
Stadsdeel Buurtcombinatie
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wapenhandel en –bezit, 

en (vuur)wapenincidenten 

(Politie, 2018/2019)
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z-score

Aandeel 15-plussers dat de 

afgelopen 12 maanden 

slachtoffer is geweest van 

geweld (VM, gemiddelde 

over 2018/2019)

Slachtofferschap 

geweld  z-score
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Gemiddelde z-

score van de 3 

variabelen Risicogebied?

Zuidoost Bijlmer-Centrum (D,F,H) 241 6,261046481 5,5 1,023083801 8,5 2,535378968 3,27316975 Ja

Zuidoost Bijlmer-Oost (E,G,K) 176 4,326639236 3,5 0,080894998 5,5 1,265551728 1,891028654

Centrum Burgwallen-Nieuwe Zijde 106 2,243431433 9 2,671914205 3,5 0,419000234 1,778115291 Ja

Nieuw-West Geuzenveld 52 0,636385414 5,5 1,023083801 9 2,747016841 1,468828685 Ja

Nieuw-West Osdorp-Oost 59 0,844706194 6,5 1,494178202 7 1,900465348 1,413116581

Centrum Burgwallen-Oude Zijde 87 1,677989315 7 1,729725403 3,5 0,419000234 1,275571651

Zuidoost Holendrecht/Reigersbos 108 2,302951656 2,5 -0,390199403 7 1,900465348 1,271072534

Nieuw-West Slotermeer-Zuidwest 64 0,993506751 4,5 0,551989399 7,5 2,112103221 1,219199791

Oost Dapperbuurt 32 0,041183185 8,5 2,436367005 4 0,630638108 1,036062766 Ja

Nieuw-West Osdorp-Midden 52 0,636385414 5 0,7875366 5,5 1,265551728 0,896491247

Noord Tuindorp Oostzaan 27 -0,107617373 6 1,258631001 6 1,477189601 0,876067743

Nieuw-West Overtoomse Veld 44 0,398304522 5 0,7875366 5,5 1,265551728 0,81713095

Centrum Nieuwmarkt/Lastage 60 0,874466306 7,5 1,965272603 1,5 -0,427551259 0,80406255

Nieuw-West Slotervaart Zuid 39 0,249503965 4 0,316442199 6,5 1,688827475 0,751591213

Noord Waterlandpleinbuurt 31 0,011423073 4,5 0,551989399 6,5 1,688827475 0,750746649 Ja

West Landlust 63 0,96374664 5 0,7875366 3,5 0,419000234 0,723427825

Noord Volewijck 46 0,457824745 6,5 1,494178202 3 0,207362361 0,719788436

Nieuw-West De Punt 16 -0,434978599 1 -1,096841005 11 3,593568335 0,687249577

Noord Noordelijke IJ-oevers West 23 -0,226657819 6,5 1,494178202 4 0,630638108 0,632719497

Noord Buikslotermeer 42 0,338784299 3 -0,154652202 6,5 1,688827475 0,624319857

Centrum Haarlemmerbuurt 21 -0,286178042 5,5 1,023083801 4 0,630638108 0,455847956

Centrum Jordaan 51 0,606625302 5 0,7875366 2 -0,215913386 0,392749506

West Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 34 0,100703407 6,5 1,494178202 1,5 -0,427551259 0,389110117

Oost Frankendael 35 0,130463519 4,5 0,551989399 3,5 0,419000234 0,367151051

West Van Galenbuurt 21 -0,286178042 3,5 0,080894998 5,5 1,265551728 0,353422895

West Van Lennepbuurt 18 -0,375458376 5 0,7875366 4 0,630638108 0,347572111

West Erasmuspark 13 -0,524258933 6,5 1,494178202 2,5 -0,004275513 0,321881252

Oost Transvaalbuurt 23 -0,226657819 4 0,316442199 4,5 0,842275981 0,310686787

Centrum Oostelijke Eilanden/Kadijken 32 0,041183185 4,5 0,551989399 3 0,207362361 0,266844982

Centrum De Weteringschans 57 0,785185971 5,5 1,023083801 0 -1,06246488 0,248601631

Noord Oostzanerwerf 19 -0,345698265 5 0,7875366 3 0,207362361 0,216400232

Nieuw-West Eendracht 8 -0,673059491 2,5 -0,390199403 6,5 1,688827475 0,20852286

Nieuw-West Westlandgracht 44 0,398304522 2,5 -0,390199403 3,5 0,419000234 0,142368451

Oost Indische Buurt Oost 20 -0,315938153 3 -0,154652202 4,5 0,842275981 0,123895208

Noord Waterland 7 -0,702819602 6,5 1,494178202 1,5 -0,427551259 0,121269114

Centrum Grachtengordel-Zuid 63 0,96374664 2,5 -0,390199403 2 -0,215913386 0,119211284

Zuid Buitenveldert-Oost 22 -0,25641793 5 0,7875366 2 -0,215913386 0,105068428

Zuidoost Gein 30 -0,018337038 3 -0,154652202 3,5 0,419000234 0,082003664

West Kinkerbuurt 19 -0,345698265 5 0,7875366 2 -0,215913386 0,075308317

Zuid Nieuwe Pijp 26 -0,137377484 4 0,316442199 2,5 -0,004275513 0,058263067

West Hoofdweg e.o. 26 -0,137377484 3,5 0,080894998 3 0,207362361 0,050293292

Oost Oosterparkbuurt 46 0,457824745 3,5 0,080894998 1,5 -0,427551259 0,037056161

Zuid Oude Pijp 38 0,219743853 4 0,316442199 1,5 -0,427551259 0,036211598

Oost Betondorp 6 -0,732579714 6 1,258631001 1,5 -0,427551259 0,032833343

Oost Zeeburgereiland/Nieuwe diep 15 -0,46473871 3 -0,154652202 4 0,630638108 0,003749065

Zuid Zuid Pijp 16 -0,434978599 4,5 0,551989399 2 -0,215913386 -0,032967528

West Staatsliedenbuurt 22 -0,25641793 4 0,316442199 2 -0,215913386 -0,051963039

Noord Banne Buiksloot 32 0,041183185 2 -0,625746604 3,5 0,419000234 -0,055187728

Noord Tuindorp Nieuwendam 8 -0,673059491 1,5 -0,861293804 5,5 1,265551728 -0,089600522

Zuid Stadionbuurt 17 -0,405218487 4 0,316442199 2 -0,215913386 -0,101563225

West Frederik Hendrikbuurt 8 -0,673059491 4,5 0,551989399 2 -0,215913386 -0,112327826

West Geuzenbuurt 15 -0,46473871 4 0,316442199 2 -0,215913386 -0,121403299

Noord IJplein/Vogelbuurt 30 -0,018337038 2 -0,625746604 3 0,207362361 -0,14557376

Oost Oostelijk Havengebied 18 -0,375458376 4,5 0,551989399 1 -0,639189133 -0,15421937

West De Kolenkit 17 -0,405218487 3,5 0,080894998 2 -0,215913386 -0,180078958

Nieuw-West Slotermeer-Noordoost 37 0,189983742 2 -0,625746604 2 -0,215913386 -0,217225416

Zuid Willemspark 5 -0,762339825 4 0,316442199 2 -0,215913386 -0,220603671

Oost Weesperzijde 18 -0,375458376 4,5 0,551989399 0,5 -0,850827006 -0,224765328

Zuid Apollobuurt 18 -0,375458376 4,5 0,551989399 0,5 -0,850827006 -0,224765328

Oost Omval/Overamstel 15 -0,46473871 3,5 0,080894998 1,5 -0,427551259 -0,270464991

Oost IJburg Zuid 13 -0,524258933 3,5 0,080894998 1,5 -0,427551259 -0,290305065

West Westindische Buurt 11 -0,583779156 4,5 0,551989399 0,5 -0,850827006 -0,294205588

Oost Middenmeer 22 -0,25641793 3,5 0,080894998 0,5 -0,850827006 -0,342116646

Centrum Weesperbuurt/Plantage 25 -0,167137596 1,5 -0,861293804 2,5 -0,004275513 -0,344235638

Nieuw-West Middelveldsche Akerpolder 9 -0,643299379 1 -1,096841005 4 0,630638108 -0,369834092

Zuid IJselbuurt 4 -0,792099937 4 0,316442199 1 -0,639189133 -0,371615623

Nieuw-West Sloter/Riekerpolder 14 -0,494498822 1,5 -0,861293804 3 0,207362361 -0,382810088

Nieuw-West Slotervaart Noord 20 -0,315938153 2 -0,625746604 2 -0,215913386 -0,385866048

Zuid Scheldebuurt 23 -0,226657819 3,5 0,080894998 0 -1,06246488 -0,402742567

Zuidoost Nellestein 10 -0,613539268 2,5 -0,390199403 2 -0,215913386 -0,406550686

Zuid Museumkwartier 54 0,695905637 0,5 -1,332388206 1 -0,639189133 -0,425223901

Oost IJburg West 26 -0,137377484 2 -0,625746604 1 -0,639189133 -0,46743774

West Da Costabuurt 9 -0,643299379 3,5 0,080894998 0,5 -0,850827006 -0,471077129

Oost Indische Buurt West 29 -0,04809715 2,5 -0,390199403 0 -1,06246488 -0,500253811

West ChassÃ©buurt 23 -0,226657819 1,5 -0,861293804 1,5 -0,427551259 -0,505167627

Zuid Zuidas 28 -0,077857261 2 -0,625746604 0,5 -0,850827006 -0,518143624

Nieuw-West Bedrijventerrein Sloterdijk 66 1,053026974 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -0,525791104

West Overtoomse Sluis 9 -0,643299379 3,5 0,080894998 0 -1,06246488 -0,541623087

Zuidoost Amstel III/Bullewijk 64 0,993506751 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -0,545631178

Centrum Grachtengordel-West 8 -0,673059491 3 -0,154652202 0,5 -0,850827006 -0,5595129

Zuid Schinkelbuurt 7 -0,702819602 2,5 -0,390199403 1 -0,639189133 -0,577402713

Noord Elzenhagen 7 -0,702819602 2 -0,625746604 1,5 -0,427551259 -0,585372488

Zuid Hoofddorppleinbuurt 13 -0,524258933 2 -0,625746604 1 -0,639189133 -0,596398223

West Helmersbuurt 8 -0,673059491 3 -0,154652202 0 -1,06246488 -0,630058858

Zuidoost Driemond 0 -0,911140382 3 -0,154652202 0,5 -0,850827006 -0,638873197

Zuid Buitenveldert-West 16 -0,434978599 1 -1,096841005 1,5 -0,427551259 -0,653123621

Zuid Rijnbuurt 14 -0,494498822 1 -1,096841005 1,5 -0,427551259 -0,672963695

West Sloterdijk 34 0,100703407 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -0,843232293

Westpoort Westelijk Havengebied 33 0,070943296 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -0,85315233

Nieuw-West Lutkemeer/Ookmeer 25 -0,167137596 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -0,932512627

West Centrale Markt 17 -0,405218487 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,011872924

West Vondelbuurt 11 -0,583779156 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,071393147

Onbekend Onbekend 10 -0,613539268 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,081313185

Noord Kadoelen 8 -0,673059491 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,101153259

Noord Noordelijke IJ-oevers Oost 7 -0,702819602 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,111073296

Noord Tuindorp Buiksloot 6 -0,732579714 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,120993333

Noord Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 4 -0,792099937 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,140833407

West Houthavens 3 -0,821860048 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,150753445

Zuid Prinses Irenebuurt e.o. 3 -0,821860048 0 -1,567935406 0 -1,06246488 -1,150753445

Gemiddelde 30,61616162 3,328282828 2,51010101

St deviatie stee 33,60202468 2,1227168 2,362526102

2



Bijlage: Methode aanwijzen gebieden - Toelichting 

 

Voor het aanwijzen van de gebieden is er gekeken naar verschillende (zowel cijfermatige als kwalitatieve) informatie die iets zou kunnen zeggen over de 

feitelijke en gevreesde situatie m.b.t. het gebruik van wapens in Amsterdam. De opbrengsten van eerdere gerichte wapencontroles gaven onvoldoende 

inzichten en aanleiding om leidend te kunnen zijn bij het aanwijzen van nieuwe veiligheidsrisicogebieden. Ook het enkel gebruiken van politiecijfers m.b.t. 

wapenincidenten was niet wenselijk omdat deze cijfers geen goed beeld geven van de daadwerkelijke spreiding van wapens over de stad, en sterk 

beïnvloed worden door o.a. de inzet van de politie.  

 

Uiteindelijk is er gekozen voor een combinatie van politiecijfers met enquêtecijfers over slachtofferschap van geweld en onveiligheidsgevoelens. Deze 

combinatie van cijfermatige bronnen geeft een genuanceerd beeld van zowel de feitelijke als gevreesde situatie, en is makkelijk cijfermatig te toetsen en 

evalueren. Ook wordt er rekening gehouden met zowel het aantal daadwerkelijke incidenten als met slachtofferschap, de kwetsbaarheid van de omgeving 

en de veiligheidsgevoelens. Op basis van gegevens uit het politiesysteem BVH en twee enquêtecijfers uit de veiligheidsmonitor zijn gebieden aangewezen 

waar sprake is van 1) een relatief hoog aantal door de politie geregistreerde incidenten waarbij een wapen werd gebruikt, of sprake was van wapenbezit, 2) 

relatief veel bewoners aangeven zich vaak onveilig te voelen in hun eigen buurt, en 3) relatief veel bewoners aangeven slachtoffer te zijn geweest van 

geweld. 

 

Er is gekozen voor deze combinatie omdat elk van de bronnen slechts een beperkt beeld geeft van de situatie:  

 De geregistreerde politie-incidenten bestaan voor een groot deel uit zogenaamde ‘haaldelicten’, waardoor bijvoorbeeld de verdeling van inzet van 

politie, en de keuze om door te rechercheren op een wapenincident een grote invloed hebben op de cijfers. Daarnaast is er sprake van een groot 

‘dark number’, omdat de meeste wapens vermoedelijk nooit in beeld komen bij de politie.  

 Er is er voor gekozen om de veiligheidsgevoelens onder de bevolking mee te laten wegen in de keuze, omdat er kan worden beredeneerd dat het 

positieve effect van gerichte wapencontroles relatief groot zal zijn in gebieden waar inwoners zich onveilig voelen en omgekeerd de potentiele 

negatieve impact van het gebruik of bezit van wapens in deze buurten groot zal zijn. 

 Om in de keuze ook het potentiele risico van de aanwezigheid van wapens in een gebied mee te nemen is gekeken naar zelfgerapporteerd 

slachtofferschap van geweld. In een buurt waar relatief veel sprake is van geweld, is het gevaar van de aanwezigheid van wapens relatief hoog. Uit 

de politiecijfers blijkt dat wapens het vaakst worden gebruikt bij geweldsincidenten als straatroof, mishandeling en bedreiging. Deels wordt er 

aangifte gedaan van deze incidenten, en komen ze terug in de politiecijfers, maar deels zullen deze incidenten niet worden geregistreerd bij de 

politie. Om een indicatie te krijgen van deze incidenten is er gekeken naar enquetecijfers over slachtofferschap van geweld.  

 

Werkwijze 

De gekozen variabelen zijn: 

 Politieincidenten wapenhandel- en bezit (incidenten met F-codes), en wapenincidenten (incidenten waar bij de werkwijze/m.o is aangegeven dat er 

een wapen werd gebruikt) per buurtcombinatie (januari 2018 t/m december 2019, bron: Politie Amsterdam Amstelland). 

 Enquetecijfers uit de Veiligheidsmonitor over de veiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% Bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt). 

Hierbij is in lijn met de polititecijfers het gemiddelde genomen over 2018 en 2019 (bron: BBGA/OIS). 

 Enquetecijfers over slachtofferschap geweld (Aandeel 15-plussers dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van geweld). Ook hierbij is in 

lijn met de polititecijfers het gemiddelde genomen over 2018 en 2019 (bron: BBGA/OIS). 

 

Enkele opmerkingen over de gekozen periode en werkwijze: 

 Er is gekozen om de cijfers over 2020 niet mee te nemen in deze analyse, omdat deze deels nog niet beschikbaar waren, maar vooral omdat er 

onder invloed van de coronacrisis op cijfermatig gebied een situatie is ontstaan die moeilijk vergelijkbaar is met de ‘reguliere’ situatie.  

 Om de 3 variabelen te kunnen vergelijken is voor alle drie de variabelen de z-score per buurtcombinatie berekend. Vervolgens zijn de 

buurtcombinaties gerangschikt op de gemiddelde z-score van de 3 variabelen. Uit deze ranking zijn de eerste 5 buurtcombinaties gekozen die in 

een uniek stadsdeel vallen, waarmee de hoogst gerangschikte buurtcombinatie binnen 5 stadsdelen zichtbaar wordt.  

 Er is hierbij gekozen om de buurtcombinaties die een negatieve z-score hadden voor 1 van de drie variabelen weg te laten uit de selectie, omdat de 

redenering immers is dat het moet gaan om buurten die bovengemiddeld scoren op alle drie de variabelen. 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. 

 Een aantal gebieden vallen af doordat er door de beperkte omvang van de bevolking geen enquêtecijfers beschikbaar zijn. Dit gaat echter om 

wijken die ook op basis van enkel de wapenincidenten niet hoog ranken binnen hun stadsdeel. De enige uitzondering hierop is Bedrijventerrein 

Sloterdijk, de wijk die binnen Nieuw-West het hoogste aantal wapenincidenten kende (2 incidenten meer dan de hier na volgende wijk in Nieuw-

West). Van deze wijk kan echter niet worden hard gemaakt hoe (on)veilig inwoners of bezoekers zich voelen, en hoeveel mensen slachtoffer 

zeggen te worden van geweld. Om deze reden is er voor gekozen dat het gerechtvaardigd is dit gebied niet aan te wijzen binnen dit stadsdeel. 

 Er is gekozen om het aantal wapenincidenten niet te delen door het aantal inwoners of de oppervlakte van de wijk, waardoor grote wijken, of 

wijken met veel inwoners mogelijk relatief hoog uit de ranking komen. Het lijkt echter onlogisch om de wijken te ranken op basis van het aantal 

wapenincidenten per inwoner of per vierkante meter: de opzet is immers om een gehele wijk aan te wijzen, en niet om de inwoners van wijken, of 

bepaalde oppervlaktes binnen deze wijken te vergelijken. De kans om een wapen aan te treffen per gecontroleerde persoon is daarnaast ook niet 

noodzakelijk afhankelijk van de het aantal inwoners, aangezien bijvoorbeeld het (onbekende) aantal bezoekers van een wijk even goed van invloed 

zal zijn. Ook is de kans om een wapen aan te treffen niet noodzakelijk afhankelijk van de oppervlakte van het gebied, aangezien ook de 

bevolkingsdichtheid en het aantal verplaatsingen meespelen. Vanwege deze redenen is er gekozen voor het vergelijken van de 

wijken/buurtcombinaties als gelijkwaardige entiteiten. 
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Driehoek 

Agendapunt 4C: Gerichte wapencontroles 

Vergadering:  Driehoek 2 september 2020 
Agendapunt: 4C Gerichte wapencontroles 
Ingebracht door: Bestuur  
Behandelend ambtenaar:  

Gevraagd besluit 

1. Instemmen met de lijn zoals verwoord in bijgevoegde conceptraadsbrief inzake gerichte
wapencontroles.

Aanleiding en context 

Op 27 augustus jl. is in de commissie Algemene Zaken gesproken over de recente wapenincidenten 
in de stad. In dat verband is ook gesproken over gerichte wapencontroles. Het draagvlak voor de 
inzet van dit instrument lijkt in de gemeenteraad te zijn toegenomen. De burgemeester heeft 
daarop een proef voorgesteld.  

Korte bestuurlijke samenvatting 

Bij brief van 28 mei jl. is aan de gemeenteraad een nieuwe werkwijze inzake gerichte 
wapencontroles voorgehouden. Daarbij ging het om de kleinschalige, flexibele en proportionele 
aanwijzingen van veiligheidsrisicogebieden. Daarnaast is een reeks waarborgen gepresenteerd om 
discriminatie (etnisch profileren) alsmede het misbruik van deze controlebevoegdheid als 
opsporingsbevoegdheid tegen te gaan. Het voorstel is na bespreking in de gemeenteraad 
aangehouden omdat daarvoor onvoldoende steun bleek te zijn.  

Tijdens de bespreking van 27 augustus jl. in de commissie Algemene Zaken is gebleken dat het 
draagvlak voor de inzet van dit instrument is toegenomen. Daarop heeft de burgemeester een proef 
met gerichte wapencontroles aangekondigd. In dat verband zijn de volgende (extra) waarborgen 
toegezegd:  

• De duur van de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied wordt beperkt tot één
maand;

• De aanwijzing wordt na een maand geëvalueerd;
• De aanwijzing geschiedt op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie;
• De wapencontroles staan nadrukkelijk open voor waarnemers. 
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