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Weert, juni 2015

Onderwerp : Veiligheid: stand van zaken

Geacht raadslid,

Conform afspraak doe ik u hierbij de veiligheidsrapportage toekomen van juni 2015

1. Radicalisering en Jihadisme

Oe aanpal van radicalisering en terrorisme is één van de belangrijkste thema's in het
internationale en nationale veiligheidsbeleid. lihadisme vormt op dit moment een
substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en de internationale
rechtsorde. Een van de hoofdlijnen in de (integrale) aanpak is de intensivering van de
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen Rijk en lokale overheden.
In onze gemeente is er voor gekozen om de coördinator integrale veiligheid een spilfunctie
te laten innemen in dit dossier.
Onze contactpersonen uit het lokale netwerk van Weert, Nederweert en Leudal (o.a.
jongerenwerkers Punt Welzijn, jeugdagenten, vertegenwoordigers Marokkaanse
gemeenschap ,onderwijs, etc.)zijn op 11juni op een informatiebijeenkomst geïnformeerd
en via hen proberen we alle signalen die duiden op radicalisering enlof Jihadisme
vroegtijdig binnen te krijgen. We houden een vinger aan de pols en zijn alert.
Dit biedt echter geen garantie. Kenmerkend voor dit fenomeen is namelijk dat dit zich
vaak afspeelt onder onze radar.

2. Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2O14
Deze scan wordt jaarlijks samengesteld door het Robuust Basis Team Weert en hiermee
informeert de politie het bestuur over lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.
In deze rapportage beschrijft de politie de meest in het oog springende ontwikkelingen en
trends op het gebied van criminaliteit, overlast en dader- en risicogroepen in 2014 en
vormt als zodanig belangrijke input voor het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente.
De inhoud van de scan is tot stand gekomen door een koppeling te maken tussen
systeeminformatie en straatkennis (kennis van wijkagenten, jeugdagenten en
politiemedewerkers).
Op hoofdlijnen geeft de scan het volgende beeld:
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Vermogenscriminaliteit (woningcriminaliteit, voertuigcriminaliteit, bedrijfscriminaliteit,
overige vermogensdelicten en illegale handel).

Belangrijkste dalers
Binnen de categorie vermogenscriminaliteit is een daling te zien bij de
voertuigcriminaliteit, bedrijfscriminaliteit en bij de overige vermogensdelicten.
De sterkste daling is te constateren in de subcategorie bedrijfscriminaliteit, -24o/o ten
opzichte van 2013.
Belang rij kste stijgers
Er zijn echter ook vormen van vermogenscriminaliteit die stijgen. Opvallend is de sterke
stijging in de categorie woningcriminaliteit: in 2OL4 bedroeg het aantal geregistreerde
misdrijven 362, wat een stijging is van 12olo ten opzichte van 2013. Deze stijging is vooral
terug te voeren op de toename van het aantal woninginbraken, en pogingen.

Geweldscriminaliteit

Hieronder vallen de misdrijven op het gebied van (poging tot) moord/doodslag, openlijk
geweldpleging tegen personen, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. De
geweldscriminaliteit is in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2013.
Belangrijkste daler
Het aantal geregistreerde mishandelingen is het afgelopen jaar met t2o/o gedaald ten
opzichte van het voorgaande jaar. Waren er in 2013 nog 161 misdrijven op dit gebied, in
2014 werden 141 zaken geregistreerd.
Belangrijkste stijger
Op het gebied van bedreigingen is in20L4 wederom een stijging te zien ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit jaar steeg het aantal bedreigingen van 118 in 2013 naar 133 in
2014 (toename van I3o/o).
Het aantal geregistreerde misdrijven bij de overige geweldsdelicten bleef het afgelopen
jaar nagenoeg gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. Als gekeken wordt naar het
gemiddelde van de drie voorgaande jaren is over het algemeen sprake van een lichte
structurele daling.

Overlast en vernieling

Het aantal overlastincidenten is in2Ot4licht afgenomen ten opzichte van 2013 (-6Vo).
Binnen deze categorie gaat het om drugs/drankoverlast, verkeersoverlast, burengerucht,
overlast, vuurwerkoverlast en geluidsoverlast. Als het gaat om vernieling c.q.
zaakbeschadiging is een grotere daling te zien (-9o/o). Gekeken overde afgelopen vier jaar
is bij deze categorie sprake van een structurele daling.
Belangrijkste dalers
Binnen de subcategorie overlast is in 2014 een daling te zien van -60lo ten opzichte van
2013. Deze daling is met name terug te voeren op een afname van het aantal
overlastmeldingen verkeersstremmingen (-43)o/o. Daarbij is er een duidelijke afname
van overlastmeldingen betreffende zwervers (-28o/o) en overlastmeldingen drugs (-20olo).
Het aantal geregistreerde incidenten met betrekking tot geluidsoverlast is het afgelopen
jaar afgenomen (-60lo).
Belang rijkste stijgers
Binnen de subcategorie overlast is een belangrijke stijger de burenruzies (57olo).
Ook de overlast door verwarde en overspannen personen laat een stijging zien van 30o/o.
Een opvallende stijger, is de overlastmeldingen vuurwerk, hier is een stijging te zien van
51olo, die onder de categorie ongeoorloofd afsteken vuurwerk valt. Deze opvallende stijger
is te verklaren door een wetswijziging. Daar waar in de afgelopen jaren er op 31 december



vanaf 10:00 uur in de ochtend vuurwerk mocht worden afgestoken is dit veranderd naar
18:00 uur's avonds.

Daders, dader- en risicogroepen

Binnen de gemeente Weert zijn geen specifieke dader- of risicogroepen te onderscheiden.

Aandachtspunten op een rij

- Het aantal woninginbraken is gestegen.
- Volgens het meldingenpatroon is er bij de overlast van jeugd ook een stijging te zien van
27o/o. Dit heeft vooral betrekking op de overlast van jeugd tijdens het uitgaan.
- Meldingen en incidenten betreffende buren ruzies laten een stijging zien van 57o/o.

- Overlast verwarde/overspannen personen, ook dit blijft een aandachtspunt.

3. Het Actieplan Integrale Veilighe¡d 2O15-2O18.
In december 2OL4 heeft uw raad het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld.
Hierin zijn de volgende prioriteiten benoemd:

- Woninginbraken;
- Burgerparticipatie;
- Veilige woon- en leefomgeving;
- Jeugd en veiligheid;
- Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid.

Op basis van deze, vastgestelde, prioriteiten is het actieplan Integrale Veiligheid 2015-
2018 vastgesteld en zijn er meetbare doelen benoemd(B&W van 19 mei 2015, TILS
1081).Tijdens de bijeenkomsten van het Robuust Basisteam Weert worden deze
prioriteiten, acties, ambities besproken en gemonitord en, daar waar nodig, bijgesteld.
Het RBT vergadert vier maal per jaar.
Het actieplan beperkt zich tot de vijf vastgestelde prioriteiten. Dit betekent niet dat de van
oudsher lopende veiligheidsacties en projecten die niet onder deze prioriteiten vallen niet
worden gecontinueerd. Deze worden nog steeds uitgevoerd.

4. Evaluatie project risicojeugd Weert
Problematische jeugdgroepen (hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen)
hebben grote impact op onze samenleving. Ze zorgen voor overlast en onveiligheid.
Ook onze gemeente werd hiermee geconfronteerd. Dit heeft er toe geleid dat er een
projectplan werd geschreven om de risicojeugdgroep van Weert in twee jaar tijd aan te
pakken. In het tweede jaar werd het project (financieel) ondersteund door Wonen Limburg
en de Provincie Limburg.
In augustus 2013 heeft het Veiligheidshuis Midden-Limburg de opdracht gekregen van de
gemeente Weert om regie te voeren op de persoonsgerichte aanpak van deze
risicojeugdgroep in Weert.
Deze evaluatie bevat een terugblik op het uitgevoerde projectplan en de persoonsgerichte
aanpak van de risicojeugdgroep Weert over de hele projectperiode van 1 januari 2013 tot
en met 31 december2Ot4 en is behandeld in de B&W-vergadering van 9 juni 2015. Via de
TILS bent u hierover geïnformeerd.
Uit de evaluatie blijkt het volgende:

- Door het inzetten van een stuurgroep, een kernteam, MPower en de Marokkaanse
gemeenschap is er een integrale, sluitende aanpak tot stand gekomen die de
bestaande criminaliteit en hinderlijke overlast van de risicojeugdgroep succesvol
heeft verminderd.

- De jongeren zijn in beeld gebracht en benaderd door vrijwilligers en/of
professionals.



Het aantal leden van de risicojeugdgroep is teruggebracht met 857o waardoor er
geen sprake meer is van een criminele jeugdgroep.
Daar waar nodig is de risicojeugd nog in beeld bij hulpverlening, politie, Openbaar
Ministerie of het RIEC.
Na beëindiging van het project is de werkwijze ingebed in reguliere
overlegstructuren en reguliere werkafspraken. Er is voor gekozen om het project
een zachte landing te laten maken in 2015.
De werkwijze heeft er toe geleid dat er een nog betere samenwerking, begrip en
respect is ontstaan met en voor de Marokkaanse gemeenschap.
Het ter beschikking gestelde budget door Provincie Limburg, Wonen Limburg en uw
gemeenteraad is toereikend geweest en volledig benut.

5. Jeugdrapportage
Om u een beeld te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot
jeugd(groepen), zijn de jongerenwerkers van Punt Welzijn gevraagd om hierover te
rapporteren. Hieronder vindt u hun verslag:
Biest-Groenewoud
Inzet bij Park aan de Bron. Overkapping bij Creatief Centrum. Vanaf oktober 2014 is er
een groepje jongeren neergestreken bij het bankje naast de ontmoetingsruimte van PSW.
Bij regenachtig weer staan ze onder het afdak. Tot ergernis van het personeel zijn er
vernielingen aangericht (brandplekken op de muren, verlichting vernield, deurbel
gesmolten) en zorgt het voor gevoelens van onveiligheid bij de cliënten. Contact leggen
met de groep is lastig vanwege de onregelmatige aanwezigheid.
Na overleg met de leiding van PSW is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. De jeugd
wordt positief aangesproken met als doel bewustwording van de doelgroep bij PSW.
Ultieme doel is de jongeren eens in de ontmoetingsruimte te krijgen zodat ze kunnen zien
wat er gebeurd.
Begin januari is ervoor gekozen om de politie op de hoogte te brengen omdat ze
aanwezigheid zich uitbreidde naar de weekenden en uitgaansgerelateerd leek te worden.
Zij nemen de plek mee in hun rondes en hebben ook er ervaring dat het lastig is ze te
'vangen'.
Op 10 maart heeft het jongerenwerk een voorlichting adhv de tips van Hans Kaldenbach
tijdens een teamvergadering van PSW (15 personen). Dit werd als zinvol ervaren en droeg
bij aan beter begrip van de situatie en het inzicht dat de sleutel ligt in het leggen van een
goed contact.
Molenakker
De groep rondom het Calisthenicspark heeft gedurende het eerste kwartaal praktisch
dagelijks gebruik gemaakt van de toestellen. Fantastisch om te zien. De groep is
ondersteund bij een aanvraag bij de Sponsorwinkel welke met €1000 werd gehonoreerd.
Zij hebben hun verantwoordelijkheid in de aanleg dus al voor een flink de genomen. Bij de
wijkraad zouden regelmatig klachten komen over geluidsoverlast (muziek) door de groep.
Het jongerenwerk heeft dit niet kunnen constateren en ook uit het beeld van de politie
blijkt d¡t niet. De groep is op de hoogte van de klachten en geeft aan erop te letten dat de
muziek niet te hard gaat of te laat aan staat. Een gezamenlijke wens van de groep en
wijkraad is het plaatsen van verlichting zodat in de vroege avond in de wintermaanden de
plek langer gebruikt kan worden en het voor de omwonenden zichtbaar is wat er zich voor
sportiefs afspeelt.
Centrum
In maart is het jongerenwerk benaderd door het Bibliocenter. Zij waren via het
Centrummanagement naar Stadstoezicht verwezen. Zij op hun beurt hebben gelukkig ons
genoemd als mogelijke partner. Men ervaart regelmatig overlast bij de studietafels op de
bovenverdieping. Met name Marokkaanse jongens en meiden (onderbouw VO) die
luidruchtig aanwezig zijn en brutaal reageren op het personeel wanneer ze hierop worden
aangesproken. Met het Bibliocenter is afgesproken dat we regelmatig eens binnen lopen
om in gesprek te komen met de jeugd. Een deel van de leergierige bezoekers zijn



bekenden en bezoekers van de jongerencentra. De inschatting is dat we dit snel tot een
positieve, aanvaardbare situatie kunnen krijgen. Het personeel stelt zich in ieder geval
welwillend op.
Keent
In de eerste maanden van 2015 is er met jongeren ingezet op het realiseren van een
Soccerveld op de Van Halenstraat. De wijkraad nam het initiatief binnen dit project,
waarbij er nauw werd samengewerkt met het opbouwwerk en het jongerenwerk. Tijdens
een eerste bewonersoverleg waren er 19 jongeren en drie volwassenen. Tijdens dit
overleg werd er vooral gekeken naar de onderlinge wensen en het creëren van draagvlak
in de buurt. Een van de jongens heeft met de wijkraad de omwonenden benaderd. Deze
waren overwegend positief over de mogelijke komst van het soccerveld.
De vervolgstap voor het jongerenwerk is om jongeren te motiveren deel te nemen aan de
organisatie en overleggen van de wijkraad.
Stramproy
We zien een verschuiving binnen de groep bezoekers van het JOP gelegen aan de
Beatrixlaan. De'oudere'groep bezoekers die voorheen voornamelijk het JOP bezocht is
wat uitgedund. Een aantal van de oudere groep komt wel nog, maar het merendeel van
hen zien we er zelden tot nooit. Veel van de jongere generatie (L2/78jaar) die ook
regelmatig het JC the Basement bezoekt, maakt nu gebruik van de JOP.
Eerste voorbereidingen z¡jn getroffen rondom het project 'Cultuur met je Buur'. Een
project dat zich kenmerkt door het verfraaien van lelijke plekken die opgemerkt zijn door
buurtbewoners van jong en oud. Dit jaar wordt beoogd het veldje gelegen aan de
Beatrixlaan te verfraaien, middels het opknappen van de skatebaan en het JOP. In
samenwerking met RICK, gemeente, buurtbewoners, wijkraad, basisscholen, bezoekers
JOP/ jc the Basement en kunstenaars zullen er nieuwe ideeën/ontwerpen tot uiting komen
waarnaar het aanzicht van het veldje zal veranderen. Momenteel loopt de aanvraag nog
wat betreft het afstemmen met gemeente en buurt.
Naar aanleiding van een vernieling middels bandensporen op het grasveld (gelegen aan de
Beatrixlaan) is het jongerenwerk betrokken geweest met het zoeken naar een gepaste
oplossing. Dit te samen met gemeente. De eigenaar van de auto die voor de vernieling
heeft gezorgd is hierbij betrokken geweest. Samen met gemeente, JW en desbetreffende
jongen is er middels een gesprek gezocht naar een gepaste sanctie. De jongen voelde zich
wat bleek uit het gesprek, verantwoordelijk om betrokken te zijn bij het netjes houden van
het veldje. De jongen zal het komende halfjaar met jongeren in gesprek gaan om het
veldje netjes te houden. De JW'er zal hierin ondersteuning bieden waar nodig om ook
andere jongeren te activeren om het IOP en omliggende grasveld netjes te houden.
Tevens zal hij het contact met de desbetreffende gemeente ambtenaar onderhouden.

6. Evaluatie Oranje Vrijmarkt
De Oranje Vrijmarkt is rustig, goed en gemoedelijk verlopen.
Het begin was rustiger dan andere jaren. Wellicht dat dit het gevolg van het weer (regen)
was. Later op de dag was het gezellig en druk.
Toezicht en handhaving zoals nu ingezet werkt positief. Bezoekers, deelnemers, bewoners
en overig verkeer zijn tevreden met de huidige manier. Er zijn geen klachten binnen
gekomen. Wel wordt bekeken of er iets gedaan kan worden om witgoed en meubilair te
weren. Na afloop blijft dit achter waardoor de gemeente met een enorme extra berg afval
zit.



7. Cijfers woninginbraak-fietsendiefstal en diefstal uit of van auto's
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8. Popnagelactie
Naar aanleiding van een toename in de diefstal van kentekenplaten hebben de politie,de
gemeente en de wijkraad een popnagelactie georganiseerd op 27 maart jl.
Tijdens deze actie was de parkeerplaats op de Dries ingericht met het Mobile Media Lab
van de politie, een oude politie Porsche en een politiemotor.
Verder waren er vertegenwoordigers van Burgernet aanwezig waardoor er zich die middag
150 Weerternaren hebben aangemeld voor Burgernet.
Het Fietsgraveerteam was ook aanwezig en heeft 400 fietsen gecontroleerd en
gegraveerd.
Het bedrijf Autototaalglas kende de meeste aanloop: zij hebben 800 kentekenplaten
vastgeschroefd, waardoor het gevaar van diefstal bijna nihil is.
Ru 500 mensen hebben de actie bezocht.

A. mans


