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Voorwoord 
“Veiligheid samen met elkaar” is de missie van het jaarprogramma 2008 voor het district 
Feijenoord-Ridderster. Een scherpe focus op de externe omgeving. Alles wat we doen, is gericht 
op het vergroten van de veiligheid op straat en in de wijken. Om in te kunnen spelen op 
veranderingen in die omgeving, komt het steeds vaker aan op professionaliteit, leiderschap en 
communicatie. Het korpsontwikkelprogramma Kompas 2010, gericht op deze drie items, helpt 
ons koers te houden.  
 
Onze missie voor 2008 is gekozen omdat we door samen te werken met onze partners een beter 
resultaat kunnen neerzetten. Met partners, zoals het Openbaar Ministerie, besturen, 
stadsmariniers, andere partners in veiligheid en natuurlijk ook de bewoners uit het gebied kiezen 
we zoveel mogelijk voor een integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek waardoor niet 
alleen de focus wordt gelegd op een repressieve aanpak, maar ook een preventieve en sociale 
aanpak. 
 
Jeugd, geweld, veelplegers, drugs en overlast, handhaving openbare orde, midden-criminaliteit 
en radicalisering zijn de items die in 2008 de hoogste prioriteit krijgen. De basis hiervan is 
gelegen in het Korpsjaarprogramma, de Veiligheidsindex 2007 en het regionaal vastgestelde 
Vijfjarenactieprogramma. Daarnaast besteden we in het district bijzondere aandacht aan de 
aanpak van voetbalcriminelen, het Antillianen-vraagstuk, de aanpak van woning- en auto-
inbraken, verkeersveiligheid en milieu.  
 
Speciale aandacht in de aanpak van het veiligheidsvraagstuk is nodig in de wijken Katendrecht, 
Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Lombardijen, Groot IJsselmonde en Vreewijk. Deze 
wijken zijn door Minister Vogelaar van Wonen, wijken en Integratie als probleem wijken  
aangewezen, waar gedurende de kabinetsperiode van Balkenende IV extra investeringen worden 
gedaan gezien de stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar 
voordoen. 
 
In dit jaarplan zijn de doelstellingen voor ons district vastgelegd. Een van de graadmeters blijft 
de tevredenheid van de burger over de (kwaliteit van) onze dienstverlening. Publieks-
tevredenheid blijven we dan ook actief beïnvloeden en meten in 2008. 
 
Naast de externe ontwikkelingen hebben we ook oog voor onze interne bedrijfsprocessen. In het 
kader van het korps ontwikkelprogramma KOMPAS 2010, willen we komen tot een verdere 
professionalisering van het politievak.  
 
Naast alle interne en externe ontwikkelingen, houden we oog voor het belangrijkste van ons 
district, namelijk de medewerker. Naast alle doelstellingen en persoonlijke targets, zorgen we 
voor de collega’s dat er een veilige en prettige werksfeer wordt geschapen. Politiewerk moet 
vooral leuk blijven. Als de basis goed is, komt het met het politiewerk vanzelf goed. 
 
 
mr. P.W.M. Melsen 
Districtschef Feijenoord – Ridderster  
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Missie  
 
Veiligheid, samen met elkaar!  
 
Als district Feijenoord - Ridderster hebben we de ambitie van het korps om mee te bouwen aan een veilig 
woon-, werk- en leefklimaat voorzien van de visie dat we dit vooral samen met elkaar willen en moeten 
bereiken. Dit betekent dat we samen met het Openbaar Ministerie, (deel)gemeentelijke besturen, 
stadsmariniers, andere partners in veiligheid en natuurlijk ook de bewoners uit het gebied gaan voor een 
integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. We zijn ketengeorganiseerd. 
Dit betekent dat we voor onze bedrijfsvoering ook kiezen voor een integrale aanpak. We zien bij het 
bereiken van onze doelstellingen dwarsverbanden. De verschillende processen werken nauw samen en 
houden elkaar op de hoogte. 
Wat betreft het op de hoogte houden van elkaar geldt er een haal- en brengplicht. Zo wordt het een 
gewoonte om collega’s te informeren over de afloop van een zaak.  
Het “afstemmingskwartiertje” onder leiding van de chef van dienst elke ochtend is het moment om voor 
die dag concrete afspraken met andere processen af te stemmen. 
 
Kort samengevat hebben we voor 2008 de volgende drie pijlers benoemd: 
 

1. Sturing op basis van informatie 
2. Samenhang in processen 
3. Samenwerken met partners 
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Omgevingsanalyse  
 
Het district Feijenoord-Ridderster is een omvangrijk district met daarin o.a. woonwijken, havengebieden, 
de Kop van Zuid en het Feyenoordstadion.  
De deelgemeenten Feijenoord, IJsselmonde en de gemeente Ridderkerk horen bij dit district. De 
gevarieerde wijken van deze (deel)gemeenten hebben zowel een stedelijk als een landelijk karakter.  
Ook is in het district een grote verscheidenheid aan culturen te vinden.  
In het District zijn een vijftal politiebureaus gevestigd.  
 
Bureau Sandelingplein 
Het verzorgingsgebied van bureau Sandelingplein beslaat een helft van de deelgemeente Feijenoord en 
bestaat uit de wijken Vreewijk, Bloemhof en Hillesluis. Deze wijken behoren tot de dichtstbevolkte 
gebieden van Nederland. Openbaar groen is hier nauwelijks te vinden en ook voor de jeugd is vrijwel 
geen plaats beschikbaar waar zij kunnen spelen zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken. Vanuit 
het bureau Sandelingplein verrichten drie wijkteams hun werkzaamheden: Wijkteam Vreewijk; Wijkteam 
Bloemhof en Wijkteam Hillesluis. 
 
Bureau Maashaven 
Het verzorgingsgebied van de wijkpolitie Maashaven beslaat de andere helft van de deelgemeente 
Feijenoord en bestaat uit de wijken Feijenoord, Noordereiland, Kop van Zuid, Katendrecht en 
Afrikaanderwijk. De wijken liggen deels rond binnenhavens, waar in oorsprong velerlei havenactiviteiten, 
vooral overslag, plaatsvonden. Deze hebben gaandeweg plaatsgemaakt voor woningbouw, kantoren, 
winkelcentra, scholen en uitgaansgelegenheden. Vanuit het bureau Maashaven verrichten twee wijkteams 
hun werkzaamheden: Wijkteam Maashaven Oost en Wijkteam Maashaven West. 
 
Bureau Beverwaard 
Het verzorgingsgebied van bureau Beverwaard beslaat de hele deelgemeente IJsselmonde en bestaat uit 
de wijken Beverwaard, Oud-IJsselmonde, Groot-IJsselmonde en Lombardijen. Het ligt tussen de Nieuwe 
Maas, de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en de deelgemeenten Feijenoord en Charlois. Behalve 
industrie is er ook een groot aantal onderwijsinstellingen. Het  voetbalstadion “De Kuip” ligt ook in dit 
gebied. Vanuit het bureau Beverwaard verrichten drie wijkteams hun werkzaamheden: Wijkteam 
IJsselmonde; Wijkteam Lombardijen en Wijkteam Beverwaard. Het Bureau Beverwaard heeft geen eigen 
publieksopvang-functie. Deze opvang wordt geregeld vanaf Bureau De Veranda. 
 
Bureau Ridderkerk 
De wijkpolitie in de gemeente Ridderkerk bestaat uit vijf woonkernen, waarvan Ridderkerk de grootste is. 
De andere vier zijn Bolnes, Slikkerveer, Rijsoord en Oostendam. 
Omsloten door de autosnelwegen A15 en A16, de rivieren de Nieuwe Maas en de Noord, streeft de 
gemeente ernaar de economische activiteiten te bevorderen met zoveel mogelijk behoud van haar groene, 
landelijke karakter. De bedrijfsmatige activiteiten zijn sterk geconcentreerd in de wijk Donkersloot, met 
de Ridderhaven langs de Noord. Vanuit bureau Ridderkerk verrichten twee wijkteams hun 
werkzaamheden: Wijkteam Ridderkerk Noord en Wijkteam Ridderkerk Zuid.  
 
Bureau Veranda 
Het politiebureau “De Veranda” is gelegen binnen de grenzen van de deelgemeente IJsselmonde en heeft 
geen ”eigen” wijkpolitie. Het fungeert als het “districtsbureau”, van waaruit de Opsporing en de Directe 
Hulpverlening hun diensten verrichten. Ook de districtsleiding, de ondersteuning, de trajectbegeleiding en 
de voetbaleenheid werken hier.  De voetbaleenheid neemt hierbij een bijzonder plaats in. Op dit moment 
zijn in Rottterdam drie betaald voetbalorganisaties (BVO’s), te weten Excelsior, Sparta en Feyenoord, die 
op het hoogste niveau voetballen en begeleid worden door deze eenheid. Door alle clubs op dezelfde 
wijze te bedienen, ontstaat een consistent beleid richting alle partners. 
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Ontwikkelingen veiligheidsindex & veiligheidsrapportage 
 
De veiligheidsindex 2007 is een meting van de veiligheid in de gemeente Rotterdam, waartoe de 
deelgemeenten Feijenoord en IJsselmonde behoren. Voor Ridderkerk is er de veiligheidsrapportage voor 
de gehele Regio Rotterdam-Rijnmond, welke in oktober 2006 is tot stand gekomen.  
 
Deelgemeente Feijenoord 
Volgens de veiligheidsindex 2007, die gaat over het jaar 2006, is de veiligheidsscore voor de 
deelgemeente Feijenoord een 6.3. In vergelijking met de veiligheidsindex 2006 is dat een stijging van 0.3, 
wat betekent dat de wijk van een bedreigde wijk naar een wijk met het etiket aandacht is gegaan.  
Uit bovenstaande blijkt dat het met Feijenoord langzaam maar zeker beter gaat. Er is in Feijenoord 
volgens de veiligheidsindex geen enkele onveilige wijk meer.  
 
Deelgemeente IJsselmonde 
Volgens de veiligheidsindex 2007 is de score voor de deelgemeente IJsselmonde een 7.5. Dit is een 
stijging van 0.6 ten opzichte van vorig jaar.  
Uit bovenstaande blijkt dat het ook met IJsselmonde steeds beter gaat. IJsselmonde heeft nog maar 1 wijk 
met de status aandacht. De overige drie zijn momenteel allemaal geclassificeerd als veilig. 
 
Ridderkerk 
Uit de politiegegevens blijkt dat Ridderkerk slecht scoort op het element diefstal. Met name het aantal 
aangifte van diefstal van motorvoertuigen is relatief hoog en concentreert zich in Bolnes en 
Centrum/Oost/West. Daarnaast staat Ridderkerk bovenaan de ranglijst van twintig regiogemeenten voor 
wat betreft het aantal aangiften van zedenmisdrijven. 
Uit het bevolkingsonderzoek blijkt dat in Ridderkerk relatief veel inwoners vernieling als een vaak 
voorkomend buurtprobleem ervaren (derde op de ranglijst van twintig randgemeenten). In 
Drievliet/Donkersloot/Het Zand wordt vernieling het vaakst genoemd als een vaak voorkomens 
buurtprobleem.  
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DEEL I OPERATIONEEL 
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Hoofdstuk 1  Doelstellingenset 2008  
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Hoofdstuk 2 Geweld 
 
Problematiek 
 
Geweld lijkt in het district in 2007 toe te nemen. Met name openlijk geweld tegen personen (44% 
stijging) en mishandelingen nemen toe. Wat ook tot zorgen baart is de toename van het aantal 
zedenmisdrijven. Omdat geweldscriminaliteit sterk gerelateerd is aan huiselijk geweld en 
familieomstandigheden is interventie en samenwerking door en met de partners van essentieel belang om 
deze vorm van geweld te voorkomen.  
Gelukkig is het aantal bedreigingen en straatroven in 2007 door de extra inspanningen die hierop zijn 
gepleegd afgenomen. 
Het feit dat Antillianen zich ten opzichte van andere etnische bevolkingsgroepen nadrukkelijker 
manifesteren op bepaalde vormen van criminaliteit, met name geweld, is de reden dat er een aparte 
aanpak voor is ontwikkeld.  
 
Doelstelling 2008 
 
In de doelstellingenset is een verhoging opgenomen van 2% voor de verdachtenratio zeden.  
De doelstellingen met betrekking tot de verdachtenratio’s huiselijk geweld blijft gelijk aan vorig jaar. 
Gelet op het feit dat deze doelstelling moeizaam gehaald wordt, zullen er aanvullende maatregelen 
bedacht moeten worden. De aangiften in zake geweld zullen in 2008 met 2% moeten dalen. 
 
Activiteiten  
 
Zeden  

• Samen met partners onderzoeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om het aantal zeden 
misdrijven te verminderen. Het ontwikkelen van beleid hierop en eventueel benoemen van 
indicatoren; 

 
Huiselijk geweld  

• Meldingen van AWARE-slachtoffers hebben hoge prioriteit (DHV prio 1); 
• We trainen medewerkers op het signaleren en vervolgens overtuigen van het doen van aangifte; 
• Alle meldingen met betrekking tot huiselijk geweld leggen we vast; 
• Elk misdrijf worden onderzocht op opsporingsindicatie; 
• Als er sprake is van een verdachte, wordt deze altijd aangehouden; 
• We brengen slachtoffers en plegers in contact met hulpverleningsinstanties en wijzen hen op 

bestaande projecten. 
 
Daling geweld  

• Voortzetting van de groepsgerichte opsporing, welke in 2007 erg succesvol was, waarbij zoveel 
mogelijk de criminele groep als geheel wordt aangepakt. 

• Ontwikkelen maatregelen in de aanpak van geweld door hooligans; 
• Invoeren pilot “Biometrie”  (vingerafdrukken) bij Feyenoord; 
• Ontwikkelen informatiepositie met betrekking tot de hooligans door de Regionale 

Informatieorganisatie (RIO). Belangrijk doel is meer zicht te krijgen op de samenstelling van 
groepen; 

• Implementetatie maatregelen “Vliegenthart” met betrekking tot overlast drugs in en rond de 
stadions. 

• Het district adopteert een selectie van veelplegers van geweld (ook niet hooligans). Deze lijst 
wordt in overleg met het OM samengesteld;  

• Op elke vuurwapentip volgt politie-inzet en elk geconstateerd vuurwapenbezit leidt tot 
onderzoek; 

• Zonodig zullen gebieden aangewezen worden waar preventief fouilleren mogelijk is; 
• Actuele en snelle aanpak van zaakdossiers aangaande geweld: in principe worden ernstige zaken 

binnen 1 week op gepakt,  de overige geweldszaken worden binnen 8 weken afgehandeld; 
• Continuering preventie maatregelen op gebied van straatroof en overvallen zoals in 2007 is 

ingezet, door o.a. inzet van het straatroofteam, wat zich kenmerkt door een centrale aanpak. 
 

 
PGA geweld 

• Uitvoering geven aan de regionale PGA aanpak; 
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• Bij verdachten die binnen de PGA aanpak vallen, worden zoveel mogelijk bewijsbare zaken 
bijeen gebracht; 

• Binnen de stuurploeg wordt zoveel mogelijk op deze personen gefocust en gezamenlijk door alle 
processen aangepakt. 

 
 
Overlastgevende- en criminele Antillianen  

• De informatiepositie wordt (in nauwe samenwerking met de politie op de Antillen) continu 
verbeterd, zodat bij herhaalde confrontaties relevante informatie en een volledig persoonsdossier 
beschikbaar is; 

• Met de landelijke verwijsindex Antillianen wordt informatie tussen politie, justitie en gemeenten  
uitgewisseld waarmee sneller ingespeeld kan worden op de voor deze doelgroep kenmerkende mobiliteit 
en de eventuele verplaatsing van criminaliteit door Nederland; 

• De persoonsgerichte aanpak zal worden toegepast op Antilliaanse veelplegers. Het extra adoptiemodel en 
‘VIP-aanpak’ (project Koraal) op ongeveer 40 Antilliaanse veelplegers in district Feijenoord-Ridderster 
maken hier deel vanuit;  

• Een sterke buurtgerichte aanpak in combinatie met 2 opgeleide taakaccenthouders Antillianen: krachtig en 
laagdrempelig optreden tegen overlast met inzicht in de Antilliaanse cultuur.  

• Nauwe samenwerking met stedelijke partners onder regie van de stadsmarinier Antillianen; 
• Aangiften met indicatie op Antilliaanse verdachten krijgen hoge prioriteit en worden direct onderzocht; 
• In samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt de methodiek “veiligheidsfouillering” voor het eerst 

toegepast op te voren aangewezen Antillianen, waarvan bekend is dat zij bewapend kunnen zijn. 
• Zaken met Antilliaanse daders worden met voorrang opgepakt: in principe worden deze zaken 

dagelijks afgehandeld en, indien voldaan wordt aan de criteria, overgedragen aan een team van 
de Regionale Recherche genaamd Pagang. 
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Hoofdstuk 3 Jeugd  
 
Problematiek  
 
Jeugd loopt als een rode draad door alle politieprocessen. Een criminele carrière begint meestal in het 
klein op jonge leeftijd. Jeugd is dan ook speerpunt van beleid. De aanpak is een combinatie van 
maatregelen om enerzijds te voorkomen dat risicojongeren in crimineel gedrag vervallen en anderzijds 
een repressieve aanpak van jeugdige criminelen. Wij willen, in samenwerking met onze partners, 
voorkomen dat jongeren vroeg in de criminaliteit belanden. De ketenbenadering kent de schakels: 
preventie – vroegsignalering – doorverwijzing – repressie. 
Jeugdcriminaliteit bij jongeren dient zich bijna nooit alleen aan, wanneer ze afglijden in criminaliteit 
gebeurt dit vaak in groepsverband. Een adequate groepsaanpak is daarom essentieel. 
Binnen het district zijn de groepen geanalyseerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat er in Feijenoord 
sprake is van 14 groepen, in IJsselmonde van 13 en in Ridderkerk zijn er 4. De groepen worden conform 
de zogenaamde BEKE-aanpak benaderd. Met partners wordt geïnvesteerd in een passende reactie om 
zoveel mogelijk (verder) afglijden te voorkomen.  
 
Doelstellingen 2008 
 
Gerichte en repressieve aanpak van jeugd overlast. Samenwerking met de partners leidt er toe dat de 
overlast teruggedrongen wordt.   
Er moeten dit jaar 470 zaken worden aangebracht bij het OM, 20 meer dan in 2007. De doorlooptijd van 
jeugdzaken naar het OM blijft 80% binnen 30 dagen. Het realiseren  van deze norm was in 2007 een 
knelpunt.  
 
Activiteiten  
 
Aanpak  jeugdgroepen 

• Aanpak van problematische jeugdgroepen, waarbij de buurtagent een shortlist met namen 
aanlevert voor de groepsaanpak (methode “Beke”), waarin de jeugdgroepen worden 
geclassificeerd naar mate van overlast en criminaliteit, waarna de integrale (keten) aanpak wordt 
opgestart; 

• Prioriteit wordt gegeven aan criminele groepen.  
• Jongeren waar dringend interventie nodig is, worden na overleg met de partners door de 

buurtagent  geadopteerd (PGA-aanpak). Goede afstemming en samenwerking met 
jeugdreclassering, gezinsvoogden en andere professionals is hierbij van belang, waarbij met 
name gefocust wordt kwaliteit van het contact en het opbouwen van een relatie met de 
jeugdgroepen als geheel. Kennen en gekend worden is hier het motto; 

• Het vroeg signaleren  van problemen en doorverwijzen naar de juiste jeugdhulpverlening door 
middel van het “meldpunt zorgformulier politie” zoals opgenomen in X-pol; 

• Adviseren van partners bij het treffen van preventieve maatregelen ter voorkoming van overlast, 
op bijvoorbeeld scholen, pleinen, winkelgebieden enzovoort.   

 
Aanpak jeugd 

• Het voortzetten van het project “pak je kans”, waarbij jongeren onder de 12 jaar die een stafbaar 
feit hebben gepleegd dan wel waarover er zorgen zijn naar aanleiding van hun startend crimineel 
gedrag, begeleid gaan worden in een hulpverleningstraject; 

• Het schooladoptieplan in ons district wordt gecontinueerd. Per jaar zullen 8 lesbrieven worden 
gegeven (voor de groepen  groep 7 en 8); 

• Door de buurtagent worden met de scholen in het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt in het 
kader van schoolveiligheid (Politie & Schoolveiligheid met gebruik van check list); 

• Veilige scholen, verder ontwikkelen van veiligheid in en om scholen;  
• Ketensamenwerking met het Centrum voor Jeugd- en gezin;  
• “Niemand weg zonder overleg”; met veel aandacht voor first-offenders. Communicatie met 

ouders als er sprake is van overlastgevend of crimineel gedrag, over de wijze waarop wordt in 
2008 nader beleid ontwikkeld; 

• Veel van de Halt en Stop- verwijzingen betreffen nu vuurwerkovertredingen, het streven is om 
ook weer een behoorlijk aantal “gewone” Halt/Stop verwijzingen te realiseren; 
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Hoofdstuk 4 Handhaving en Openbare Orde en                        
Verkeersveiligheid 
 
Problematiek 
  
Drugsoverlast komt in het district op verschillende niveaus voor. In ons district hebben we te maken met 
hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden. In de Rotterdamse deelgemeenten wordt voor het 
oprollen van deze kwekerijen gebruik gemaakt van een bestuurlijke traject. Het lijkt er op dat deze aanpak 
succesvol is, maar het heeft een neveneffect dat omliggende gemeenten, voor ons district Ridderkerk, 
anders dan voorgaande jaren meer last krijgen van hennepkwekerijen. 
Voor wat betreft de handel heeft er een verschuiving plaatsgevonden van deal- en gebruikerspanden naar 
ambulante straathandel. Dit maakt het voor de opsporing lastiger om in deze handel te interveniëren. Dit 
betekent dat het lastiger is geworden om te lokaliseren waar de drugshandel plaatsvindt. De overlast van 
rondhangende drugsgebruikers, drugsdealers en aan alcohol verslaafde zwervers moet merkbaar 
verminderen.  
Verkeersonveilig gedrag zal ook in 2008 zich blijven voordoen. Overtredingen zoals rijden door rood 
licht, te hard rijden, niet dragen van een gordel of helm en rijden onder invloed, zijn vaak oorzaak van 
verkeersonveilig gedrag en ongevallen. Bewoners ergeren zich vaak aan te hard rijden en geluidsoverlast. 
  
Doelstellingen 2008 
 
De doelstellingen op dit onderdeel blijven in cijfers voor 2008 grotendeels gelijk. Het district wil de 
aanpak van verkeersonveilig gedrag vooral richten op de jeugdige verkeersdeelnemers vanuit de 
veronderstelling dat zij nog te beïnvloeden zijn om het gedrag aan te passen. Rijden onder invloed, 
verlaten plaats ongeval (VPO) en rijden tijdens ontzegging hebben prioriteit; 
Met betrekking tot drugsoverlast willen we vooral overlastgevend gedrag en de ambulante handel 
aanpakken.  
 
Activiteiten  
 
Drugs overlast 

• Ten aanzien van de “reguliere” aanpak van hennepkwekerijen is met het OM afgesproken bij 
tenminste twee hennepkwekerijen onderzoek te verrichten naar de achterliggende organisatie; 

• Ondersteuning bij de invoering van de bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen in Ridderkerk, 
naar het Rotterdamse model; 

• Ontwikkelen en uitvoering van een doeltreffende aanpak van dealers nabij scholen. 
 

Verkeer 
• Vanuit de corrigerende gedachte om bestuurders aan te spreken op hun gedrag zal in 2008 het 

aantal staande houdingen bij gepleegde verkeersovertredingen 50 % bedragen; 
• Projectmatige aanpak van scooteroverlast, o.a. door ASO-aanpak en inzet motorrijders; 
• Structurele handhaving dragen helm en gordel, toezicht op negeren van rood licht en controle 

snelheid op verkeersgevaarlijke locaties; 
• Aanpak agressie in het verkeer; 
• Aanpak van geluidshinder; 
• Infrastructurele verkeersonveilige situaties voorleggen aan wegbeheerder; 
• Door het hele jaar heen zullen gerichte alcoholacties plaatsvinden, waarbij zoveel als mogelijk 

aangesloten wordt op regionale en landelijke acties. 
• Parkeer problematiek wordt in overleg met de partners aangepakt 
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Hoofdstuk 5 Veilige wijken 
 
Problematiek 
 
De wijk is dé plek waar mensen intensief met elkaar en wonen en werken. Kortom waar mensen 
samenleven en waar het gebeurt. Maar het is ook de plek waar jongeren overlast veroorzaken, hennep 
geteeld wordt, woninginbraken voorkomen en waar men zich onveilig kan voelen. Als politie willen we 
de wijkveiligheid en het gevoel van wijkveiligheid verbeteren. Het liefst samen met partners en integraal. 
 
Doelstelling 
 
Minister Vogelaar van Wonen, wijken en Integratie heeft 40 Nederlandse probleem wijken aangewezen, 
waar gedurende de kabinetsperiode van Balkenende IV extra investeringen worden gedaan gezien de 
stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar voordoen. 
De wijken Katendrecht, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Lombardijen, Groot IJsselmonde en 
Vreewijk staan op de lijst van minister Vogelaar en krijgen daarom extra aandacht. Dit betekent wat ons 
betreft niet dat alle andere wijken geen aandacht meer krijgen. Ook hier zal in de vorm van maatwerk 
aandacht worden besteed aan het verbeteren van de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de wijk.   
Per bureau hebben wij voor 2008 de volgende activiteiten gepland: 
 
 
Activiteiten  
 
Maashaven: de wijken Feijenoord, Noordereiland, Katendrecht, Afrikaanderplein en Kop van Zuid. 
• Interventies op de tien gedefinieerde Beke-jeugdgroepen en uitvoering van het jeugdactieprogramma. 
• Aanpak van Oost Europese zakkenrollers in en rondom de Afrikaandermarkt alsmede ondersteuning 

van het toezichtmodel Afrikaandermarkt en de toepassing van SMS alert.  
• Deelname aan het lokaal zorgnetwerk en de lokale teams huiselijk geweld.  
• Samenwerking schoolveiligheid met de scholengemeenschap ‘De Passie’ in het bijzonder t.a.v. de 

aanpak van geweld en straatroven rondom het NS station Zuid.   
• Deelname aan het interventieteam van de deelgemeente Feijenoord in de pandenaanpak. 
• Uitvoering van het toezichtmodel IBW voorziening Nassaukade. 
• In de loop van 2008 wordt een buurtpreventieproject opgericht.  
• Coördinatie en openbare orde regelingen van diverse evenementen aan de Wilhelminapier en het 

Noordereiland. 
• Opbouwen en onderhouden van netwerken in relatie tot enkele moskeeën in het gebied.  
 
Sandelingenplein: de wijken Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk 
• Interventies op de zes Beke jeugdgroepen en uitvoering van het jeugdactieprogramma. 
• Samenwerking in integrale schoolveiligheid met de directies en docenten van tien 

scholengemeenschappen waaronder ‘Nieuw Zuid’, ‘Calvijn’, ‘Nova College’ en ‘IBN Ghaldoun’.   
• De aanpak van straathandel, dealpanden, drugs- en prostitutieoverlast in het bijzonder in de 

omgeving van de Dordtselaan. 
• Deelname aan drie interventieteams van de deelgemeente Feijenoord in de pandenaanpak. 
• Ondersteuning van het toezichtmodel/cameratoezicht Boulevard Zuid en het toezichtmodel 

Strevelsweg.  
• Deelname aan het burgerinitiatief ‘Actieve Alerte Burgers’ in de wijk Bloemhof.  
• Opbouwen en onderhouden van netwerken in relatie tot enkele moskeeën in het gebied.  
 
IJsselmonde: de wijken Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen 
• Interventies op negen Beke jeugdgroepen en uitvoering van het jeugdactieprogramma 
• Samenwerking in integrale schoolveiligheid met de directies en docenten van twaalf 

scholengemeenschappen waaronder ‘Calvijn’, ‘Nova College’ en Albeda College. 
• Deelname aan een interventieteam van de deelgemeente IJsselmonde in de pandenaanpak  
• Ondersteuning van vier buurtpreventieprojecten in de wijken Hordijkerveld, Groenenhagen, 

Tuinhoven en Reijeroord. Daarnaast worden twee projecten toegevoegd in de loop van 2008. 
• Deelname aan het operationele netwerk inzake de aanpak van de buurtproblematiek aan de Heindijk 

(Hordijkerveld) en uitvoering van het convenant. 
• Coördinatiepunt districtelijke aanpak criminele Antillianen door het Antillianenteam. 
• Aanpak hotspots en knooppunt NS Station Lombardijen. 
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• Ondersteuning stadstoezicht op de toezichtlocaties winkelcentra Spinozaweg, Oude Watering, 
Keizerswaard en Prinsenplein.  

• Deelname aan zes buurtgerichte acties (schouw van de wijk en aanpak met burgers). 
• Uitvoering van het project SMS alert in de Beverwaard.  
 
Ridderkerk 
• Uitvoering en ondersteuning van 10 actiepunten van de stuurgroep veilig Ridderkerk ten aanzien van  

o.a. 20% vermindering van een aantal criminaliteitvelden in de periode tot 2010 (autoinbraken, 
woning- en bedrijfsinbraken, vernieling), schoolveiligheid en overlastgevende en hinderlijke 
jeugdgroepen.  

• Interventies op vier Beke jeugdgroepen. 
• Ondersteuning van het toezichtmodel horeca in het centrum van de gemeente Ridderkerk.  
• Samenwerking in integrale schoolveiligheid met de directies en docenten van vijf scholen waaronder 

de Gemini en het Farel college.  
• Ondersteuning van het buurtpreventieproject Bolnes dat onlangs de Roethoff prijs heeft ontvangen.  
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Hoofdstuk 6 Overige aandachtsvelden 
 
Problematiek 
 
Criminaliteit zoals woninginbraken, auto-inbraken en diefstal van brom- en (snor)fietsen hebben een 
directe invloed op de veiligheidsbeleving van de bewoners. Ook blijven bewoners vaak met een 
schadepost zitten en ervaren zij de nodige ergernis. Deze misdrijven worden voornamelijk gepleegd door 
zogenaamde “veelplegers”. Vaak verslaafden die voor hun verslaving aan geld willen komen.  
Bij vernielingen wordt naast de ergernis en schade ook het aanzien van de omgeving aangetast. 
 
Doelstelling 
 
Deze vorm van criminaliteit willen we zoveel mogelijk voorkomen door verdachten aan te houden en zeer 
actieve veelplegers en stelselmatige daders die daarvoor in aanmerking komen via de ISD maatregelen te 
laten opnemen. Ook zullen wij maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om deze personen een 
daadwerkelijke en niet vrijblijvend hulpaanbod te laten doen.  
In cijfers moet deze vorm van criminaliteit met 4% dalen ten opzichte van de doelstelling van 2007. 
 
Aanpak 
 
Persoons gerichte aanpak (PGA): 
• Chefs scannen maandelijks de wijk op overlastgevende c.q. criminele personen en stellen daar een 

lijst van op die maandelijks in de weegploeg besproken wordt; 
• Dossiers persoonsgerichte aanpak en adoptie zijn altijd actueel en compleet; 
• Bij het dossier van iedere actieve PGA-er zal een sfeer PV gevoegd worden waardoor het OM bij een 

vervolging beter en gefundeerd de rechter van informatie kan voorzien; 
• Knelpunten worden door de PGA-coordinator gesignaleerd en opgepakt; 
• Adoptie vindt plaats door direct contact met de PGA-klant door het aanspreken, hinderlijk volgen en 

eventueel afleggen van huisbezoeken. De PGA-klant moet weten dat de politie met hem bezig is. “De 
enige optie die hij nog over heeft, is het stoppen met zijn crimineel gedrag en zich laten plaatsen in 
een hulpverleningstraject”; 

• Samen met de partners een systeem invoeren waarbij de politie bericht ontvangt over gedetineerden 
die binnen korte termijn proefverlof krijgen of vrij komen. 

 
Woninginbraken, auto-inbraken en diefstal van brom- en (snor)fietsen 
• Standaard sporenonderzoek door inzet van FTO (technische recherche) bij woning- en autoinbraken; 
• Bij ernstige zaken, bezoek slachtoffers i.v.m. nazorg, informatie-inwinning,  
• Preventieadvies richting partners over veiligheid of b.v. politie keurmerk Veilig Wonen; 
• Controle op opkopers i.v.m. bestrijding heling (zonder heler geen steler); 
• Continuering bij afwezigheid bewoners gebruik vakantiekaarten; 
• Voortgang en verdere ontwikkeling buurtpreventie. Een mooi voorbeeld is het buurtpreventie project 

in Bolnes welke in 2007 de Hein Roethof prijs heeft gewonnen; 
• Gerichte postacties op locaties waar een stijging van het aantal diefstallen plaatsvindt, zoals stations 

en winkelcentra. 
 

Vernielingen 
• Aanbevelingen van de taskforce vernielingen ( 10 “best practises”) overnemen; 
• Integrale aanpak verder vorm geven door afstemming met partners; 
• Investeren in preventiemaatregelen door partners zoals (deel)gemeente, OBR en belanghebbende 

ondernemers (inhuur particulier beveiligingsbedrijf/buurtpreventie); 
• Benadeelde wordt op de hoogte gesteld van de identiteit van de dader, zodat deze in staat is om de 

schade te verhalen; 
• De eigenaar van het vernielde object wordt aangesproken om dit zo spoedig mogelijk te (laten) 

herstellen. Dit in het kader van schoon, heel en veilig; 
• Vergroten bewustzijn bij potentiële dader en meer betrekken van ouders; 
• Met nadruk het thema ‘vernielingen’ bespreken tijdens de diverse SAP-lessen op scholen; 
• Uitvoeren van de regionale aanbevelingen met betrekking tot vernielingen en tegenhouden. 
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Hoofdstuk 7  Kwaliteitsverbetering bedrijfsprocessen 
 
Problematiek  
 
Soms is het noodzakelijk om doelstellingen te kunnen realiseren dat de werkprocessen hierop worden 
aangepast. Het is dan ook logisch dat een kwaliteitsverbetering zich richt op procesverbetering. 
 
Activiteiten 

• De zogenaamde 112-incidenten en meldingen met hoge prioriteit worden afgehandeld conform 
een afgesproken performancenorm, beter bekend als de aanrijdtijdennorm. De aanrijdtijd bij de 
prioriteiten 1 en 2 is in 90% van de gevallen, maximaal 15 minuten. De aanrijdtijd bij de overige 
incidenten, waaronder de prioriteit 3 en 4, geldt als norm dat in 80% van de gevallen de politie 
binnen 30 minuten politie aanwezig is. 

• Het doelgroepen systeem Amazone moet zodanig ingericht worden dat buurtagenten voor wat 
betreft de groepsaanpak c.q. persoonsgerichte aanpak (PGA) optimaal van dit systeem gebruik 
kunnen maken;  

• Het project meting  klanttevredenheid wordt in 2008 voortgezet. Aangehaakt wordt bij de 
regionale ontwikkelingen op het gebied van meting van klanttevredenheid; 

• Samenwerking tussen de processen WP en DHV wordt voor wat betreft de signaalfunctie 
versterkt door het benoemen van taak accenthouders jeugd; 

• Samenwerking tussen de processen OPS en DHV wordt verbeterd door thematisch de kwaliteit 
van eerste politie optreden en processen verbaal te bespreken; 

• Samenwerking verbeteren door uitwisseling tussen de processen (project Samen Een); 
• Ontwikkelen hotspot aanpak; 
• Continue analyseren van de “hotspots” op trends door de Regionale Informatiedesk (RIO); 
• Maken van minimaal 2 Bestuurlijk Dossiers; 
• Onderzoeken waar de ANPR ingezet kan worden om de pakkans van criminelen te kunnen 

vergroten; 
• Verbeteren van de kwaliteit van de verbalen (TRIAS-PV’s); 
• Contacten en samenwerking met burgers intensiveren onder andere door meer gebruik te maken 

van lokale nieuwsmedia;   
• De procedure Verlaten Plaats Ongeval (VPO) analyseren en eventueel verbeteren; 
• Invoering van de aanbevolen proceswijziging met betrekking tot zeden; 
• Evaluatie van de aanpak drugs en overlast; 
• Ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak met o.a. D10 voor wat betreft straatroven; 
• Scherpere aansturing van zaakdossiers, door beoordeling van de haalbaarheid van zaakdossiers 

en wekelijkse beoordeling “oude” zaakdossiers. Bij knelpunten wordt direct een bijstand door 
middel van b.v. een task force georganiseerd; 

• Er worden 3 themadagen georganiseerd ter verbetering van het proces opsporing. 
  

Versterken van de informatiegestuurde politie 
• Dooronwikkeling van de dagelijkse sturing door medewerkers van de juiste informatie te 

voorzien, zoals de briefing en (de)briefing, het dagelijks “afstemmingkwartiertje” en de 
wekelijkse  “keek op de week” waar de hoofden, chefs en medewerkers gezamenlijk de 
operationele aanpak en de samenwerking afstemmen. 

• Maandelijks wordt in het operationeel districtelijk overleg (ODMO) wordt actief samenwerking 
aangeboden bij de aanpak van zaken, waarna de samenwerking districtsbreed in het overleg 
wordt afgestemd. In 2008 worden deze activiteiten verder verdiept en verankerd. 

• Weegploeg waarin samen met het OM afwegingen worden gemaakt over aan te pakken lokaties, 
personen en fenomenen (bijv. een hausse aan inbraken); 

• Kiezen en prioriteren van het werkaanbod door middel het samenstellen van weegdocumenten 
voor de districtelijke en regionale weegploeg door RIO; 

• Maken van een wekelijkse criminaliteitsbeeldanalyse door RIO; 
• Het verbeteren van de algehele informatiepositie van de politie door het sturen op de kwaliteit 

van de inwinning, verwerking en het gebruik van informatie door RIO.  
• Dit jaar zal de districtelijke chefsdag in het teken staan van informatiegerichte (IGP) training. 
• Toepassing ordeningssystematiek ‘Gekleurd Blauw’ 
• Organiseren van intervisie: reflectie op het vak staat in 2008 centraal. In zes thematische dagen 

verdeeld over het jaar worden buurtagenten en leidinggevenden uit verschillende wijkteams 
uitgenodigd om te reflecteren op praktijkervaringen, aanpak en werkdillemma’s.  
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 Bijlage A  afkortingen & uitleg begrippen: 
 
AWARE-slachtoffers 
AWARE staat voor "Abused Women's Active Response Emergency". Het is ontwikkeld om mishandelde 
vrouwen (en eventuele kinderen) die worden lastiggevallen door een ex-partner, sneller en beter te 
kunnen beschermen. In onze regio zijn momenteel 30 van deze apparaten in beheer. 
 
Centrum voor Jeugd- en gezin 
De opvoeding binnen het gezin staat centraal in het nieuwe programma voor Jeugd en Gezin van minister 
Rouvoet. In de deelgemeente Feijenoord werd onlangs het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
geopend. In 2008 wordt ook in de deelgemeente IJsselmonde een CJG gerealiseerd.  
Een vroegtijdige aanpak van gezinnen met problemen heeft namelijk prioriteit nummer 1 binnen het 
programma voor Jeugd en Gezin. Voor veel kinderen en jongeren in onze wijken is een veilige 
thuissituatie en een goede opvoeding niet vanzelfsprekend. Het aantal meldingen van kindermishandeling 
stijgt. Het aantal kinderen met gedragsproblemen en een ongezonde leefstijl neemt toe. Dit uit zich in 
jeugdoverlast- en criminaliteit op straat en in de publieke ruimte. 
 
Groepsaanpak BEKE 
Groepsdynamische processen hebben grote invloed op het plegen van delicten door jongeren. Bij de 
aanpak van problematische jeugdgroepen is het van belang om verschillende typen te onderscheiden. 
Hiervoor hanteren we de BEKE-methodiek. Aan de hand van door de buurtagenten ingevulde short lists 
worden de problematische jeugdgroepen periodiek in kaart gebracht en onderscheiden in hinderlijke, 
overlastgevende en criminele jeugdgroepen; Er wordt gemeten of we mogelijk te maken hebben met 
straat- of jeugdbendes. De problematische groepen in ons district worden gezamenlijk met de partners 
aangepakt volgens een integraal werkproces (stappenplan),  waarop de deelgemeente cq gemeente de 
regie voert. Jongeren verdienen en krijgen de ruimte in onze wijken, maar als deze ruimte wordt 
misbruikt, volgt er een harde en consequente aanpak waarbij ook de ouders nadrukkelijk worden 
betrokken. 
 
ANPR 
ANPR betekent Automatic Numberplate Recognition (ANPR). De ANPR werkt als volgt: in de kofferbak 
van de auto zit een computer. Hierin kun je allerlei gegevens invoeren, die aan kentekens zijn gekoppeld: 
openstaande boetes, gestolen auto’s, gestolen kentekenplaten, signaleringen, zoals rijden onder invloed 
van alcohol enzovoort. De computer is verbonden met een schermpje op het dashboard en een camera. De 
camera registreert het kenteken van elke passerende auto en matcht het met de gegevens in de computer. 
Als het kenteken geregistreerd staat, geeft ANPR een signaal. Op het schermpje verschijnt een foto van 
het kenteken met daaronder het kenteken zoals ANPR het gelezen heeft. Verder kun je in één oogopslag 
zien welk type auto het is, wie de eigenaar is en, het belangrijkst, waarom hij in het bestand staat. Alles 
staat of valt natuurlijk met de opvolging. 
 
Partners 
Onder partners die worden vermeld in het jaarplan, verstaan wij de (deel)gemeenten Ridderkerk, 
Feijenoord en IJsselmonde. Ook verstaan wij onder partners het Openbaar Ministerie en de gemeente 
Rotterdam. Daar waar het van toepassing is verstaan wij onder partners ook de Brandweer, GGD, 
Woningbouwverenigingen en natuurlijk de inwoners van het verzorgingsgebied Feijenoord – Ridderster. 
 
PAGANG 
Dit is een regionale recherche groep, opgestart vanuit de Task Force Antillianen. Deze Task Force is in 
het leven geroepen vanwege de Antillianenproblematiek in Rotterdam-Zuid. Pagang richt zich op echt 
zware zaken die gepleegd worden door Antillianen, waaronder overvallen, verkrachtingen en andere 
zaken waarbij grof geweld is gebruikt. 


