BIJLAGE I
1.

Veiligheidsrisicogebied Zuid-Oost

Vervallen 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. Met grote regelmaat
vinden daarbij confrontaties plaats tussen groepen rivaliserende supporters en tussen supporters en de
politie. Daarnaast vinden in het gebied jaarlijks een aanzienlijk aantal grote evenementen plaats in o.a.
de Arena en de Heineken Music Hall.
Het gaat om een geografisch klein gebied waar zich doorgaans voor een korte periode grote aantallen
mensen bevinden vanwege de 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 in een
dergelijke situatie preventief fouilleren behouden moet blijven.
Advies: aanwijzing Amsterdam Arena e.o. behouden
Vervallen aanwijzing Holendrecht/Hoptille/Hakfort/Huigenbos
In Amsterdam Zuid Oost is 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 tijd
fluctueert maar de potentie daarvoor niet is afgenomen (vermogenscriminaliteit die makkelijk samen
gaat met geweld, rivaliteit tussen individuen en groepen, cultuur binnen bepaalde groepen, wapenbezit
onder 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;
o Er is een drempel om aangifte te doen van wapendelicten in Zuidoost; o.a. vanwege
kwetsbare groepen en illegaliteit.
o Een deel van de wapenincidenten wordt niet geregistreerd omdat deze plaatsvinden in
het criminele circuit en hiervan geen aangifte wordt gedaan.
•
Uit politie informatie blijkt dat wapenbezit in het gebied veel voorkomt: dit is exponentieel hoger
dan in andere delen van de stad. Wapenbezit/gebruik is verweven in de levensstijl/cultuur van
de bewoners. Een daling van het aantal wapenincidenten betekent in dit gebied niet
automatisch ook een daling van het wapenbezit.
•
Binnen het huidige veiligheidsrisicogebied zijn enkele sleutelplaatsen die in het criminele milieu
worden gebruikt om zaken te bespreken of af te handelen. Deze plaatsen worden altijd
meegenomen tijdens PF acties. Met het nieuwe voorgestelde VRG vervallen enkele van deze
sleutelplaatsen.
•
Uit ervaring blijkt dat weersomstandigheden van invloed zijn op bij het aantal wapenincidenten
in buurt en de plaats waar die zich afspelen. Vanwege de slechte zomer hebben zich minder
incidenten in de openbare ruimte voorgedaan.
•
De problemen zijn niet opgelost; gedrag en samenstelling van de bewoners in de wijk is niet
veranderd.
Advies: aanwijzing behouden
2.

Veiligheidsrisicogebied Centrum

Vervallen aanwijzing Spiegelbuurt en deel Gouden Bocht en van Loonbuurt
De nieuwe grens loopt door de Prinsengracht, Leidsestraat, Reguliersdwarstraat, hoek

Rembrandt/Thorbeckeplein tot de Herengracht. Het vervallen van de aanwijzing is om de volgende
redenen niet wenselijk:
•
Met het oog op de toename van uitgaansgeweld op de pleinen en in uitgaansstraten, is het niet
wenselijk dat de grens loopt door Leidsestraat, Reguliersdwarstraat en over de hoek
Rembrandt/Thorbeckeplein.
•
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 bestaande grens (via Nieuwe Spiegelstraat, Herengracht tot de Amstel) zoals
vastgesteld in oktober 2010.
3.

Veiligheidrisicogebied West

Vervallen aanwijzing John Franklinbuurt
Hiermee vervallen o.a. delen van de Jan van Galenstraat, Admiralengracht, Jan Evertsenstraat en
Vespuccistraat. Het vervallen van de aanwijzing is om de volgende redenen niet wenselijk:
•
Vanwege de praktische uitvoering van preventief fouilleeracties.
•
Na de overval op juwelier Hunt in oktober 2010 is door de politie samen met het Stadsdeel
grote inzet gepleegd om de veiligheid en leefbaarheid van straat te verhogen. Preventief
fouilleren levert in dit kader vooral een bijdrage aan het subjectieve veiligheidsgevoel van de
bewoners en ondernemers. Na de overval is de straat onderwerp geworden van de politieke
discussie en veelvuldig in de media belicht. Het intrekken van de aanwijzing van de John
Franklinbuurt met gevolgen voor de Jan Evertsenstraat is vanuit die optiek onverstandig.
Advies: aanwijzing John Franklinbuurt behouden
4.

Veiligheidsrisicogebied Oost

Amstelstation en Muiderpoortstation
Beide stations zijn in het aanwijzingsbesluit van 2010 expliciet benoemd. Wegens de intrekking van de
aanwijzing van het Polderweggebied vervalt de aanwijzing van het Muiderpoortstation. In het rapport
wordt het Amstelstation niet genoemd. De status hiervan is onbekend. Het vervallen van de aanwijzing
is om de volgende redenen niet wenselijk:
•
Het Amstel- en Muiderpoortstation functioneren als belangrijke knooppunten in Amsterdam
Oost, waar regelmatig verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden.
•
Het Amstel- en Muiderpoortstation zijn overstapstations 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 beide stations bevinden zich hangjongeren.
•
Studenten van omliggende HBO/MBO scholen maken veelvuldig gebruik van het
Amstelstation.
•
Op het Amstelstation is het aankomst- en vertrekplatform van Eurolines bussen met passagiers
van en naar Europa.
Advies: Aanwijzing Amstel- en Muiderpoortstation behouden. De bestaande aanwijzing beperkt zich wat
betreft het Amstelstation tot het treinstation. Vanwege de praktische uitvoerbaarheid is het voorstel om
dit uit te breiden met het tram- en busplatform.
Vervallen aanwijzing Transvaalbuurt West
Er is sterk geïnvesteerd in het bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid in de Transvaalbuurt. De
aanwijzing van de Transvaalbuurt als VRG en Drugs Overlast Gebied maken hiervan deel uit. De
combinatie van verschillende 'aanwijzingen' vormt een sterke handhavingsketen. Hiermee zijn
goede resultaten gehaald. Het vervallen van de aanwijzing is om de volgende redenen niet wenselijk:
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•
•
•
•

•

Transvaal West en Oost zijn gezien de kleine geografische oppervlakte en de
(jeugd)problematiek onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In de Transvaalbuurt is de concentratie van kwetsbare locaties – scholen, een moskee,
speelplaatsen, een buurtcentrum, laagdrempelige horeca, winkelgebieden en pleinen – hoog.
In de Transvaalbuurt wonen 3070 jeugdigen. 1 op de 6 jongeren komt in aanraking met de
politie en een aanzienlijk deel van deze groep is voor een misdrijf veroordeeld.
De huidig bereikte situatie is onvoldoende stabiel om op dit moment het instrument preventief
fouilleren voor een deel van de Transvaalbuurt in te leveren. Het gevolg hiervan zal namelijk
zijn dat de problematiek zich naar een ander deel van de Transvaalbuurt zal verschuiven. Het
risico is dan aanwezig dat de behaalde resultaten ten aanzien van de subjectieve- en
objectieve veiligheid direct teniet worden gedaan. Dit verhoudt zich niet met de aanwijzing van
de Transvaalbuurt als aandachtsgebied in het RVP.
De Transvaalbuurt vraagt om een totaalaanpak waarbij al beschikbare instrumenten worden
ingezet.

Advies: Aanwijzing Transvaalbuurt West behouden
Vervallen aanwijzing Zuidoostkwadrant Indische buurt
De aanpak van de Indische buurt moet in zijn geheel worden bezien. Het vervallen van de aanwijzing is
om de volgende redenen niet wenselijk:
•
Het uitsluiten van buurten leidt tot verplaatsing van de problemen.
•
De algemene problematiek in ZO-kwadrant is net zo groot als in de overige kwadranten
•
Preventief fouilleren is onderdeel van een integrale aanpak van problematiek in de Indische
buurt gezamenlijk met jeugdbeleid, overvalpreventie, buurtregie en cameratoezicht e.d.
•
Gezien de aanhoudende jeugdproblematiek is preventief fouilleren gewenst mede vanwege het
uitstralingseffect naar jongeren toe.
•
De mogelijkheid om in de hele Indische buurt preventief te fouilleren geeft een signaal af van
kordate en probleemgerichte politie.
•
Het niet meer aanwijzen van het ZO-kwadrant verhoudt zich ook niet met de aanwijzing van de
gehele Indische buurt als aandachtsgebied in het RVP.
Advies: Zuidoostkwadrant Indische buurt behouden
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