Eindverslag samenspraakprocedure Integraal
veiligheidsbeleid Zoetermeer 2019-2022
Inleiding
Het college heeft via de elektronische weg de conceptkadernota Integraal veiligheidsbeleid
Zoetermeer 2019-2022 (verder: de nota) voor internetconsultatie vrij gegeven. De nota is op
het online samenspraakplatform, de Doe mee site, van de gemeente geplaatst. Dit is bekend
gemaakt en verspreid via relevante sociale media. Alle inwoners hebben tot en met 14
september 2018 de tijd gehad om, eventueel geanonimiseerd, een reactie (verder:
zienswijze) te plaatsen.
Daarnaast is de nota voor consultatie naar professionals en buitengemeentelijke partners
gezonden. De opmerkingen die zij hebben gemaakt zijn daar waar mogelijk verwerkt.
Uitkomsten samenspraakprocedure
Op de site zijn vijf vragen gesteld. Ten aanzien van de vier voorgestelde speerpunten zijn de
volgende twee vragen gesteld:
- Moet dit onderwerp de komende vier jaar een speerpunt zijn?
- Heeft u nog opmerkingen bij dit speerpunt?
Daarnaast konden belangstellenden een algemene reactie ten aanzien van het veiligheidsbeleid achterlaten.
In onderstaande tabel volgt een reactie op de inhoudelijk ingebrachte zienswijzen ten
aanzien van de speerpunten. Soms hebben indieners een opmerking gemaakt die geen
betrekking heeft op het veiligheidsbeleid en/of de speerpunten. Het betrof bijvoorbeeld een
melding, een klacht of een mededeling. Deze worden in onderstaande tabel niet van een
collegereactie voorzien. Het college beziet of deze op een andere manier afgehandeld
kunnen worden. Met de kanttekening dat het overgrote deel van de indieners zijn of haar
zienswijze anoniem heeft ingediend. Het college kan de klagers/melders niet individueel van
een antwoord voorzien.
INDIENER
ZIENSWIJZE
REACTIE COLLEGE
Ondermijning

1.

Wim Lefering

2.

Anoniem

3.

Anoniem

4.

Anoniem

Ondermijning is. Iet echt een
ingeburgerde term zoals beweerd
wordt. Misschien bij jullie op
kantoor maar niet bij burgers.
Behoud gewoon de term “ georganiseerde criminaliteit” die snapt
iedereen en is meteen duidelijk wat
er bedoeld wordt.
Tja, wat kan je hier als gemeente
aan doen? Luisteren naar de
politie en hun verzoeken uitvoeren.
Daar kan je met de beste wil geen
speerpunt van maken. Speerpunten vragen om beleidsontwikkeling. Dat is hier niet aan de orde
omdat het geen gemeentetaak is
Maak de wietteelt gewoon legaal
Geen legale wietteelt. Onderzoek
naar wat mensen bezighoudt en
wat jongeren doen als ze klaar zijn
met school of juist zijn afgehaakt.
Houdt feeling met de burgers.
Festivals organiseren is leuk, maar
ook daarmee haal je criminaliteit in
Zoetermeer. Hoe zorg je voor

Op landelijk niveau wordt de term
‘ondermijning’ gebruikt. (Er komt
bijvoorbeeld een Ondermijningswet.) Om begripsverwarring te
voorkomen is het beter om bij de
landelijk trend aan te sluiten en de
term ondermijning te gebruiken.
Het opstellen van veiligheidsbeleid,
waaronder beleid m.b.t.
ondermijning, is een gemeentelijke
taak. Maar inderdaad ligt een groot
deel van de uitvoering, onder regie
van de gemeente, bij partners
zoals de politie.
Het is aan de landelijke overheid
om dit bepalen.
Het is aan de landelijke overheid
om te bepalen of de wietteelt legaal
wordt. Het college wacht de
uitkomst van de pilot over legale
wietteelt af.
Het college onderschrijft dat veiligheid de norm moet zijn. Helaas is
dat niet voor 100% het geval. Het
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INDIENER

HIC

5.

Yvonne

6.

Anoniem

7.

Anoniem

8.

Anoniem

9.

Edwin Haanstra

10. Anoniem

ZIENSWIJZE

REACTIE COLLEGE

veiligheid in allerlei situaties,
waarbij de slechtbedoelde
groeperingen geen kans krijgen.
Samenscholingen bezoeken en
praatjes blijven maken. Controleer
maar op ID of rijbewijs. Zorg dat je
jongeren(meestal) in de smiezen
hebt. En vluchten ze weg als je
eraan komt, ga er dan achteraan.
Wie wegvlucht, heeft iets te
verbergen.
Dit zou gewoon norm moeten zijn,
geen speerpunt, lijkt mij.
Ik zou graag zien dat
woningbouwverenigingen hun
verantwoordelijkheid nemen, kwa
het politiekeurmerk. Veel mensen
in sociale woningbouw kunnen
deze maatregelen niet bekostigen,
ook niet met subsidie. En de
woningbouw doet niks.
Zolang BOA's beperkte
bevoegdheden en beperkte
opleiding hebben, moet je hier
geen speerpunt van maken. Ik pleit
niet voor het uitbreiden van
bevoegdheden van
gemeentefunctionarissen maar laat
dit over aan de mensen die er voor
hebben geleerd, bijvoorbeeld
politie. Steek energie in
voorlichting. Er zijn voldoende
"donkere plekken" waar u een
lampje kan ophangen.
Waarom speerpunt? Wordt er
anders niks aan gedaan? Of
moeten er weer "keuzes" worden
gemaakt?

college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen om de veiligheid te
verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld:

organisatoren van festivals en
dancefeesten dienen een
veiligheidsplan in te leveren;

problematische jeugdgroepen
worden aangepakt.

Buurten worden steeds onveiliger.
Op de gekste plaatsen wordt
ingebroken. Of betreedt men
gewoon een erf. Mensen plaatsen
zelf camera's. Dat dit nodig is. Is
gewoon van de zotte. Net als
geweld op straat. Hoe gaan we dit
oplossen. Toch niet door dure
systemen in de ICT of meer blauw.
Goed onderzoek en ouderwetse
recherche lijkt mij verstandiger.
Geen bureauwerk.
Naar mijn mening zou er meer
opgelost kunnen worden als de
politie er meer tijd in steekt en dan
de kosten verhalen op de
daders/ouders.
Belangrijk om hier goed
gekwalificeerde mensen op te

Het is aan de woningbouwverenigingen om dit te bepalen.

De politie is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de
opsporing van strafbare feiten, niet
de gemeentelijke BOA’s. Die
laatste gaan primair over de
leefbaarheid.
Het college investeert in
voorlichting om de veiligheid te
verbeteren. Bijvoorbeeld om
woninginbraken tegen te gaan.

De High Impact Crimes (HIC) zijn
geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven. Dit zijn misdrijven met een grote negatieve
impact op het slachtoffer en de
maatschappij. Mede om die reden
is het logisch de HIC tot speerpunt
te benoemen.
Indien een misdrijf niet tot
speerpunt is benoemd, betekent
dat niet dat er geen aandacht aan
wordt besteed.
Het moet ‘en-en’ zijn. Zowel het
toepassen van de klassieke
onderzoeks- en opsporingsmethoden, als het gebruik van de
nieuwste technische hulpmiddelen.

Het college onderschrijft dat kosten
op de daders verhaald moeten
worden. In de praktijk blijkt dit
echter helaas lastig uitvoerbaar.
De nazorg is inderdaad erg belangrijk. Daarvoor is slachtofferhulp in
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INDIENER

Problematische
jeugdgroepen

11. Anoniem

12. Wim

13. Anoniem

14. Anoniem

15. Anoniem

16. Rob

17. D. Donkers

18. Anoniem

ZIENSWIJZE

REACTIE COLLEGE

zetten. Inbraak heeft grote impact.
Geweld nog meer, denk ik. Nazorg
net zo belangrijk, die dingen
moeten slijten.
Voorzorgsmaatregelen: genoeg
verlichting, ook 's avonds en 's
nachts goede bereikbaarheid, laat
je zien(!), open keken creëren en
geen stiekeme hoekjes en bosjes,
camera's bij onveilige plekken
zoals parkeerplaatsen en stations.
Ik voel me vaak onveilig in het
Winkelcentrum Oosterheem. Dit
komt door hangjeugd. Ik heb het
de laatste 4 weken bijgehouden,
en het betreft alleen allochtone
jeugd. Twee keer zaten ze op me
fiets. Als ik ze hierop aansprak
stonden er 5 klaar om te vechten.
Ik heb ook 7 jaar in Spanje
doorgebracht. Hier hadden we
deze problemen ook, de enige
aanpak die effect had was een
harde lange wapenstok. Lijkt me
goed aansluiten bij het standpunt
van de VVD. Kan de burgemeester
nu laten zien of zijn partij hierop
passens beleid heeft.
Echte overlast aanpakken OK.
Maar etnisch profileren heeft de
politie hier ook een handje van.
Daar moet eens een meldpunt
voor komen.

het leven geroepen.
Het college hecht ook waarde aan
preventieve maatregelen. De
aanpak stille/enge plekken en
subsidieacties om preventieve
maatregelen te bevorderen zijn
daar voorbeelden van.

Camera's op de hotspots.
Handhaven en straffen, niet blijven
praten en waarschuwen!
Harde hand is het enige waar
hangjeugd naar luistert. Niet
pappen en nathouden.
Hardere aanpak en ook thuis bij de
basis die dit toelaat, gelukkig zijn
er meer jongeren die wel normen
en waarden hebben.
Zeker een speerpunt laten blijven.
Er is veel overlast van jongeren.
Het zou ook goed zijn om het
verbod op alcohol in de
speeltuintje uittebreiden met drugs
en als dat mogelijk zou zijn roken
in het bijzijn van kinderen.
Dit is niet op te lossen met een
jeugdhonk of hangplek. Dat zijn de
basis voor criminaliteit.
De jeugd wil steeds meer en luxer
wat ze op een normale manier niet
kunnen bereiken. Hardere aanpak
en ook thuis bij de basis die dit
toelaat, gelukkig zijn er meer
jongeren die wel normen en
waarden hebben.
Wat minder allochtone
groeperingen bij elkaar laten
wonen in 1 straat of in een wijk!

Het hanteren van alleen de harde
hand biedt geen soelaas. Het
college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. De aanpak is
maatwerk: zoveel mogelijk gericht
op de betrokken jongere zelf.

Het college is niet van mening dat
de politie in Zoetermeer etnisch
profileert. Mochten daar signalen
van zijn, dan dienen die zo snel
mogelijk bij de politie te worden
gemeld. Daarvoor hoeft geen apart
meldpunt te komen.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen.
Indien op een bepaalde locatie
sprake is van overlast als gevolg
van drugsgebruik, overweegt het
college om een drugsverbod af te
kondigen.

Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Ook bij de aanpak
van problematische jeugdgroepen.



De problematiek in
Zoetermeer is niet te
vergelijken met die in
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INDIENER

ZIENSWIJZE
Zoals de Buytenwegh! Veel
intimiderend gedrag! Screening
nieuwkomers in Gemeente
handhaven is een must! Doet
Rotterdam ook voor 100 straten!
Meer cameratoezicht in
probleemwijken met directe
toezicht bij wijkposten! Wijkposten
altijd openhouden ook in
weekenden want dan gebeurt er
het meeste.

19. Anoniem

20. Anoniem

21. Cor

Extremisme en
radicalisering

22. Wim

Dat moet zeker een speerpunt zijn.
Gezien de overbebouwing in het
Stadscentrum, de concentratie van
een aantal verschillende
doelgroepen moet er weer gedaan
worden aan het vergroten van het
gevoel van veiligheid op straat.
Denk ook aan nudging en neem
een voorbeeld aan andere
gemeenten. Ik las eens dat
wanneer een groep langer dan ...
tijd ergens blijft staan, het
straatlantaarnlicht in roze
verandert. Het zal niet helemaal de
oplossing zijn, maar kan bijdragen.
Strenger straffen en de ouders er
strenger bij betrekken.
We leven met elkaar hier in
Zoetermeer en we kunnen het niet
laten verknallen door een paar
“kinderen”!!
Speerpunt geven aan
overlastgevende jongerengroepen.
In het Seghwaertpark komen
regelmatig diverse jongeren.
Ze houden zich meestal op bij het
bankje op de sleeheuvel of tussen
de steenkorven.
Ze veroorzaken geluidsoverlast
met muziek en schreeuwen tussen
22 uur avond tot 6 uur in de
ochtend. Laten afval slingeren,
intimideren en zijn agressief, niet
aanspreekbaar. Vuurwerkafsteken
en vechten komen ook regelmatig
voor. Fietsen en scooters staan
midden op het pad. Scooters
scheuren midden in de nacht door
het park.
Dit is al jaren zo. Een echte
oplossing blijft uit.
Stel jongeren heeft zelfs eieren
gegooid naar buurtbewoners,
wanneer ze hen er op aanspreken.
Zullen we dat maar landelijk
regelen. Daar zit ik als inwoner van

REACTIE COLLEGE
Rotterdam.
De screening van huurders,
waarop klaarblijkelijk wordt
gedoeld, is niet zomaar te
regelen. Daar gaat een zeer
uitgebreide, tijdrovende en
langdurige procedure aan
vooraf. Gezien de aard en de
relatief gezien geringe omvang
van de problematiek in
Zoetermeer ziet het college
daarvan af.

De burgemeester bekijkt per
situatie of het noodzakelijk en
juridisch gezien mogelijk is om
cameratoezicht toe te passen.

Het college neemt de
suggestie over de wijkposten
voor kennisgeving aan.
Het college onderzoekt de
suggesties met betrekking tot
nudging en de straatverlichting.


Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Daar worden de
ouders bij betrokken.

Het college neemt dit mee in de
aanpak van problematische
jeugdgroepen.

De aanpak is een gezamenlijke
inspanning van het rijk en de
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INDIENER

ZIENSWIJZE

REACTIE COLLEGE

Zoetermeer niet op te wachten.

betrokken gemeenten. Het
gemeentebestuur en de
Zoetermeerse politie hebben bij
uitstek zicht op de lokale situatie,
weten wie de personen om wie het
gaat zijn en kunnen relatief
eenvoudig in contact met hen
komen.
De aanpak is een gezamenlijke
inspanning van het rijk en de
betrokken gemeenten. Het
gemeentebestuur en de
Zoetermeerse politie hebben bij
uitstek zicht op de lokale situatie,
weten wie de personen om wie het
gaat zijn en kunnen relatief
eenvoudig in contact met hen
komen.
De aanpak is een gezamenlijke
inspanning van het rijk en de
betrokken gemeenten. Het
gemeentebestuur en de
Zoetermeerse politie hebben bij
uitstek zicht op de lokale situatie,
weten wie de personen om wie het
gaat zijn en kunnen relatief
eenvoudig in contact met hen
komen.
Het college is van mening dat
Nederlanders die terugkeren uit
oorlogsgebieden en onder andere
hulp nodig hebben, onder
voorwaarden geholpen moeten
worden. Gebeurt dat niet, dan is de
kans aanwezig dat zij (verder)
radicaliseren.

23. Anoniem

Dit kan geen speerpunt zijn. De
gemeente is volgend op beleid van
Rijk, AIVD en Politie. Ik hoop dat
dit zo blijft. Dit is werk voor
mensen die daar verstand van
hebben, niet van een
burgemeester die af en toe een
vergadering bijwoont.

24. Anoniem

Landelijk beleid volgen. Anders
doet elke gemeente weer wat
anders, wat toch al een probleem
is.

25. Anoniem

Waarom terug laten keren? Lekker
buiten de deur houden. Mijn loge
die gek geworden is komt ook mijn
huis niet meer in. En voor degenen
die in Zoetermeer zijn: met harde
hand handhaven. Dat zijn zij vanuit
hun cultuur gewend. Theedrinken
bevestigd voor hen dat wij over
ons heen laten lopen.
Begin met handhaven van de wet.
Dan zijn we in ieder geval op één
lijn bezig. Vb. Gezichtsbedekking
is verboden!
Dit onderwerp moet hoog in de
agenda staan. De mensen die
radicaliseren zal eerder meer dan
minder worden. Landelijk beleid is
natuurlijk goed maar de gemeente
moet er ook hard tegen optreden
en niet alles pikken. Het
begeleiden van mensen die
terugkeren, daar geloof ik niet echt
in, ik zou die mensen niet als
buren willen hebben en ik denk dat
er zovele zo denken. Weg en
wegblijven, de woede die ze in zich
hebben tegen de westerse
bevolking die keert toch terug, al
duurt het een aantal jaren. Kijk
maar naar Duitsland. Ik weet dat
we er iets mee moeten en weet
ook dat als het je zoon/dochter is
dat je er alles aan wilt doen om ze
terug te halen maar naar mijn idee
zijn ze niet meer te redden. Treurig
maar waar, ook de kleine kindjes
die ze hierin meenemen.
Ze hebben een keuze gemaakt en

26. Anoniem

27. Marja

Daarvoor geldt de landelijke
regelgeving.

Het college is van mening dat
Nederlanders die terugkeren uit
oorlogsgebieden en onder andere
hulp nodig hebben, onder
voorwaarden geholpen moeten
worden. Gebeurt dat niet, dan is de
kans aanwezig dat zij (verder)
radicaliseren.
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INDIENER

28. Anoniem

Algemene
reactie

29. Jochem den Dulk

30. John

31. Anoniem

32. Anoniem

33. Anoniem

34. Anoniem

35. Anoniem

ZIENSWIJZE
zullen hier mee moeten leven. Ook
zij weten dat als je die kant op reist
dat het niet is om vakantie te
vieren of om hulp te verlenen.
Moskee in meerzicht predikt al
jaren haat jegens westerlingen.
Div Syrië gangers kwamen vanuit
deze moskee.
Als kinderen aan het voetballen
zijn na hun koranles (zondags) en
er komen "nederlandse " kinderen
op het veldje....worden ze
weggeroepen door hun ouders...
Ze mogen alleen met hun eigen
"soort" spelen(lijkt het)
Op de sportvereniging (dwo)
bemerk ik dit ook....kinderen
spelen alleen met elkaar (ook op t
veld) en willen niet communiceren
(ouders ook niet) met andere
ouders van hun team.
Vind dit best zorgelijk..... zo plaats
je jezelf overal buiten....lijkt mij
Als veiligheidsbeleid integraal is, is
ook verkeersveiligheid daar
ondedeel van.

Het grootste gevaar is nog steeds
het verkeer. Racen in 30 km
gebieden. En goed onderbouwde
klachten worden door de
gemeente niet serieus genomen.
Daar kan geen terrorist tegenop.
AUB terughoudend met camera's.
Dat is de grootste reden waarom ik
me onveilig voel in Z'meer (Big
brother..) Ze werken niet preventief
(blauw op straat wel) en het
verplaatst alleen de criminaliteit.
Die agent die de beelden bekijkt
moet de straat op. Doe mee met
de regulering van cannabis ze
zoeken 20 testgemeenten.
Meer aan de preventiekant voordat
het misgaat. Programma's op
scholen mbt weerbaarheid en
voorlichting. Maatwerk en beter
begeleiding probleemgezinnen.
Wat denkt u van meer blauw op
straat? En dan niet inde auto op fe
doorgaande wegen, maar rijdt
regelmatig langs de zg "hotspots".
Minder fietsen /brommers op
voetpaden meerzicht. en borden
plaatsen fiets/voetgangers ook dat
is veiligheid gemeenten
zoetermeer
Meer camera's en borden
'Cameratoezicht' plaatsen voor
onze veiligheid. So what Big
Brother als onze veiligheid

REACTIE COLLEGE

Het college herkent dat diverse
Syriëgangers voor vertrek de
moskee in Meerzicht bezochten.
De ronselaar die toentertijd actief
was is echter in 2012 door het
moskeebestuur de toegang tot de
moskee ontzegd. Het college staat
al jaren in contact met het
moskeebestuur over het tegengaan
van radicalisering.

Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
De burgemeester zet alleen
camera’s in daar waar het echt
noodzakelijk en juridisch mogelijk
is.
Het college is vooralsnog niet van
plan zich als testgemeente aan te
melden.

Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen.
Maatwerk is onderdeel van de
aanpak van problematische
jeugdgroepen en radicalisering.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Alleen meer blauw op
straat is niet de oplossing.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Alleen camera’s
plaatsen is niet de oplossing.
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INDIENER
36. Anoniem

ZIENSWIJZE

REACTIE COLLEGE

hiermede wordt verhoogd.
Veilig is het pas als er meer
gehandhaafd wordt.
Gemeente, kijk ook nog eens maar
straten waar het hard rijden
misschien wel te gemakkelijk is....

37. Anoniem

Meer blauw op straat in de vorm
van herkenbare en aanspreekbaar
wijkagenten(kleinere gebieden dan
de wijken?), maar ook meer
handhavers op het gebied van
verkeersveiligheid het
parkeerproblemen. Ook in geval
van caravans e.d. die er rustig een
week staan.

38. Anoniem

waar meeste aan stor is
verkeersdrukte met name de
overlastgevers auto stunters , veel
toeteren bij versmaling drempels,
gassen en burnouts, motoren
brommers autos zonder dempers
cq uitlaaat klep. rond dorpstraat en
verhagenstraat regio. het is af en
toe bijna poging zelfmord om straat
uit te rijden. en geluidoverlast
festifals zilverdome , kan er niet bij
station blijzo een festifal terijn
gemaakt worden is ver van
woningen en dieract aan openbaar
vervoer. nu gaan jeugt dwars door
palestijn midden in de nacht naar
ov. en nog punt gemente werken
groen/veeg beginnen soms al ruim
voor 8.00 uur zou daar ook niet
meer op gelet kunnen vorden dat
het redelijk blijft zegge va 8.00.
Meer politie en meer Handhaving,
meer en betere ondersteuning
buurtpreventie (WAS)

39. Anoniem



40. Anoniem

Meer politie op straat

Het college is van plan de
handhaving uit te breiden.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Alleen meer blauw op
straat is niet de oplossing.
Het college is van plan de
handhaving uit te breiden.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
Het bevorderen van de verkeersveiligheid is in programma 7
‘Inrichting van de stad’ van de
programmabegroting opgenomen.
Daarmee wordt de veiligheid
geborgd.
Ten aanzien van de geluidsoverlast
bij Silverdome: het college heeft
geen plannen om de raad voor te
stellen een nieuwe evenementenlocatie te ontwikkelen.
Het college is niet van plan het
aanvangstijdstip van de
schoonmaakwerkzaamheden te
wijzigen. Mocht er al overlast
worden ervaren, dan is die maar
van korte duur. De werkzaamheden worden immers niet voor
lange tijd op één en dezelfde
locatie uitgevoerd.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Alleen meer blauw op
straat is niet de oplossing.
Het college is van plan de
handhaving uit te breiden.
Het college ondersteunt de WASteams al enige jaren met een
subsidie.
Het college zet in op een mix van
preventieve en repressieve
maatregelen. Alleen meer politie op
straat is niet de oplossing.
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