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BIJLAGE I 

1. Veiligheidsrisicogebied Zuidoost 

Vervallen aanwilzinq Holendrecht/Hoptille/Hakfort/Huiqenbos/Venserpolder 
In Amsterdam Zuidoost is sprake van een daling van het aantal wapenincidenten. De 
daling heeft als gevolg dat een groot deel van het VRG Zuidoost komt te vervallen en 
veronderstelt dat het in deze buurten op dit moment relatief rustig is. In Amsterdam 
Zuidoost is echter sprake van een instabiele veiligheidssituatie. 
De specifieke buurten kennen een omvangrijke problematiek die afhankelijk van bepaalde 
factoren tot uiting komt in geweldincidenten in de openbare ruimte. De essentie van de 
situatie in deze buurten is dat het aantal incidenten in de ti jd fluctueert maar de potentie 
daarvoor niet is afgenomen (vermogenscriminaliteit die samen gaat met geweld, rivaliteit 
tussen individuen en groepen, cultuur binnen bepaalde groepen). Het vervallen van de 
aanwijzing is om de volgende redenen niet wenselijk: 

Er is sprake van een dark number in het aantal wapenincidenten omdat: 
O Er een drempel is om aangifte te doen van wapendelicten in Zuidoost; o.a. 

vanwege kwetsbare groepen en illegaliteit. 
O Een deel van de wapenincidenten niet wordt gemeld omdat deze 

plaatsvinden in het criminele circuit en hiervan geen aangifte wordt 
gedaan. 

• Uit politie informatie blijkt dat wapenbezit in het gebied exponentieel hoger is dan 
in andere delen van de stad, waarbij wapens steeds vaker buiten Zuidoost worden 
gebruikt. Een daling van het aantal wapenincidenten betekent in dit gebied niet 
automatisch ook een daling van het wapenbezit. 

• Binnen het huidige VRG zijn enkele sleutelplaatsen die in het criminele milieu 
worden gebruikt om zaken te bespreken of af te handelen. Hoewel er op deze 
plaatsen niet per se wapens worden gebruikt, nemen personen wel wapens mee 
naar deze locaties. Mede daarom worden deze sleutelplaatsen altijd meegenomen 
tijdens PF acties. Deze sleutelplaatsen vallen buiten het nieuw voorgestelde VRG. 

• De problemen zijn niet opgelost; gedrag en samenstelling van de bewoners in de 
wijk is niet veranderd. 

Omdat bij de voorgenomen aanwijzing vooral is gekeken naar de cijfers, is vanwege de 
daling van aantal incidenten te verklaren waarom een groot deel van het huidige VRG 
vervalt. Ondanks dat niet aan het kwantitatieve criterium is voldaan, is de aard van de 
wapenincidenten in Zuidoost in vergelijking met de rest van Amsterdam zeer ernstig. 
Hoewel de politie dus tevreden is met daling van de overige wapenincidenten, is er in 
Zuidoost onverminderd sprake van een hoog aantal ernstige schiet- en steekincidenten 
waarvan meerdere met dodelijk afloop. 

Zoals aangeven in de evaluatie is elk wapenincident er één te veel, maar kan in het 
algemeen worden gesteld dat een schietincident een grotere inbreuk op de openbare orde 
maakt dan een bedreiging met bijvoorbeeld een mes. Gezien de aard van de 
wapenincidenten in Zuidoost en de overige bovenstaande redenen adviseert de politie om 
de aanwijzing van deze gebieden te behouden. De verwachting is dat door het drastisch 
verkleinen van het VRG Zuidoost het aantal wapenincidenten weer zal toenemen. 

Advies: behouden huidige aanwijzing 

Amsterdam Arena e.o. 
Ajax speelt zijn thuiswedstrijden in de Arena. Naast wedstrijden van Ajax in competitie- en 
Europees verband worden er ook wedstrijden van het nationale elftal in de Arena gespeeld. 
In 2013 wordt ook de Europa League finale in de Arena afgewerkt. Met grote regelmaat 
vinden daarbij confrontaties plaats tussen groepen rivaliserende supporters en tussen 
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supporters en de poiitie. Daamaast vinden in het gebied jaarlijks een aanzienlijk aantal 
grote evenementen plaats in o.a. de Arena, de Heineken Music Hall en de Ziggo Dome. 

Het gaat om een geografisch klein gebied waar zich doorgaans voor een korte periode 
grote aantallen mensen bevinden vanwege de voetbalwedstrijden en evenementen die hier 
plaatsvinden. Een verstoring van de openbare orde in dit gebied waarbij wapens worden 
gebruikt met alle gevolgen van dien is reëel; dat wijst een lange geschiedenis van met 
name voetbalgeweld uit. De politie benadrukt het belang dat juist om dergelijke situaties te 
voorkomen preventief fouilleren behouden moet blijven. Vervalt de aanwijzing dan zal de 
burgemeester telkens opnieuw via een noodverordening preventief fouilleren mogelijk 
moeten maken. 

Advies: behouden huidige aanwijzing 

2. Veiligheidsrisicogebied Centrum 

Vervallen aanwijzing deel Spieqelbuurt. Gouden Bocht en van Loonbuurt 

Bij het bepalen van de nieuwe grenzen is vermoedelijk gekeken naar de begrenzing van 
buurten. Met als gevolg dat de nieuwe grens door de Reguliersdwarsstraat en over het 
Rembrandt/Thorbeckeplein loopt. Deze nieuwe grens is om de volgende redenen 
onwenselijk: 

Met het oog op de toename van uitgaansgeweld op de pleinen en in 
uitgaansstraten en om in dat kader preventief te fouilleren. 

• Bij de uitvoering van acties wordt vaak gebruik gemaakt van de toe- en 
uitvalswegen van uitgaanspleinen en straten. Om die reden is een grens die door 
uitgaansstraten of over uitgaanspleinen loopt niet werkbaar. 

Advies: behouden huidige grens (bij de Nieuwe Spiegelstraat rechtsaf op de Herengracht) 

Vervallen aanwijzing Stadhouderskade 
Zoals gezegd wordt bij de uitvoering van acties vaak gebruik gemaakt van de toe- en 
uitvalswegen van uitgaanspleinen en straten zoals de Stadhouderskade. Reden hiervoor is 
onder andere dat op deze manier een actie buiten het zicht van het merendeel van het 
uitgaanspubliek plaatsvindt. In geval van de Stadhouderskade bevinden zich op deze 
locatie ook verschillende opstapplaatsen voor het openbaar vervoer waar het 
uitgaanspubliek veelvuldig gebruik van maakt. 

Advies: behouden huidige aanwijzing 

3. Veiiigheidsrisicogebied Oost 

Aanwilzinq Amstelstation 

Het vervallen van deze aanwijzing is om de volgende redenen niet wenselijk: 
• Het Amstelstation functioneert als belangrijke knooppunt in Amsterdam Oost, waar 

regelmatig verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden. 
• Het is doorgangsstation voor personen met wapens - o.a. wonend in Zuidoost - die 

richting het centrum gaan. 
• Het Amstelstation is een overstapstation o.a. voor bezoekers van wedstrijden van 

Ajax en andere evenementen in de Arena/Heineken Music Hall. Bij een concrete 
veiligheidsdreiging bieden de stations de mogelijkheid om preventief fouilleren op 
een gecontroleerde en gestructureerde manier uit te voeren. 

• Op het Amstelstation is het aankomst- en vertrekplatform van Eurolines bussen 
met passagiers van en naar Europa. 

Advies: behouden huidige aanwijzing 


