
 

Actieplan Veiligheid – PvdA Arnhem 
Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad. 

 

De PvdA Arnhem staat pal voor… 

 

Veilig over straat 

1. Aanval op de overval. Zet in 0p alle effectieve maatregelen tegen overvallen. 

 

2. De handel in drugs moet niet extra worden gestimuleerd. Wij willen naast de bestaande 

shops geen nieuwe coffeeshops in Arnhem. 

 

3. Geen nieuwe seksinrichtingen. Dit zou leiden tot een aanzuigende werking van 

criminaliteit uit andere grote steden . 

 

Wonen in een veilige wijk 

4. Het aantal woninginbraken in onze stad moet worden verminderd. Preventie en 

voorlichting zijn belangrijke pijlers in de aanpak. 

 

5. Veiligheid is onderdeel van de wijkaanpak: zet in op de sociale aspecten die bijdragen 

aan veiligheid. 

 

6. Veiligheid op het spoor, treinen met gevaarlijke stoffen niet harder dan 40 km/u. 

 

Maatregelen die werken 

7. De aanpak van probleemjongeren via het veiligheidshuis moet blijven bestaan. 

 

8. Geen bezuinigingen op maatregelen die de problemen achter de voordeur aanpakken. 

Projecten als OZO en “Blauw op Straat” moeten een structurele financiering krijgen. 

 

9. Investeer in fysieke veiligheid zoals genoeg verlichting en schone straten. 

 

10. Voer De Buurt Bestuurt in naar Rotterdams model en laat iedere wijk voor 100 uur van de 

inzet van de wijkagent zelf bepalen voor welke prioriteiten  die worden ingezet. 

 

Slagvaardige opsporing en handhaving 

11. De samenwerking tussen wijkagenten, toezicht&preventie-medewerkers en boa’s moet 

beter. Boa’s moeten meer de wijk in. 

 

12. Aangifte doen moet makkelijker en veiliger worden. Het kan niet zo zijn dat burgers 

geen aangifte meer doen. 
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Binnenkort zal de Gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende jaren 

vaststellen. De naderende vorming van een nieuwe Nationale Politieorganisatie en 

bezorgdheid over het criminaliteitsbeeld in de stad zijn redenen voor onze fractie om 

het belang van heldere kaders voor ons veiligheidsbeleid te benadrukken. De PvdA-

fractie maakt door middel van dit actieplan kenbaar welke actiepunten volgens ons de 

hoogste prioriteit moeten krijgen in onze stad. De afgelopen periode hebben wij veel 

gesprekken gevoerd in de stad. In de wijken, van ’t Broek en Malburgen tot Elderveld en 

de Laar. En we hebben enquêtes afgenomen bij winkeliers en andere ondernemers, de 

Arnhemse middenstand, die te maken hebben gemaakt met criminaliteit of bezorgd 

zijn over hun veiligheidssituatie. Onze bevindingen uit al deze gesprekken, signalen uit 

onze stad, vormen de basis voor deze actiepunten. 

 

Wat de PvdA betreft zet de gemeente Arnhem de komende periode in op de volgende 

punten: 

Veilig over straat 

1. Aanval op de overval.  

De PvdA heeft de afgelopen maand diverse ondernemers bezocht die recente overvallen 

zijn. Veertig gesprekken zijn gevoerd met winkeliers en ondernemers over hoe het aantal 

overvallen verminderd zou kunnen worden. Wat de PvdA betreft zet de gemeente Arnhem 

de komende periode in op de volgende punten: 

 Meer surveillance op kwetsbare tijden,  

 Betere verlichting donkere plekken,  

 Veiligheidsscan uitvoeren bij ondernemers die dat willen, 

 Eigen initiatieven van winkeliersverenigingen om de veiligheid te verhogen, serieus 

nemen; 

 De gemeente gaat deels meebetalen aan vormen van cameratoezicht, 

 Meer recherche-capaciteit om daders te pakken. 

Op deze manier moeten we kunnen voorkomen dat een medewerker van een benzinepomp 

of een snackbar iedere dag in het ochtendgloren met het zweet in de handen de zaak opent. 

Want dat zijn de signalen die wij vandaag de dag oppikken in onze stad. De recente 

(zoveelste) overval op de Jumbo in Elderveld toont de noodzaak van de Aanval op de 

overval nogmaals aan. 

2. Geen nieuwe coffeeshops in Arnhem. 

Diverse gemeentes in Nederland zijn blij dat ze de criminaliteitsproblemen die spelen rond 

de handel in drugs onder controle kunnen houden. In Arnhem zijn we met het huidig aantal 

coffeeshops ook goed in staat om die problemen te beheersen. Dit aantal zal niet moeten 

nemen. De fragiele balans die gevonden is, moet behouden blijven. De opening van nieuwe 
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coffeeshops zal een aanzuigende werking hebben waar wij niet op zitten te wachten.  Een te 

strakke screening van de huidige shops met het doel om ze te sluiten, kan ook niet rekenen 

op onze steun. 

3. Geen nieuwe seksinrichtingen.  

Voor seksinrichtingen geldt hetzelfde verhaal. Georganiseerde prostitutie is geen 

vreedzame business, zoals sommigen misschien denken, maar een concentratie van 

uitbuiting en criminaliteit. Onze stad moet blij zijn dat we van de seksinrichtingen in het 

Spijkerkwartier af zijn. De opening van nieuw eroscentrum zal de veiligheid in Arnhem 

absoluut niet verhogen. Wij zullen initiatieven daartoe afwijzen.  

4. Veiligheid op het spoor  

Het Rijk wil 40 tot 60 goederentreinen over de IJssellijn laten rijden, dwars door Arnhem. De 

Minister wil de treinen 60 km/u te laten rijden. Dit leidt tot meer geluid en trillingen, maar 

ook tot veiligheidsrisico’s. Er zijn op het traject in Arnhem enkele plekken waar de situatie 

wat betreft externe veiligheid kritisch is. De kans op een ongeluk is klein, maar de gevolgen 

bij een ongeluk zijn wel zeer groot. Bebouwing zit binnen de risicocontouren van het spoor. 

Wij willen dat de gemeente Arnhem er alles aan moet doen om de snelheid op maximaal 40 

km/u te houden. Daarnaast moet de gemeente er op toezien dat ProRail de veiligheid 

zoveel mogelijk waarborgt door bijvoorbeeld de opstelling van wagons aan te passen. Als 

dit niet gebeurt, moeten er geen gevaarlijke stoffen over de IJssellijn vervoerd worden.  

Wonen in een veilige wijk 

5. Het aantal woninginbraken moet worden verminderd.  

Het aantal woninginbraken in Arnhem ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Die trend 

moet gestopt worden. Preventie en voorlichting zijn belangrijke pijlers in de aanpak. Hierbij 

valt te denken aan een effectieve voorlichtingscampagne over hoe burgers hun huizen met 

eenvoudige middelen  beter inbraakproof kunnen maken. Maar ook zal de gemeente de 

verzekeraars moeten uitdagen om onze inwoners beter te informeren over preventieve 

maatregelen. Het is ook in hun belang dat het aantal inbraken daalt.  

6. Veiligheid is onderdeel van de wijkaanpak: zet in op de sociale aspecten die bijdragen 

aan veiligheid. 

Projecten die er voor zorgen dat de hulpverleners bij de probleemgezinnen achter de 

voordeur komen, zijn essentieel om de leefbaarheid in bepaalde wijken niet verder te laten 

afglijden. Maar ook projecten die de sociale cohesie verhogen zijn net zozeer van waarde. 

Initiatieven zoals Omar Gym moeten we blijven ondersteunen om de sociale veiligheid in 

buurten en wijken op peil te houden.  
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Maatregelen die werken 

7. De aanpak van probleemjongeren via het veiligheidshuis moet blijven bestaan. 

De PvdA gelooft in een integrale aanpak van jeugdproblematiek. Daarbij moet voorop staan 

dat het pad van overlast op straat naar een volwaardige criminele carrière zo snel mogelijk 

moet worden afgesloten. Spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters moeten geen 

scooterdieven of overvallers worden. Voorkomen is beter dan genezen. Kennis hebben en 

kennis delen is daarin de sleutel. In het veiligheidshuis komen betrokken instanties bij elkaar 

en is er ruimte voor aanpak op maat: een helpende hand voor de jongere die de verkeerde 

koers lijkt te varen en een harde hand voor notoire kwaadwillende jongeren als dat moet. 

Door middel van vroegsignalering kunnen jongeren die dreigen te ontsporen tijdig worden 

aangepakt. De PvdA maakt zich hard voor de continuering van een volwaardige aanpak via 

het veiligheidshuis.  

8. Geen bezuinigingen op maatregelen die de problemen achter de voordeur aanpakken. 

Projecten als OZO en “Blauw op Straat” moeten een structurele financiering krijgen. 

Asociaal gedrag en beginnende criminaliteit komt vaak voort uit complexe 

probleemsituaties. In een aantal wijken in Arnhem is het Overleg Zorg en Overlast  (OZO) 

actief. In dit overleg bespreken professionals vanuit de zorg, corporaties, politie en 

gemeente gezamenlijk overlastgevende gezinnen. Deze gezinnen kunnen door deze manier 

van bespreken sneller en beter worden op het rechte pad gehouden worden en geholpen 

worden waar nodig. Dit soort projecten dreigen ten onder te gaan in de bezuinigingsrondes 

van de gemeente. De PvdA ziet niets in het schrappen van deze projecten, juist omdat ze de 

problemen bij de wortel aanpakken. Daarom wil de PvdA dat deze projecten voor de 

komende jaren hun budgetten behouden. Maar ook initiatieven als “We Can Young” dragen 

sterk bij om de sociale problemen aan te pakken. 

9. Investeer in fysieke veiligheid zoals genoeg verlichting en schone straten. 

Je voelt je prettig in een wijk die er netjes uitziet. Soms zijn het de kleine dingen die het 

doen: een likje verf, een schone straat. Maar ook een goed verlichte straat of fietspad maakt 

dat je met een veiliger gevoel door je wijk gaat. Juist die fysieke veiligheid bepaalt voor een 

groot gedeelte het veiligheidsgevoel van mensen. Om die reden moet blijven worden 

ingezet op het schoon, heel en veilig houden van onze straten. Onderhoudsprogramma’s 

moeten niet worden gekort, reparaties van mankementen (aan straatlantaarns en 

dergelijke) moet snel worden geregeld. Deze programma’s staan sterk onder druk. De PvdA 

vindt dat op de fysieke veiligheid niet mag worden beknibbeld. 
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10. Voer De Buurt Bestuurt in naar Rotterdams model. 

Wij willen dat wijken en buurten zelf meer invloed krijgen op welke problemen in hun eigen 

wijk worden aangepakt.  Bewoners kennen hun eigen wijk  het beste. Wijkplatforms moeten 

zelf prioriteit kunnen geven aan acties van de wijkagent en de BOA. Dit verhoogt de binding 

met de wijk en het directe veiligheidsgevoel van burgers.  

Dit is een prachtige manier om wijkbewoners te betrekken bij de politie, het is goed voor 

het veiligheidsgevoel en omgekeerd geeft het de politie de kans om aan de wijk te laten 

zien wat ze doet. In andere steden heeft dit het vertrouwen in de politie met 26% laten 

stijgen. Daarom pleiten wij ervoor dat iedere wijk zeggenschap krijgt over een deel van de 

inzet van de wijkagent en de BOA. Politiecapaciteit kan dan ingezet op door de wijk te 

bepalen wijkacties die samenhangen met sociale en fysieke veiligheid. Wij stellen 100 uur 

per maand per wijk voor.  

 

Slagvaardige opsporing en handhaving 

 

11.  ‘Blauw en lichtblauw’ moet samen beter. De samenwerking tussen wijkagenten, 

toezicht&preventie-medewerkers en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 

verdient meer aandacht.  

Door het Ministerie van Veiligheid & Justitie wordt aangegeven dat de politie zich zoveel 

mogelijk moet bezighouden met zijn kerntaken en dat boa’s de overige toezichtstaken 

moeten oppakken. De PvdA heeft zich in de persoon van justitiewoordvoerder Achmed 

Marcouch in de Tweede Kamer hard gemaakt om een boa ook bevoegdheden te geven op 

het gebied van openbare orde (de zogenoemde ‘wijkbrigadier). Inmiddels heeft de Minister 

een proef gestart om te kijken of een boa ingezet kan worden bij winkeldiefstallen. Wat de 

PvdA betreft is de Minister het verkeerde pad ingeslagen. Een boa moet de maximale 

bevoegdheden krijgen om op te treden de openbare orde te handhaven. Zij zijn er voor de 

handhaving, zodat de recherche en politie zich optimaal bezig kunnen houden met het 

oplossen van misdrijven, zoals winkeldiefstallen.  

 

De afstemming tussen wijkagenten, toezicht&preventie medewerkers en boa’s is van 

essentieel belang. Zij vormen gezamenlijk de oren en ogen in de wijk op het gebied van 

overlast en openbare orde. Een goede afstemming betekent dat de bevoegdheden van de 

van de verschillende toezichthouders optimaal ingezet kunnen worden om bij te dragen aan 

een betere veiligheid op straat. Taken en planning moeten optimaal op elkaar worden 

afgestemd. De PvdA wil resultaten zien, met een gezamenlijk doel moeten problemen 

dwars door de gemeentelijk organisatie heen aangepakt worden, met duidelijke sturing en 

bevoegdheden.  

Daarnaast heeft Arnhem veel parkeer-boa’s en weinig wijk-boa’s. De PvdA wil deze 

verhouding aanpassen en meer boa’s in de wijken inzetten. 
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12. Aangifte doen moet makkelijker en veiliger worden. Het kan niet zo zijn dat burgers 

geen aangifte meer doen.  

De Algemene Rekenkamer stelt dat de politie te vaak zaken terzijde legt vanwege 

capaciteitsproblemen. Hierdoor gaan verdachten vrijuit en krijgt de serieuze zorg van 

burgers niet de aandacht die het verdient. Dat moet in Arnhem worden voorkomen. 

Verdachten moeten worden opgespoord en Arnhemmers die aangifte doen moeten weten 

waar ze aan toe zijn.  De politie mag mensen niet wegsturen wanneer ze aangifte willen 

doen vanwege het gebrek aan capaciteit of omdat een aangifte als ‘weinig zinvol’ wordt 

ingeschat. In Arnhem moet aangifte doen ook veilig zijn. Mensen durven soms geen 

aangifte te doen vanwege spanningen in de wijk en weten niet dat ze bijvoorbeeld ook 

elders domicilie kunnen kiezen om wat 'veiliger' aangifte te doen. Dit laatste moet 

gestimuleerd worden en beter kenbaar worden gemaakt. Andere mogelijkheden om de 

veiligheid voor de aangever te verbeteren moeten voortvarend worden onderzocht. Voor 

een flink aantal kan via internet (volwaardig) aangifte worden gedaan. Ook dit moet beter 

bekend worden gemaakt. 

 

Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad! 

 


