

~ Veilig uitgaan in het stadscentrum.
Het aantal incidenten in het uitgangsgebied is afgenomen

en activiteiten georganiseerd in het kader van de ‘donkeredagen-aanpak’.

dankzij een gezamenlijke aanpak met de politie, OM en
horecaondernemers. Een gezamenlijk horecaconvenant lag

7. Prioriteiten 2015-2018

hieraan ten grondslag. We hebben de aanpak van horeca en

We hebben een analyse en duiding van de politiecijfers

para commerciële inrichtingen gelijkgetrokken. Daarnaast

voorgelegd aan een afvaardiging van de gemeenteraad en

hebben we veel gedaan om alcoholgebruik bij jongeren en

onze afdelingen Sociaal Domein en de afdeling Stadsbeheer.

alcoholmisbruik in het algemeen te voorkomen.

De bespreking daarvan leidde tot de volgende vier prioriteiten
voor de komende vier jaren:

~ Coffeeshopbeleid.
We hebben de wijzigingen in het Landelijke Coffeeshopbeleid

a. Zorg en Veiligheid

in 2012 direct geïmplementeerd. We hebben integrale

Onder dit thema willen we het volgende realiseren:

handhavingsacties uitgevoerd en waar nodig direct opgetreden.

a. het door ontwikkelen van het Ketenhuis en de samenwerking met

De locatie van de drie coffeeshops ligt in een kwetsbaar
gebied. De kwaliteit van het gebied is achteruitgegaan en
de overlast in de omgeving is gestegen. Op verzoek van de
gemeenteraad bereiden we een integrale aanpak van het

het Sociale Wijkteam op het grensvlak van veiligheid en zorg.
b. verder investeren in het terugdringen van overlast door OGGZ
(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)-cliënten
c. het opzetten van een bredere aanpak van geweld. Dit doen

gebied voor. De laatste ontwikkelingen op dit gebied, zoals

we in nauw overleg met onze zorg- en hulpverleningspartners,

de visie “De derde weg” (boek van C. Fijnaut en B. de Ruyver)

politie en buurgemeenten.

b. High Impact Crimes (HIC)

7. Helder(s)e uitgangspunten

Onder High Impact Crime vallen overvallen, straatroven en

a. We monitoren de signalen uit de buurt en gebruiken deze

woninginbraken. Deze vormen van criminaliteit hebben een grote
impact op het leven van mensen. We streven daarom naar een
integrale, blijvende aanpak. Alertheid, flexibiliteit en creativiteit
zijn belangrijke kenmerken in de gezamenlijke aanpak van
politie, OM en gemeente. Doel is een verder dalende trend en
een beter handelingsperspectief voor (mogelijke) slachtoffers.

signalen om cijfers te duiden. Dit is de basis voor onze regie;
b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en risico’s
biedt kansen voor een leefbare omgeving en een goede
voorbereiding op de crisisbeheersing;
c. We werken integraal, dat betekent samen met zowel burgers,
collega’s als partners in het veld;
d. We beginnen met preventie, niet met repressie;

c. Alcohol en Drugs
Alcohol en soft drugs zijn kwetsbare producten. De verkoop
en het gebruik van alcohol en softdrugs zijn algemeen
geaccepteerd en gereguleerd. Verkeerd of overmatig gebruik kan
echter leiden tot gezondheidsschade. Vanuit die wetenschap
pakken wij onze verantwoordelijkheid op en dat verwachten we
ook van de verkopers van deze producten. Ons (handhavings)
beleid is en blijft hierop gericht. Verder pakken we overlast als
gevolg van het gebruik van alcohol en drugs in de brede zin
aan, o.a. project Koningsstraat. Jeugd, gezondheid, preventie
en brandveiligheid zijn belangrijke aandachtspunten.

e. De gemeente communiceert en informeert actief over
veiligheid en risico’s, opdat burgers een reëel beeld hebben
en een goed handelingsperspectief;
f. Burgerparticipatie biedt kansen om veiligheidsthema’s op
creatieve wijze aan te pakken;
g. Wij houden van schoon, heel en veilig, maar kijken verder dan
de buitenkant;
h. Op lokaal niveau voeren we regie en zijn we operationeel
en flexibel gericht;
i. Op regionaal niveau werken we samen en stemmen beleid
en capaciteit af;
j. We beschermen wat nodig is, zijn zuinig met regels, maar

d. Samen Veilig Leven
Om Den Helder ‘Schoon, heel en veilig’ te houden gaan
we meldingen beter bundelen, overlast gezamenlijk

handhaven deze regels streng doch rechtvaardig;
k. Onze werkwijze is betrokken, professioneel, integer en
adequaat.

aanpakken en richten ons op het herstel van de kwaliteit
van de fysieke ruimte. Het tweede gedeelte van dit thema

8. Algemene veiligheidswerkzaamheden

bestaat uit het aanpakken van de (achterliggende) sociale

Onze inwoners mogen van ons verwachten dat wij de volgende

veiligheidsproblemen. Er wordt capaciteit vrijgemaakt om

werkzaamheden standaard uitvoeren en/of (samen met de regio)

middels buurtparticipatie sociale veiligheidszaken in de buurt

op niveau houden.

op te pakken en uit te werken. We zetten hierbij projecten op

~ Afhandelen meldingen mensenhandel / Prostitutie;

afhankelijk van de veiligheidsvraagstuk.

~ Uitvoeren casus Regionaal Informatie- en Expertise
Centrum (RIEC);
~ Uitvoeren thema ondermijning;
~ Ambulancezorg;
~ Veiligheidshuis;
~ Brandweer en crisisbeheersing;
~ Monitoring maatschappelijke onrust;
~ Havenbredebeveiliging en terrorismebestrijding.
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