
Reden en doel aan te wijzen gebieden: 
De driehoek heeft gekozen voor vijf aan te wijzen gebieden op basis van meetbare criteria. Het gaat 
om de volgende drie criteria die gezamenlijk de juridische toets kunnen dragen: 
 

i. Het aantal door de politie geregistreerde incidenten waarbij een wapen is gebruikt of sprake 
was van wapenbezit;  

ii. De mate van ervaren onveiligheid;  
iii. De mate van zelf gerapporteerd slachtofferschap van geweld. 

 
Voor een zo goed mogelijk beeld van de effectiviteit van het middel van gerichte wapencontroles is 
gekozen voor spreiding. In vijf verschillende stadsdelen worden gebieden aangewezen. Hiermee 
wordt tegelijkertijd het risico op stigmatisering van stadsdelen of buurten tegengegaan.  
 
Ondanks dat met die gedachte ook voor zeven stadsdelen gekozen had kunnen worden is het van 
belang dat de proef kleinschalig blijft. Dat past bij een klein opgezette en kortdurende proef. 
Daarnaast zal het nodige van de politie gevraagd worden omdat de proef in alle gebieden 
tegelijkertijd plaats zal vinden. Met het oog op de politiecapaciteit is daarom gekozen voor het 
aanwijzen van 5 gebieden. De proef blijft daarmee als gezegd kleinschalig.  
 
Lijst met cijfers 

# Stadsdeel Buurtcombinatie Gemiddelde 
(3 criteria 
gezamenlijk) 

1 Zuidoost Bijlmer-Centrum 
(D,F,H) 

3,27 

2 Zuidoost Bijlmer-Oost (E,G,K) 1,89 
3 Centrum Burwallen-Nieuwe 

Zijde 
1,78 

4 Nieuw-West Geuzenveld 1,47 
5 Nieuw-West Osdorp-Oost 1,41 
6 Centrum Burwallen-Oude Zijde 1,28 
7 Zuidoost Holendrecht/Reigerbos 1,27 
8 Nieuw-West Slotermeer-Zuidwest 1,22 
9 Oost Dapperbuurt 1,03 
10 Nieuw-West Osdorp-Midden 0,90 
11 Noord Tuindorp Oostzaan 0,88 
12 Nieuw-West Overtoomse Veld 0,82 
13 Centrum Nieuwmarkt/Lastage 0,80 
14 Nieuw-West Slotervaart Zuid 0,75 
15 Noord Waterlandpleinbuurt* 0,75 

 
*Er is gekozen om de buurtcombinaties die een negatieve z-score hadden voor 1 van de drie criteria weg te 
laten uit de selectie, omdat de redenering immers is dat het moet gaan om buurten die bovengemiddeld 
scoren op alle drie de criteria. De enige wijziging die dit oplevert is dat de hoogst gerangschikte 
buurtcombinatie uit Noord (Tuindorp-Oostzaan) vervangen is door de Waterlandpleinbuurt in Noord, die 
daarop volgde in de rangschikking. 
 


