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Onderwerp

Verzoek aanwijzen veiligheidsrisicogebied

Geachte heer Brok,
In 2013 zijn er, na de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied, 7 preventief
fouilleeracties gehouden. Tijdens deze acties zijn er 44 slag- en steekwapens in beslag
genomen. Naast deze acties zijn er ook slag- en steekwapens in beslag genomen
gedurende het jaar.
De politie wil deze trend graag doorzetten om zo meer wapens van de straat te halen.
Kennelijk zijn deze wapens nog steeds in omloop en op straat in bezit.
Ik bied u hierbij een voorstel aan om opnieuw een veiligheidsrisicogebied aan te
wijzen. Hierin vindt u een overzicht van het aantal wapengerelateerde misdrijven per
wijk in Dordrecht, een opsomming van de wapengerelateerde feiten in het voormalige
veiligheidsrisicogebied en een opsomming van wapengerelateerde feiten in gebieden
die opvallen gezien het aantal wapengerelateerde feiten.
Ik vraag u om het voormalige veiligheidsrisicogebied opnieuw aan te wijzen met
uitbreiding naar een gedeelte van de Dubbeldamseweg Zuid.
Met vriendelijke wet,

A.G. Sijtsma
Districtschef district Dordrecht/ Zwijndrechtse Waard

«waakzaam en dienstbaar»

03.04.2014
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1. Inleiding
Op 7 februari 2013 heeft de Burgemeester van de Gemeente Dordrecht op grond van artikel 2:76 van
de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht en artikel 151b van de Gemeentewet, een gebied
aangewezen als veilig heidsrisicogebied.
Deze aanwijzing is gedaan om binnen genoemd gebied preventief fouilleren door de politie mogelijk te
maken. De noodzaak hiertoe was gelegen in het feit dat er binnen het gebied een opvallend aantal
wapengerelateerde strafbare feiten hebben plaatsgevonden.
De wapengerelateerde misdrijven zijn in het bedrijfsprocessensysteem van de politie Zuid-HollandZuid vastgelegd.
In verband met de afloop van de periode van het veiligheidsrisicogebied is gekeken naar de wapengerelateerde misdrijven die zich het afgelopen jaar in Dordrecht en specifiek in het aangewezen veiligheidsrisicogebied hebben voorgedaan. Die incidenten zijn later in dit voorstel opgesomd.
De cijfers in combinatie met de opgesomde incidenten kunnen aantonen of er opnieuw een veiligheidsrisicogebied aangewezen dient te worden. Daarnaast is onderzocht of er aanleiding is om het
veiligheidsgebied uit te breiden of te verkleinen.
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2. Wapengerelateerde incidenten In Dordrecht in 2013
In onderstaande tabel is het aantal wapengerelateerde misdrijven zichtbaar per wijk in Dordrecht. Een
wijk is in de tabel opgenomen, indien er in 2013 meer dan 10 wapengerelateerde misdrijven zijn gepleegd in die wijk. Onder de wapengerelateerde misdrijven vallen de volgende misdrijven: moord en
doodslag, openlijke geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval en wapenhandel en -bezit.
Misdrijven (stuur)
CRABBEHOF EN ZUTDHOVEN

CRABBEHOF-NOORD

CRABSEHOF EN ZUIDHOVEN

CRABBEHOF-ZUID

DUBBELDAM
HISTORISCHE BINNENSTAD
HISTORISCHE BINNENSTAD
HISTORISCHE BINNENSTAD
I- HISTORISCHE BINNENSTAD

LOKATIE K. LOTSYWEG*
I BEVERWUCKSPLEIN EN OMGEVING
BURGEMEESTER DE RAADTSINGEL EN OMGEVING

HISTORISCHE BINNENSTAD

GELDELOZEPAD EN OMGEVING
1 GROENMARKT EN OMGEVIN-Gf
I AUGUSTLINENKAMP EN OMGEVING

HISTORISCHE BINNENSTAD
HISTORISCHE BINNENSTAD

BOOGJES EN OMGEVING
I CENTRUM

NIEUW-KRISPLIN

1 PR. BERNHARDSTRAAT EN OMGEVING

NIEUW-KRISPIJN

WEZIGTPARK

NOORDFLANK

BLEUENHOEK

NOORDFLANK

KASPERSPAD EN OMGEVING

OUD-KRISPUN
-6 1 . i 6 : 1 ~ -1-

JACOB CATSSTRAAT EN OMGEVING

OUD-KRISPIJN

1 JACOB MARISSTRAAT EN OMGEVING

OUD-KRLSPUN
OUD-KRISPUN
-l trELK46 -

BREITNERSTRAAT EN OMGEVING

KRISPUNSE DRIEHOEK
I FtEMBRANDITAAN EN OMGEVING
1 4A
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É
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- -N t VOGELPLEIN-AAL.SCHOLI&RAAT EN OMGEVING
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Vervolgens zijn bovenstaande cijfers op onderstaande vlekkenkaart zichtbaar gemaakt. Op de rode
plekken is het aantal wapengerelateerde misdrijven het hoogste. De vlekken komen overeen met de
cijfers in de tabel per wijk in Dordrecht. De 2 meest rechtse rode vlekken op de kaart geven de politiebureau Vissersdijk-Beneden en de Overkampweg weer.
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Uit bovenstaande cijfertabel en kaart blijkt dat er een aantal gebieden in Dordrecht opvallen.
Het gaat hier om een aantal gebieden die in het afgelopen veiligheidsrisicogebied liggen en een paar
die er buiten vallen.
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3. Evaluatie huidig veiligheidsrisicogebied
3.1 Resultaten preventief fouilleren
In de periode van 1 januari 2013 tot en met 2 december 2013 is er 7 maal preventief gefouilleerd binnen het veiligheidsrisicogebied. Hierbij zijn in totaal 44 verboden wapens in beslag genomen.
In totaal zijn er in 2013 373 voertuigen gecontroleerd en 694 personen gefouilleerd.
3.2 Wapengerelateerde incidenten Dordrecht West
Hieronder leest u de wapengerelateerde incidenten in 2013 die verband houden met het veiligheidsrisicogebied in Dordrecht West buiten de preventief fouilleeracties om.
10 januari 2013, Brouwersdijk te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar een steekpartij. Ter plaatse bleek een man in zijn rug gestoken te zijn
met een mes. Het slachtoffer deed aangifte van poging doodslag.
12 januari 2013, Patersweq te Dordrecht
De politie sprak een man aan op straat die meteen gewelddadig reageerde en met een ijzeren staaf
de agenten te lijf ging. De man werd gepepperd en aangehouden.
19 januari 2013, Riiksstraatweq te Dordrecht
Er werd een auto gecontroleerd door de politie. De bestuurder was een persoon die zich veelvuldig
binnen het veiligheidsrisicogebied ophoudt (o.a. Krispijn en Crabbehof).
Op de achterbank in de auto werd een vuurwapen aangetroffen met 15 9mm patronen in de houder.
Hiervan werd een dossier opgemaakt.
22 januari 2013, Krispiinseweq te Dordrecht
Er werd aangifte gedaan van zware mishandeling met een knuppel. Het slachtoffer is flink gewond
geraakt en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Het slachtoffer kende de dader, maar zei
later het zelf te willen gaan regelen en weigerde verder de personalia van de verdachte te geven.
5 februari 2013. Frank van der Goesstraat te Dordrecht
Er werd aangifte gedaan ter zake bedreiging. Bij een ruzie op straat dreigde 1 van de partijen de ander met een groot stuk glas te steken. De verdachte werd aangehouden en er werd een procesverbaal opgemaakt.
5 februari 2013, Brouwersdijk te Dordrecht
De politie controleerde een auto en trof op de bijrijderstoel een groot mes aan. De verdachte werd
aangehouden en er werd een proces-verbaal opgemaakt.
12 februari 2013, Willem Marisstraat te Dordrecht
In de woning van een persoon die veelvuldig op straat verblijft binnen het veiligheidsrisicogebied, werd
een vuurwapen met bijbehorende patronen aangetroffen. De verdachte is door de politieambtenaren
aangehouden en er is een dossier opgemaakt.
9 februari 2013, Weissenbruchstraat te Dordrecht
De politie hield een man aan en bij de veiligheidsfouillering werd een mes aangetroffen. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
22 februari 2013, Markettenweq te Dordrecht
De politie trof bij een aangehouden persoon een boksbeugel aan. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
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6 maart 2013, Waldeck Pyrmontweg te Dordrecht
Aan de rand van het veiligheidsrisicogebied vond een onenigheid plaats naar aanleiding van een verkeerssituatie. De bestuurder van een auto trok een mes en bedreigde 2 fietsers.
De bestuurder werd aangehouden, het mes werd aantroffen en er werd een proces-verbaal opgemaakt.
28 maart 2013, Dubbeldamseweg Zuid te Dordrecht
Aan de rand van het veiligheidsrisicogebied werd een man bedreigd met een vuurwapen voor een
woning. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het vuurwapen bleek een alarmpistool te zijn.
11 april 2013, Laan der verenigde Naties te Dordrecht
De politie controleerde een auto met daarin 4 personen. Bij de bestuurder werd een doorgeladen
vuurwapen aangetroffen. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
18 april 2013, De Savornin Lohmanweg te Dordrecht
De politie trof een man aan die vertelde ruzie te hebben en liet toen een uitgeklapt mes zien. Hij weigerde dit af te geven aan de politie en werd vervolgens aangehouden. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
30 april 2013, Brouwersdiik te Dordrecht
De politie kwam ter plaatse bij een vechtpartij waarbij honkbalknuppels werden gebruikt. Meerdere
personen zijn aangehouden en er is een proces-verbaal opgemaakt.
3 mei 2013, Markettenweq te Dordrecht
De politie hield een man aan die in het bezit was van een vlindermes. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
4 mei 2013, Colijnstraat te Dordrecht
De politie kreeg een melding dat er 2 mannen met een pistool voor de deur bij een woning zouden
staan. Bij aankomst van de politie was er niemand meer aanwezig. Het is niet duidelijk geworden wat
er precies gebeurd is.
11 mei 2013, Troelstraweq te Dordrecht
De politie kreeg de melding van een vechtpartij op straat waarbij messen waren gezien. Toen de politie ter plaatste kwam, werd er niet meer gevochten. De personen met de messen waren reeds vertrokken.
23 mei 2013, Laan der Verenigde Naties te Dordrecht
De politie controleerde een personenauto en trof daarin een boksbeugel aan. Er werd een procesverbaal opgemaakt.
24 mei 2013, Laan der Verenigde Naties te Dordrecht
De politie controleerde een personenauto en trof daarin een verboden mes aan. Er werd een procesverbaal opgemaakt.
2 augustus 2013, Hugo de Grootlaan te Dordrecht
De politie trof op straat een man aan die met een ijzeren pijp op het hoofd geslagen was.
De verdachte werd later aangehouden en er werd een proces-verbaal opgemaakt.
6 augustus 2013, Frank van der Goesstraat te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar een adres alwaar een man die daar begeleid woont zich zou misdragen.
De man bleek in het bezit van een boksbeugel, een dolkmes, een werpster en een luchtbuks.
De wapens zijn in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgemaakt.
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21 augustus 2013, Coliinstraat te Dordrecht
Een persoon deed aangifte bij de politie ter zake bedreiging met een vuurwapen. De aangever kende
de voornaam van de verdachte. Er werd uiteindelijk geen verdachte bekend.
30 augustus 2013, Willem Marisstraat te Dordrecht
De politie kreeg de melding dat een man een vuurwapen had getoond aan een buurman. De politie
trof in de woning van de man een alarmpistool aan. Deze werd in beslag genomen en er werd een
proces-verbaal opgemaakt.
17 september 2013, Bildderdilkstraat te Dordrecht
Het bedrijf HVC trof bij het schoonmaken van een rioolput een vuurwapen aan.
Het vuurwapen is in beslag genomen.
1 oktober 2013, Kappeiine van de Copelloweg te Dordrecht
De politie hield een man aan die in het bezit was van een vuurwapen. De man was een ambtshalve
bekende van de politie die zich veelvuldig binnen het veiligheidsrisicogebied ophoudt en daar drugs
dealt.
3 oktober 2013, P.A. de Genestetstraat te Dordrecht
De politie controleerde een personenauto en trof daarin een verboden mes aan. Er is een procesverbaal opgemaakt.
3 oktober 2013, Markettenweg te Dordrecht
De politie hield een man aan die in het bezit was van een doorgeladen vuurwapen. Er is een procesverbaal opgemaakt.
25 oktober 2013, Jacob van Lennepstraat te Dordrecht
De politie hield een preventief fouilleeractie. Er stonden meerdere politieambtenaren bij elkaar om
personen te fouilleren. Zij zagen dat een man hun kant op liep en toen hij de politieambtenaren zag,
omdraaide en wegliep.
Later kwam de melding dat deze ambtshalve bekende man in het Centrum van Dordrecht een vuurwapen had getoond. Het betreffende wapen werd in het Centrum aangetroffen. Dit bleek een (verboden) balletjespistool te zijn. De man werd kort hierna aangehouden.
4 november 2013, J.P. Heiieplein te Dordrecht
De politie trof een ploertendoder aan in het portier van een auto bij een bekeuringsituatie. Er werd een
proces-verbaal opgemaakt.
14 november 2013, Van Oldenbarneveltplein te Dordrecht
De politie werd ter plaatse bij een onenigheid aan de rand van het veiligheidsrisicogebied waarbij
messen gebruikt waren. Er werd een verdachte aangehouden en er werden 2 messen in beslag genomen. Een persoon heeft aangifte gedaan en er is een proces-verbaal opgemaakt.
29 november 2013, Groen van Prinstererweg/ Van Oldenbarneveltplein te Dordrecht
De politie werd naar de rand van het veiligheidsrisicogebied gestuurd naar aanleiding van een melding
dat er iemand met een mes stond te zwaaien. Ter plaatse werd er een persoon aangehouden en er is
een proces-verbaal opgemaakt.
1 december 2013, J.P.Heijeplein te Dordrecht
De politie kreeg de melding van een vechtpartij tussen een groep vrouwen waarbij messen gebruikt
zouden worden. Ter plaatse werden er geen personen aangetroffen, maar wel 2 messen. Deze zijn in
beslag genomen. Korte tijd later bleek dat de onenigheid zich naar de Isaac da Costastraat verplaatst
had. Hier werden twee personen aangehouden en er wordt een dossier opgemaakt.

6

2 december 2013, Jacob van Lennepstraat te Dordrecht
De politie deed hier een inval in een woning in verband met het feit dat een persoon op social media
een vuurwapen had getoond. Het betreft een persoon die zich veelvuldig binnen het veiligheidsrisicogebeid ophoudt. In de woning werd een strafbaar alarmpistool aangetroffen wat niet het wapen was
dat op de social media zichtbaar was. De persoon is aangehouden en er is een proces-verbaal opgemaakt. Onderzoek naar het andere vuurwapen loopt nog.
3.3 Wapengerelateerde incidenten Centrum
Hieronder leest u de wapengerelateerde incidenten in 2013 die verband houden met het veiligheidsrisicogebied in Dordrecht Centrum buiten de preventief fouilleeracties om.
13 februari 2013, Stationsplein te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar een gewapende overval op het bedrijf AKO op het Stationsplein.
Het betrof een overval met een vuurwapen.
14 mei 2013, Willem Dreeshof te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar een beroving met een mes. Ter plaatste bleek iemand onder bedreiging
van een mes 50 euro af te hebben moeten staan. Er is geen verdachte bekend geworden.
15 mei 2013, Merwedestraat te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar een gewapende overval op tankstation De Haan.
Het betrof een overval met een afgebroken schaar. De verdachte werd aangehouden. Dit was een
dakloos persoon die zich veelvuldig binnen het veiligheidsrisicogebied ophoudt.
18 mei 2013, Stationsplein te Dordrecht
De politie werd gestuurd naar personeel van de NS die iemand hadden aangehouden voor een vechtpartij. Ter plaatste werd de man overgenomen door de politie. Hij bleek openlijk in het bezit van een
mes te zijn.
11 juli 2013, Spuibrug te Dordrecht
De politie trof een man aan die in het bezit was van een groot mes. De man verklaarde dit bij zich te
hebben ter verdediging. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
14 iuli 2013, Korte Kalkhaven te Dordrecht
De politie kreeg de melding vanuit een café dat een man daar met een vuurwapen in zijn broeksband
rondliep. De persoon werd op de hoek van de Prinsenstraat/Spuiboulevard aangehouden.
Hij had toen geen vuurwapen (meer) op zak en het vuurwapen is verder niet aangetroffen.
Het is bekend dat de verdachte flinke problemen heeft met criminelen.
10 augustus 2013, Spuibrug te Dordrecht
De politie kreeg de melding van een vechtpartij van ongeveer 6 personen. Er zou met messen zijn
gedreigd. Ter plaatste werden 4 personen aangehouden. Zij hadden geen mes (meer) op zak op dat
moment. Er is een dossier opgemaakt.
12 augustus 2013, Spuiweg te Dordrecht
De politie kreeg de melding dat er een man stond te dealen.
De man werd aangehouden en had een groot mes in zijn sok verborgen. Het is 1 van de mannen die
2 dagen daarvoor aangehouden werd in verband met de vechtpartij aldaar. De politie kreeg korte tijd
later van een buurtbewoner te horen dat deze man tijdens die vechtpartij met het mes had staan dreigen. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
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22 september 2013, Korte Breestraat te Dordrecht
De politie controleerde een auto en trof daarin een voorwerp aan dat sterk op een vuurwapen leek,
alsmede tyraps en ducktape. De combinatie van deze goederen is zeer bedenkelijk, omdat die bij
gewapende overvallen veelvuldig gebruikt worden. Het wapen bleek een (verboden) airsoftwapen te
zijn. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
4 oktober 2013, Willem Dreeshof te Dordrecht
De politie werd naar een adres op de Willem Dreeshof te Dordrecht gestuurd. Een aldaar woonachtig
persoon had kort geleden, samen met een vriend, onder bedreiging van een vuurwapen, kennelijk een
ripdeal gepleegd. Bij die vriend, die korte tijd later door de politie wordt aangehouden op straat, werd
een vuurwapen aangetroffen. Er is een dossier opgemaakt.
25 oktober 2013, Voorstraat te Dordrecht
De politie trof een (verboden) balletjespistool aan op straat. De eigenaar werd kort daarvoor al aangehouden. Er is een dossier opgemaakt.
3.4 Informatie CIE vuurwapenbezit
In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is door de afdeling CIE 7 maal een
verstrekking gedaan dat een persoon in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Er is 2 maal daadwerkelijk een wapen aangetroffen en enkele andere zaken zijn nog in onderzoek. De verdachten woonden niet altijd binnen het veiligheidsrisicogebied, maar het betrof steeds iemand die zich frequent binnen dat gebied bevond.
3.5 Resumé veillgheidsrisicogebied 2013
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er in 2013 1191 wapengerelateerde misdrijven zijn gepleegd in
de wijken in Dordrecht. Ten opzichte van 2012, 2011 en 2010 is het aantal wapengerelateerde misdrijven voor het eerste jaar licht gedaald.
Uit het cijferoverzicht blijkt dat er 7 gebieden in Dordrecht zijn waar het afgelopen jaar meer dan 30
wapengerelateerde misdrijven zijn gepleegd (in rood weergegeven).
Die gebieden komen in aanmerking voor het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied op 2 gebieden
na.
Crabbehof-Zuid is het afgelopen jaar erg gedaald in het aantal (wapengerelateerde) misdrijven. Vanwege de afname in cijfers, maar ook vanwege het gevoel wat het wijkteam bij deze buurt en de bewoners heeft en de ontwikkeling die te zien is, achten zij het niet wenselijk om Crabbehof-Zuid in het
veiligheidsrisicogebied op te nemen.
Uit een nadere analyse op het Vogelplein en omgeving blijkt dat op dit moment de wapengerelateerde
feiten niet van dien aard zijn dat dit gebied aangewezen dient te worden als veiligheidsrisicogebied. Er
zijn veel ontwikkelingen gaande in deze buurt met een passende integrale aanpak en het wijkteam
acht het niet wenselijk om dit gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.
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4. Opvallende gebieden
4.1 Dubbeldamseweg Zuid in Dordrecht
Het aantal wapengerelateerde misdrijven valt op rondom en op de Dubbeldamseweg Zuid tot en met
perceel 70 in Dordrecht Hieronder volgt een overzicht van het aantal wapengerelateerde misdrijven
van 2013 in dit gebied.
2013, Dubbeldamseweq Zuid te Dordrecht
In een horecagelegenheid was motorclub Satudarah neergestreken met de intentie er hun clubhuis
van te maken. Satudarah is landelijk bekend als een motorclub die veelvuldig met vuurwapenbezit en
gebruik in het nieuws is geweest. Medio 2013 was de motorclub verdwenen.
26 maart 2013, Dubbeldamseweg Zuid te Dordrecht
De politie kreeg een melding dat een persoon een vuurwapen in bezit zou hebben. De verdachte,
wonend op de Dubbeldamseweg Zuid, is een ambtshalve bekend persoon die frequent in het bezit is
van een echt vuurwapen. Er werd een strafbaar alarmpistool bij de verdachte aangetroffen. Er is een
proces-verbaal opgemaakt.
20 september 2013, Dubbeldamseweg Zuid te Dordrecht
De politie kreeg een melding dat er in de omgeving van een pand aan de Dubbeldamseweg Zuid twee
zeer zware vuurwerkbommen tot ontploffing waren gebracht. De politie trof wat resten aan, maar geen
verdachten.
11 oktober 2013, Dubbeldamseweg Zuid te Dordrecht
De politie kreeg de melding dat een groep van circa 40 personen (aanhangers van FC Dordrecht) zich
bewapend hadden met stenen en slagwapens en vanuit een perceel aan de Dubbeldamseweg Zuid
richting het Weizigtpark vertrokken. Daar was men in gevecht geraakt en is na dit gevecht teruggegaan naar hetzelfde perceel aan de Dubbeldamseweg Zuid.
18 oktober 2013, Dubbeldamseweq Zuid te Dordrecht
De politie ontving de informatie dat bezoekers van een perceel aan de Dubbeldamseweg Zuid voornemens waren om brandbommen naar de politie te gaan gooien.
5. Gevraagd besluit
Gelet op bovenstaande acht ik het noodzakelijk dat de aanpak van verstoringen van de openbare orde
door de aanwezigheid van wapens met kracht wordt doorgezet.
In verband daarmee adviseer ik:
1. Een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voor een periode van één jaar vanaf 3 april 2014 tot
3 april 2015;
2. Het veiligheidsrisicogebied als volgt aan te wijzen:
Het gebied Dordrecht Centrum/West begrensd door de Talmaweg, Zuidendijk, Jan Vethkade,
Frans Lebretlaan, Brouwersdijk, Hugo de Grootlaan, Spuiweg (Krispijntunnel), Havenstraat,
Hoge Bakstraat, Sluisweg, Prinsenstraat Voorstraat, Nieuwstraat, Vest, Vrieseplein, Cornelis
de Wittstraat, Blekersdijk, Dubbeldamseweg Noord, Transvaalstraat (fietstunnel), Dubbeldamseweg Zuid, Emmastraat, Hendrikstraat, Mauritsweg, Krispijnseweg en de S.M. Hugo van
Gijnweg, de genoemde straten en de daaraan gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven daaronder begrepen.
(Zie bijlage 1)
Met vriendelijke groet,
Sijtsma
Districtschef Dordrecht/ Zwijndrechtse Waard
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Bijlage 1
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