Wat je schrijft over OIS zullen we aan hen doorgeven. Wat de registratiegegevens betreft: we hebben hier met de
politie
) gesproken. Zij zullen een eerste voorzetje doen waarop wij kunnen
aanvullen. We zullen hier bij je op terugkomen.
Groet,

Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 20:35
Aan:
Onderwerp: RE: notes gesprek

@amsterdam.nl>

Oh ja, en als dit met die aanvulling compleet is, dan wil ik dus graag een toezegging ‐ ergens vastgelegd – vanuit de
politie, dat ze dit gaan doen.
wie is jouw contactpersoon hiervoor?

Met vriendelijke groet,
Mw.
Directie Openbare Orde en Veiligheid
Gemeente Amsterdam
Bezoekadres: Amstel 1
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
T + 31 (0)
@amsterdam.nl
Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 10:51
Aan:
Onderwerp: RE: notes gesprek

@amsterdam.nl>

Hey
Hierbij even naar jullie beiden een update: Ik heb overleg gehad met
voorstellen.

en OIS, en zij sturen woensdag 2 offertes en

Zoals met jullie besproken kent de evaluatie 2 delen:
1) Een overzicht/evaluatie van de concrete uitkomsten van de controles. Hiervoor zal de politie dingen moeten
zie hieronder een overzicht van wat we volgens mij moeten
gaan bijhouden tijdens de controles zelf,
gaan uitvragen.
2) Een klein onderzoek naar de invloed van de controles op de (veiligheids)beleving van buurtbewoners. Hiervoor
maakt OIS dus 2 opzetten: een opzet zoals zij het zouden willen doen (straatinterviews) en een opzet voor een
simpele/goedkope oplossing (gebruik maken van het veiligheidspanel). In beide gevallen zouden we vragen
stellen aan buurtbewoners na de periode van controles, en vragen naar bijvoorbeeld hun gevoel bij de controles,
of zij er iets van hebben gemerkt, en of dit invloed had op hoe veilig zij zich voelen. Om toch iets van een voor/na
meting te doen ter controle kunnen ze daarnaast dan nog de enquetesrondes voor de VM van voor en na de
controleperiode globaal vergelijken. De verwachting is dat dit weinig verschillen zal opleveren, maar dit is puur
ter controle van de uitkomsten van de vragenlijst achteraf.

Dingen die wij willen dat de politie gaat bijhouden:
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Bij eerdere controles hielden ze de dingen in onderstaand overzicht bij. Dit lijkt mij een goed uitgangspunt. Ik zou hier
alleen aan toevoegen dat ze per gecontroleerde persoon bijhouden of deze negatief, neutraal of positief reageerde op de
controle, en of hierbij sprake was van verbaal danwel fysiek geweld. Of de soorten controles die hier genoemd worden nu
allemaal relevant zijn kan ik niet goed inschatten, dit lijkt me iets om bij de politie na te vragen.

Groeten,

Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 9:33
Aan:
@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: notes gesprek
Ha
Heb jij nieuws mbt tot de metingen en kan jij aangeven wat je van de politie nodig zult hebben qua info per controle.
Dan maak ik even een opzetje. Hieronder nog de notes van het gesprek met
Groet,

Van:
@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 11:27
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Aan:
Onderwerp: notes gesprek
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

@amsterdam.nl>

Op papier en toegezegd door politie welke cijfers ze gaan aanleveren
Opbrengsten en hoe meet je het effect
Effect op een buurt kan je een jaar later pas zien
Agenten vragen wat ze opgevallen is
Veiligheid op het moment zelf (voor tijdens en na  parkeren)
Draagvlakonderzoek: (0‐punt meten), via OJS misschien
Gecontroleerde personen interviewen?
ervaringen met controles zelf
Messenverbod instellen in alle gebieden + feitcode regelen

Met vriendelijke groet,
Dhr. mr.
X
X Directie Openbare Orde en Veiligheid
X Gemeente Amsterdam
M 06
amsterdam.nl
Ma Di Wo Do aanwezig
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