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Voorwoord

Het integrale Actieprogramma Wijkveiligheid ‘Schoon. Heel. Veilig.’ is tot stand gekomen 
in samenspraak met vele partijen in de stad die dagelijks werken aan een schoon en veilig 
Rotterdam. 

Voor mij is een veilige en schone een leefbare stad. Een stad waar voldoende toezicht op straat 
is en waar buurten schoon en opgeruimd zijn. Ondanks het feit dat de stad de afgelopen jaren 
veiliger is geworden staat het veiligheidsniveau van een aantal wijken nog steeds onder druk. 
Uit de cijfers uit het wijkprofiel 2014 blijkt dat het veiligheidsgevoel achter blijft bij de feitelijke 
veiligheidscijfers. Zoals we in het collegeprogramma #Kendoe al stelden ervaren nog te veel 
Rotterdammers onvoldoende dat de stad of hun buurt veiliger is geworden. Bij de 64 Buurt 
Bestuurt-comités, bij de buurtpreventieteams en vele andere vrijwilligers die in de stad actief 
zijn, staan de zorgen rondom schoon, heel en veilig nog steeds bovenaan de prioriteitenlijsten. 
We staan dan ook met elkaar voor de opdracht om te blijven werken aan een veilige stad 
voor iedereen en dus om de wijkveiligheid en veiligheidsbeleving onder Rotterdammers te 
verbeteren. 

Meer en meer Rotterdammers zijn actief in hun eigen buurt. Overdag en ’s avonds werken 
zij samen met de gemeente, de politie en andere maatschappelijke organisaties aan het 
veilig houden en maken van hun wijk. Ze zijn de ogen en oren van de wijk en de stad en 
hun ideeën en inzet doen er toe en zijn een zeer belangrijk voor politie en gemeente. Met dit 
wijkveiligheidsprogramma wil ik deze betrokkenheid en deze sociale controle verder stimuleren 
en ondersteunen. 

Met dit programma pakken we de wijkveiligheid integraal samen aan. Meer toezicht in de 
wijken, krachtig handhaven waar nodig en meer buurtbetrokkenheid en sociale controle, zorgen 
voor een leefbare en aantrekkelijke stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. 

Joost Eerdmans

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
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1. 

Doelstellingen 2018 

Veiligheidsbeleving
• De gemiddelde score in Rotterdam op veiligheidsbeleving binnen het wijkprofiel is in 2018 

verbeterd ten opzichte van 2014. 

Veiligheidsniveau
• Het veiligheidsniveau Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan; de veiligheidsindex binnen het 

wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100.
• De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 

gemiddeld een verbetering zien.
• De 5 laagst scorende wijken op het Wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, 

Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de 
veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien

Met het Actieprogramma Wijkveiligheid ‘Schoon. Heel. Veilig.’ voeren we het 
collegeprogramma #Kendoe, waarin een integrale aanpak wijkveiligheid als prioriteit 
is benoemd, uit. In het programma #veilig010 zijn de stedelijke kaders uitgezet voor de 
veiligheidsaanpak. 
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1. Inleiding 

De afgelopen jaren is de veiligheid in Rotterdam verbeterd, maar we zijn er nog niet. 
Er ligt een stevige veiligheidsaanpak, waarmee we de goede stappen zetten. Maar 
tegelijkertijd voelen nog steeds niet alle Rotterdammers zich veilig en niet alle wijken 
zitten op het gewenste veiligheidsniveau. Nog te veel bewoners geven aan zich onveilig 
te voelen in hun eigen woonomgeving en schoon, heel & veilig staat bij veel bewoners 
nog bovenaan hun prioriteitenlijst. Er ligt dus op het gebied van wijkveiligheid een 
stevige opgave. Dit programma geeft concrete invulling aan de stappen die we 
met elkaar moeten zetten. De maatregelen uit dit programma zorgen ervoor dat de 
wijkveiligheid verbetert en de bewoners zich veiliger voelen in hun eigen wijk. 

De wijkveiligheid verbeteren is niet alleen een zaak van de gemeente en de politie. Daarom 
zijn we in gesprek gegaan met allerlei partijen zoals de gebiedscommissies, de politie, de 
woningcorporaties en natuurlijk de bewoners zelf. In verschillende bijeenkomsten hebben we 
samen met hen problemen en mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Al deze input hebben 
we in dit programma uitgewerkt in vier hoofdthema’s:

• meer toezicht houden en handhaven in de wijken; 
• veiligheidsbeleving;
• senioren en veiligheid; 
• veilige buitenruimte. 

In de uitwerking van de thema’s zijn we, onder andere in een werkatelier, op zoek gegaan    
naar innovatieve ideeën om de status quo in wijken die structureel achterblijven te doorbreken. 
We hebben ons licht ook buiten de stads- en landsgrenzen opgestoken in onze zoektocht naar 
nieuwe effectieve manieren om de veiligheid in een buurt te verbeteren. 

In alle maatregelen en inzet uitgewerkt in het Actieprogramma Wijkveiligheid gaan we 
uit van de volgende uitgangspunten: 

• naleving: we gaan uit van vertrouwen en we gaan ervan uit dat bewoners en ondernemers 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen en voelen. We treden hard op als men zich niet       
aan de regels houdt;

• samen met de bewoners: sociale controle in buurten helpt en deze begint bij bewoners 
die zelf de handschoen oppakken. We geven meer zeggenschap, ruimte en steun aan 
buurtbewoners die samen hun buurt veiliger maken;

• wijkgericht: elke wijk in Rotterdam is anders en daarom is maatwerk in toezicht en 
handhaving, passend bij de opgave van de wijk, essentieel;

• zichtbare overheid: Rotterdammers moeten van de overheid op aan kunnen.                 
Daarom zijn we zichtbaar en aanspreekbaar in de Rotterdamse wijken. 

1. 
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Meer toezicht houden en handhaven 
in de wijken 
Rotterdammers horen zich veilig te voelen in hun wijk. Waar dat niet het geval is 
moeten we aan de slag zodat we zoveel mogelijk voorkomen dat Rotterdammers 
slachtoffer worden van intimidatie en geweld op straat, straatroven, woninginbraken en 
vandalisme. Toezichthouders, handhavers en burgers die opletten in de wijken dragen 
hieraan bij. Er komt daarom meer toezicht in de wijken en we gaan experimenteren met 
andere vormen van toezicht. Sociale controle door bewoners helpt enorm en daarom 
stimuleren we de komende jaren initiatieven van bewoners op dat gebied. 

We breiden het aantal handhavers de komende jaren uit en zetten hen gerichter in op 
zogenaamde hotspots; plekken waar de leefbaarheid in wijken zorgelijk is. Dat kan gaan 
om klachten over zwerfvuil en graffiti of overlastgevende jongeren. We verdubbelen 
daarom het aantal jeugdhandhavers, gaan meer in burger controleren en verhogen 
boetes op onder andere het verkeerd aanbieden van huisvuil. Ook de zichtbaarheid 
en aanspreekbaarheid van de handhavers (stadswachten en politieagenten) in de 
wijken vergroten we. Onze inzet koppelen we aan de prioriteiten van Buurt Bestuurt en 
Buurtpreventie, waarmee we de stem van de bewoners nadrukkelijk laten doorklinken 
bij de keuze van de onderwerpen waarop we handhaven. 

Toezichthouders en handhavers

Wijkconciërges in Rotterdam
De wijkconciërge is in dienst bij de gemeente of bij een woningcorporaties en weet wat er in de 
wijk speelt. De wijkconciërge is van schoon, heel en veilig en heeft daarom dagelijks contact 
met de buurtagent, de stadswachten (handhavers), de woningcorporaties, ambtenaren van de 
gemeente Rotterdam en andere betrokkenen in de buurt. Als het dagelijks aanspreekpunt voor 
bewoners, bemiddelt hij of zij bij problemen, brengt bewoners met elkaar in contact en helpt 
bewoners bij initiatieven die bijdragen aan een prettige leefomgeving. Op dit moment zijn er in 
totaal 3 wijkconciërges werkzaam (Centrum, Charlois en Delfshaven). 

• Actie: In 2016 en 2017 breiden we, in samenwerking en cofinanciering met de 
woningcorporaties, het aantal wijkconciërges uit. In 2017 zijn er in minimaal 18 wijken 
wijkconciërges actief. 

Gebiedsgerichte interventieteams in 2016 
Met gebiedsgerichte interventieteams pakken we de woonoverlast aan. De teams bestaan uit 
interventiemedewerkers van Stadsbeheer en woninginspecteurs van Stadsontwikkeling en de 
woonoverlastcoördinatoren van Directie Veiligheid. Op dit moment zijn er al 5 teams actief, in 
de gebieden IJsselmonde, Charlois, Feijenoord, Delfshaven en Noord. 
Actie: Vanaf 2016 gaan er nog eens 6 gebiedsgerichte interventieteams in de hele stad aan de 
slag waarmee in totaal 15 extra interventiemedewerkers worden ingezet. 

Uitbreiding en aanscherping inzet stadswachten
Voor meer toezicht en handhaven zijn meer handen nodig, meer stadswachten. Het college 
heeft hier de afgelopen jaren stevig in geïnvesteerd waardoor er in 2016 72 stadswachten meer 
op straat toezicht houden en handhaven. Hiermee is het corps stadswachten op voldoende 
sterkte om de wijkveiligheid in Rotterdam substantieel te verhogen. 

Bijna driekwart van de handhavers zijn als wijkhandhaver (BOA) of wijkbeheerder actief in de 
Rotterdamse wijken. Zij zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt in de wijk voor bewoners 

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2. 



8

en bezoekers. Met hun aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk dragen zij bij aan de naleving van de 
regels en de veiligheidsbeleving van Rotterdammers. Hun inzet wordt bovendien voor een belangrijk 
deel bepaald door de prioriteiten die bewoners in Buurt Bestuurt aangeven. 

Met dit Actieprogramma Wijkveiligheid professionaliseren we ook de werkwijze van de stadswachten 
verder en laten we de werkwijze onder andere beter aansluiten op het aanpakken van jeugdoverlast. 
We zetten de stadswachten nog meer dan voorheen in op de behoeften in wijken en de problemen 
rondom jeugdoverlast in bepaalde focusgebieden. 

Stadwacht
In de wijken van Rotterdam zijn dagelijks ongeveer 400 handhavers en wijkbeheerders actief. 
Deze stadswachten zijn meer dan alleen maar ‘bonnenschrijvers’. Zij zijn de gastheren en 
gastvrouwen van de stad. Door dagelijkse surveillance voeren zij toezicht uit in de wijken en zijn 
zij zichtbaar aanwezig op straat. Zij spreken overlastgevende personen aan, signaleren en melden 
onregelmatigheden. Wanneer zij tot handhaving overgaan, kan dit behalve het opleggen van 
strafrechtelijke boetes ook bestuursrechtelijke handhaving zijn, door middel van het toepassen van 
bestuursdwang en het opleggen van dwangsommen en het uitvoeren van controles op de naleving van 
vergunningvoorschriften. In Rotterdam hebben we stadswachten met verschillende bevoegdheden en 
aandachtsgebieden:  
 
Wijkhandhaver (BOA) 
De wijkhandhaver is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en heeft onder andere de 
bevoegdheden strafrechtelijk te handhaven in heterdaadsituaties. Daarbij vervullen de wijkhandhavers 
een verbindende rol tussen bewoners, ondernemers, bezoekers en andere partners in de wijk.
 
Biker (BOA)
De biker is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en heeft dezelfde taken als de wijkhandhaver. 
Door hun citybike zijn ze mobieler en hebben ze een grotere actieradius en een groter, wijkoverstijgend 
surveillancegebied.

Jeugdhandhaver (BOA) 
De jeugdhandhaver is de Buitengewoon Opsporingsambtenaar die zich specifiek richt op het 
verminderen van jeugdoverlast, echter met een specifiek aandachtsgebied en daarbij andere 
bevoegdheden dan de wijkhandhavers. Jeugdhandhavers zijn speciale stadswachten die zich richten 
op het verminderen van jeugdoverlast. Met het programma ‘Stok achter de Deur’  wordt het aantal 
jeugdhandhavers verdubbeld van 12 naar 24. Jeugdhandhavers spreken overlastgevende jongeren 
aan en waarschuwen. Ze werken nauw samen met het Stedelijk Jongerenwerk en Nationale politie en 
kunnen als enige stadswachten boetes uitdelen voor het voorhanden hebben of gebruiken van alcohol 
en hangen op straat. Ze worden vanuit stedelijke regie ingezet in de jeugdhotspots. 

Gebiedsinterventiemedewerker (BOA) 
De gebiedsinterventiemedewerker is ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar en houdt toezicht 
en doet onderzoek naar misstanden achter de voordeur. Ze werken in een gebiedsgerichte 
interventieteams en richten zich bijvoorbeeld op het tegengaan van woonoverlast, overbewoning en 
wonen zonder vergunning.

Wijkbeheerder  
De wijkbeheerder heeft een vaste wijk of gebied waardoor hij/zij een duidelijk en vast aanspreekpunt 
is voor bewoners en ondernemers in de wijk. De wijkbeheerders hebben een belangrijke rol bij het 
oppakken van signalen van onwenselijke situaties in de buitenruimte. Zij pakken, samen met bewoners 
en ondernemers, allerlei verstoringen van de buitenruimte en vormen van overlast aan. Denk hierbij 
aan verkeerd aangeboden huisvuil, illegaal geplaatste sandwichborden, fietswrakken etcetera.
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Meer zichtbaar aanwezig in de wijken van Rotterdam

De stadswachten zijn meer dan alleen ‘bonnenschrijvers’. Zij zijn de gastheren en gastvrouwen 
van de stad met een dienstverlenende houding. De directe en zichtbare aanwezigheid van de 
stadswachten op straat heeft een preventieve werking. 

We gaan met het Actieprogramma Wijkveiligheid terug naar oude waarden; ‘de overheid is er en 
is er voor u!’. Gastheerschap en handhaving gaan hier hand in hand. Een schone, hele, veilige 
en bereikbare buitenruimte is het visitekaartje die de stad aantrekkelijk, aangenaam en leefbaar 
maakt. De stadswachten vormen daarbij de meest zichtbare ambassadeurs van die schone, hele 
en veilige stad. Ze zijn toegankelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers met vragen of 
meldingen. Samen met hen houden ze de kwaliteit van de buitenruimte hoog.

De burgerjury heeft bij de eerste bijeenkomst aangegeven dat stadswachten niet zichtbaar zijn 
in de wijk. Om de zichtbaarheid van de bijna 400 stadswachten in de wijken te vergroten worden 
daarom pop-up acties georganiseerd om met bewoners in gesprek te komen. In de Week van 
de Veiligheid (5 t/m 11 oktober 2015) hebben stadswachten voor het eerst ruim 1.000 gesprek-
ken gevoerd met burgers over de veiligheid in hun wijk. Deze pop-up-tafels zetten we voort om 
het contact met de wijkbewoners te vergroten en de informatiepositie van de stadswachten te 
verbeteren. 

De gemeente (Stadsbeheer) komt naar de Rotterdammers toe met de WijkServicebalie010. 
Bewoners met meldingen over de buitenruimte worden persoonlijk te woord gestaan door mede-
werkers van Stadsbeheer. De meldingen over schoon, heel en veilig worden met de bewoners 
ter plekke bekeken én er wordt direct actie ondernomen. Bewoners en ondernemers kunnen bij 
de WijkServicebalie010 binnenlopen voor uitleg, raad en daad. Medewerkers van de gemeente 
(Stadsbeheer) en de bewoners komen hierdoor nader tot elkaar en leren elkaar beter kennen en 
zo kunnen onder andere de stadswachten effectiever optreden.
Met pop-up tafels en de WijkServicebalie010 zijn stadswachten bereikbaar voor iedereen, dus 
ook voor bewoners en ondernemers die niet aangesloten zijn bij Buurt Bestuurt of Buurtpreven-
tie. Hiermee ‘luisteren’ we breder, wordt ons beeld completer en handelen we gerichter. Stads-
wachten weten sneller wat er speelt in de wijk, hun inzet is gericht én is maatwerk. 

Op stadswachten kunnen we ook rekenen wanneer er méér aan de hand is. Extra aandacht, 
toezicht en aanwezigheid van stadswachten bij incidenten kan tijdelijk nodig zijn. Een tijdelijk 
onderkomen voor stadswachten in een wijk moet dit mogelijk maken.

In 2014 begon een wijkagent in Delfshaven met het eerste pop-up politiekantoor. Een uniek con-
cept in Nederland. Met dit tijdelijke politiekantoor kan de politie op een laagdrempelige manier 
met bewoners in contact komen. 

• Actie: door de hele stad worden doorlopend pop-up tafels georganiseerd.

• Actie: de WijkServicebalie010 zetten we in op logische plekken waar veel bewoners door het 
ritme van de stad samenkomen. Bij deze balie pakken we meldingen over schoon, heel en 
veilig samen en snel met bewoners op.

• Actie: een mobiele toezichtpost voor stadswachten wordt ingezet bij incidenten. Door het 
plaatsen van dit tijdelijke onderkomen zijn de stadswachten direct daar waar ze nodig zijn. De 
speciale omstandigheden waaronder een mobiele toezichtpost wordt ingezet, worden nader 
uitgewerkt.

• Actie: wijkagenten die een tijdelijk pop-up politiebureau willen opzetten helpen wij actief met 
het vinden van een geschikte locatie.

2.2 
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Sociale controle
Bewoners nemen het heft steeds meer in eigen hand om de wijkveiligheid in hun buurt te ver-
beteren. Doordat bewoners zich organiseren en initiatieven nemen, neemt de sociale controle 
in de wijken toe en dat helpt. Daar is meer oor, ruimte en steun voor nodig. Extra oplettend-
heid door bewoners via onder meer Whatsapp zien we in steeds meer buurten ontstaan en dat 
juichen wij toe. Daarom bieden wij de Rotterdammers ook actief een aantal middelen om de 
sociale controle in de wijken te versterken.

Buurtwacht+
In Rotterdam zijn nu 19 buurtpreventieteams actief. Wij stimuleren en faciliteren bewoners 
in alle wijken bij het organiseren en realiseren van buurtpreventie. De buurtpreventieteams 
hebben een belangrijke rol in het tegengaan van criminaliteit, het verbeteren van schoon 
en heel, het vergroten van de sociale cohesie en het verbeteren van de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel. Doel is om in 2018 in totaal 40 teams operationeel te hebben.

• Actie: buurtpreventieteams krijgen één aanspreekpunt vanuit de gemeente.

• Actie: de wijkagent en de wijkhandhavers zoeken actief samenwerking met 
buurtpreventieteams.

• Actie: de gemeente gaat maandelijks in overleg met buurtpreventieteams over schoon, heel 
en veilig.

• Actie: buurtpreventieteams ontvangen materiële en persoonlijke ondersteuning: bijvoorbeeld 
jassen, hesjes, portofoons, lampen, weerbaarheidstrainingen en attentieborden waarop staat 
aangegeven dat buurtpreventie in de wijk aanwezig is.

• Actie: hondenbezitters worden gestimuleerd deel te nemen aan buurtpreventie en hiervoor 
actief benaderd door de gemeente. 

• Actie: we leggen de verbinding met het landelijk project Burgermoed van de Stichting 
Maatschappij en Veiligheid (SMV), onder voorzitterschap van de heer Pieter van 
Vollenhoven. Binnen dit project wordt gezocht naar manieren om burgers te stimuleren zelf 
inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.

• Actie: met de gebiedscommissies worden in 2016 en 2017 promotietournees gehouden 
langs alle gebieden om nieuwe leden voor de buurtpreventieteams te werven.

• Actie: manifestatie “Rotterdamse Helden”. De buurtpreventieteams worden jaarlijks in het 
zonnetje gezet in de week van de veiligheid, in oktober. 

Essentieel is een goede samenwerking tussen de buurtpreventieteams, de wijkconciërge, 
Stadsbeheer, politie en Buurt Bestuurt. Wij gaan daarop sturen en dit wijkoverleg overal 
stimuleren. 

Buurtpreventie
Buurtpreventie is een belangrijke vorm van betrokkenheid van de bewoners in de wijken 
om de veiligheid te vergroten. Buurtpreventieteams bestaan uit bewoners die overdag en ’s 
nachts in de wijk surveilleren als extra ogen en oren voor de stadswachten en politie. Bij de 
aanpak van woninginbraken is gebleken dat door het snel signaleren van verdachte situaties 
door bewoners en het direct melden bij de politie een groot aantal woninginbraken voorko-

2.3.1

2.3 
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Buurtpreventie
Buurtpreventie is een belangrijke vorm van betrokkenheid van de 
bewoners in de wijken om de veiligheid te vergroten. Buurtpreventieteams 
bestaan uit bewoners die overdag en ’s nachts in de wijk surveilleren als 
extra ogen en oren voor de stadswachten en politie. Bij de aanpak van 
woninginbraken is gebleken dat door het snel signaleren van verdachte 
situaties door bewoners en het direct melden bij de politie een groot aantal 
woninginbraken voorkomen kan worden. Daarnaast geeft de politie aan dat 
een merendeel van de aanhoudingen wordt verricht naar aanleiding van 
meldingen van alerte bewoners. Bij de doorontwikkeling van buurtpreventie 
vinden we het behoud van de eigen identiteit en de verschillende 
werkwijzen van de teams van belang. 
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BuurtWhatsApp 
De BuurtWhatsApp richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde 
wijk of buurt. De whatsappgroep kan gebruikt worden door een buurtpreventieteam of door 
bewoners. Deze bewoners staan nauw met elkaar in contact en waarschuwen elkaar voor 
verdachte situaties in hun woonomgeving. Ook hiermee hebben we meer ogen en oren 
voor de politie en stadswachten in de wijk. Onder andere in de buurt Hordijkerveld loopt er 
momenteel een actieve BuurtWhatsAppgroep, waarbij de gemeente is aangesloten. 

• Actie: de gemeente stimuleert BuurtWhatsappgroepen door bewoners in bepaalde wijken 
uit te nodigen om te participeren in de BuurtWhatsappgroep. Vervolgens zorgen we voor 
een coördinator per team. De coördinatie kan opgepakt worden door één van de bewoners. 
De berichten worden door de coördinator doorgezet naar de politie. We starten in de 
hotspotgebieden van woninginbraken. 

• Actie: indien gewenst vanuit de bewoners zelf, sluiten we aan op en faciliteren we 
bestaande BuurtWhatsappgroepen. 

• Actie: in samenwerking met gebiedscommissies en Buurt Bestuurtcomités brengen we 
de BuurtWhatsapp actief onder de aandacht van de Rotterdammers. Dit doen we onder 
andere door de inzet van de Buurtent. 

2.3.2

Voorkomen van terugkeer in de wijk na detentie
Rotterdam kent nog te veel buurten met een stapeling van sociale problemen en diverse 
vormen van overlast en onveiligheid. Om deze buurten weer vitaal en veilig te krijgen is 
meer nodig dan extra inzet op toezicht en handhaving. Deze buurten hebben lucht nodig om 
op adem te komen en dat vraagt om preventief beleid, ook op het gebied van instroom van 
nieuwe bewoners. Met de Rotterdamwet hebben we hierop een instrument in handen. Met 
het Actieprogramma Wijkveiligheid gaan we ons er nu ook op richten deze buurten blijvend 
te ontlasten van overlastgevers en criminelen die een directe negatieve impact hebben op de 
wijkveiligheid. 

In sommige wijken gaan bepaalde overlastgevers en criminelen na hun detentie, wanneer 
ze weer terugkeren in ‘hun’ veelal kwetsbare wijk, vaak weer verder met hun oude, 
criminele of overlastgevende leven. Hiermee blijven ze een negatieve stempel op de wijk 
drukken en anderen meetrekken in hun gedrag. Dit kan een negatief effect hebben op de 
veiligheidsbeleving van buurtbewoners.

Om dit te doorbreken richten we ons de komende jaren nadrukkelijk op voorkomen 
van terugkeer van bepaalde overlastgevende en criminele personen na detentie in 
hun eigen woonomgeving. Waar mogelijk willen we voorkomen dat zogenaamde 
‘draaideuroverlastgevers en –criminelen’ in hun oude wijken terugkeren en daar weer hun 
oude gewoontes oppakken. Dit doen we door alle gedragingen in de wijk van de betreffende 
personen te monitoren, hier tegen op te treden en dit te gebruiken om in de straffen die 

2.3.3

2.4

Durfgeld 
Het College stelt, via CityLab010, geld beschikbaar voor Rotterdammers die ideeën of 
initiatieven aandragen die innovatief en maatschappelijk relevant zijn. Een deel van dat 
geld is gereserveerd voor ideeën of initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de 
wijkveiligheid. In 2015 is €80.000 beschikbaar gesteld aan bewoners in Prins Alexander om 
een Veilige Buurt-app te ontwikkelen. 

• Actie: in CityLab010 is jaarlijks 100.000 euro per jaar ‘Durfgeld’ gereserveerd voor nieuwe 
en gedurfde ideeën en initiatieven gericht op wijkveiligheid. Op deze manier krijgen 
Rotterdammers meer zeggenschap over hoe ze hun wijken veiliger kunnen maken.
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justitie oplegt ook het belang van de wijk mee te laten wegen. Dit vergt een lange adem en 
inzet van diverse partijen. Daarom richten we een Taskforce Terugkeer Na Detentie op om in 
een aantal wijken hiermee te experimenteren. 

• Actie: we richten een Taskforce voorkomen terugkeer Na Detentie in samenwerking met 
onder andere het Openbaar Ministerie en de politie. 

• Actie: we starten een pilot waarin first offenders een one pager maken met de inzet voor 
hun nieuwe bestaan, de zogenaamde ‘Belofte voor Rotterdam’. First offenders moeten zich 
ervan bewust zijn dat alle zorg die zij ontvangen ook plichten met zich meebrengt. 
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3. 
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Veiligheidsbeleving
De afgelopen jaren is Rotterdam veiliger geworden. Dat betekent niet dat alle problemen 
in de stad ook zijn opgelost. Uit het Wijkprofiel 2014 blijkt dat Rotterdammers zich niet 
altijd zo veilig voelen als we op basis van de cijfers van meldingen en aangiften zouden 
mogen verwachten.1 In sommige wijken voelen vrouwen zich op straat geïntimideerd 
door jongens die hen naroepen of fluiten. In teveel wijken zijn bewoners bang om ’s 
avonds nog de straat op te gaan. Ze ergeren zich aan auto’s die te hard rijden, maken 
zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen die op straat spelen en storen zich aan 
zwerfvuil. Het gevoel van veiligheid wordt vaak sterker beïnvloed door overlast en vuil 
en kapot, dan door criminaliteit. 

Werken aan een veilige en aantrekkelijke stad, betekent ook werken aan het veiligheidsgevoel. 
Rotterdammers moeten niet alleen veilig zijn, ze moeten zich ook veilig voelen. Voor veel 
mensen is het imago van de stad op het gebied van veiligheid een belangrijke vestigingsfactor. 

Het afgelopen jaar hebben we in Rotterdam verschillende onderzoeken gedaan naar 
veiligheidsbeleving. De onderzoeken bevestigen het beeld dat in de vele gesprekken in de 
wijken naar voren komt. Op het gevoel van veiligheid is een groot aantal factoren van invloed. 
Daarbij gaat het om factoren als leeftijd, geslacht en sociale status, maar ook om de wijk waar 
iemand woont, zijn of haar ervaringen met criminaliteit, de mensen met wie hij of zij omgaat en 
de ervaringen met instanties. De gemeente heeft niet op alle factoren invloed maar, waar het 
de veiligheid en leefbaarheid betreft, wel op de kwaliteit van de buitenruimte, het schoonniveau 
op straat, de manier van communiceren, het bestrijden van criminaliteit en overlast en de 
kwaliteit van de dienstverlening. Dat worden dan ook de pijlers waar we de komende jaren 
verder op gaan investeren, intensiveren en innoveren.

De afgelopen maanden hebben we enkele pilots gedaan om de veiligheidsbeleving te 
verbeteren. In de wijken, Hordijkerveld, Bloemhof, Beverwaard en Lombardijen op Zuid hebben 
we gekeken naar de invloed van social media op het beeld dat bewoners van hun eigen wijk 
hebben. Ook hebben we succesvol geëxperimenteerd met gedragsinterventies om zwerfvuil 
en bijplaatsingen naast de container tegen te gaan. De komende jaren gaan we door met 
maatregelen die bewezen succesvol zijn en gaan we verder met experimenteren en nieuwe 
methodieken ontwikkelen om de veiligheidsbeleving te verbeteren. Hierbij laten we ons 
inspireren door Rotterdammers en goede en effectieve voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Aanpak veiligheidsbeleving 

De opgave op het gebied van veiligheidsbeleving in Rotterdam is de komende jaren tweeledig. 
In de wijken waar het veiligheidsgevoel achterblijft bij de objectieve cijfers is het de uitdaging 
om maatwerk te leveren om de beleving te verbeteren. Daarbij gaat het er vooral om bij de 
aanpak van problemen en bij de communicatie aan te sluiten bij de buikpijn van bewoners. 
In de wijken die zowel objectief als subjectief slecht scoren, gaan we door met het bestrijden 
van overlast en investeren we in schoon en heel en in de buitenruimte. Bij onze aanpak gaan 
we het experiment niet uit de weg. Rotterdam is tenslotte de stad die bekend staat om zijn 
onconventionele en innovatieve interventies. 

• Actie: op basis van het Wijkprofiel 2016, die medio februari 2016 verschijnt, selecteren 
we drie wijken waar we gaan experimenteren met het aanpakken van de ergernissen die 
bewoners in die wijk zwaar op de maag liggen. We pakken die ergernissen snel en effectief 
aan en monitoren het effect op het gevoel van veiligheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
aanpak van zwerfvuil, graffiti of kapotte straatverlichting.

3. 

3.1
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• Actie: in de stad worden op 10 plekken, waar veel sprake is van zwerfvuil doordat bewoners 
en bezoekers hun afval op straat gooien, maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. 
Daarbij nemen we maatregelen die bewezen effectief zijn, zoals het schilderen van 
prullenbakken in opvallend groen, het toepassen van ‘voetstappen’, een woordenwolk etc. 

Naast het tegengaan van overlast en ergernissen, doen we ook een aantal ingrepen om de 
kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Rotterdam heeft veel mooie en bijzondere plekken 
waarop we trots op mogen zijn. We zorgen ervoor dat die plekken beter zichtbaar worden. 
Op sommige plekken kan de kwaliteit sterk verbeteren met een aantal kleine ingrepen. Denk 
bijvoorbeeld aan de looproutes vanaf de metrohaltes naar de woonwijken.

• Actie: in overleg met de RET verbeteren we op een aantal openbaar vervoerstations de 
aansluiting van het station op de buitenruimte. Metrostation Rijnhaven en metrostation 
Maashaven en de metrostations in gebied Prins Alexander zijn de eersten die we met de RET 
aanpakken.

• Actie: Rotterdam is een stad waar altijd wordt gebouwd en gerenoveerd. Grootschalige 
bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld de aanstaande verbouwing van het Zuidplein, doen iets met 
de beleving en het gevoel van veiligheid van omwonenden en bezoekers. Bij deze projecten 
kijken we hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Dat doen we in overleg met 
projectontwikkelaars en bouwbedrijven. 

Aanpak straatintimidatie

Iedere Rotterdammer moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Rotterdam kent nog 
te veel straten waar straatintimidatie eerder regel dan uitzondering is. Vrouwen voelen zich er 
geïntimideerd door agressieve en seksuele opmerkingen, waardoor ze zich niet veilig en prettig 
voelen op straat. Conform de toezegging aan de gemeenteraad brengen we de problematiek en 
de aanpak van straatintimidatie nader in kaart. 

• Actie: begin 2016 starten we met een onderzoek naar de aard en omvang van de problemen 
met straatintimidatie. Hieruit volgt een plan van aanpak om straatintimidatie aan te pakken. 

• Actie: we organiseren een rondetafelgesprek met maatschappelijke partijen, zoals 
welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en bewonersorganisaties in de stad over (seksuele) 
straatintimidatie. 

3.2
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4. 
Wat doet u als 
laat op de avond 
uw deurbel gaat?

Voorlichtingsavond 
Senioren en veiligheid op 19 november 2014
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Gebiedskantoor Rozenburg, Raadszaal

www.rotterdam.nl
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Senioren en veiligheid
De gemeente zet zich via verschillende programma’s in voor de Rotterdamse senioren. 
We werken hierin nauw samen met de Ouderenbond. We richten ons onder andere 
op het tegengaan van eenzaamheid, ouderenmishandeling, financiële uitbuiting en 
stimuleren langer zelfstandig wonen. Met dit programma en de aanpak High Impact 
Crimes zetten we ons de komende jaren extra in voor de veiligheid van Rotterdamse 
senioren in hun buurt en huis. 

Preventiebijeenkomsten Senioren en Veiligheid
In samenwerking met de politie worden er in elk gebied het komende jaar 
preventiebijeenkomsten georganiseerd. Ouderen worden geïnformeerd over wat zij zelf 
kunnen doen om een veilige omgeving voor zichzelf te creëren. Onderwerpen die aan bod 
komen in de bijeenkomst zijn onder andere; hoe herken je een babbeltruc en wat moet 
je doen als je hiermee te maken krijgt. De deelnemers ontvangen op de bijeenkomst een 
preventiebox met producten waarmee je je huis veiliger kunt maken zoals een tijdschakelaar, 
kierstandhouders en deurspionnen. Met de woningcorporaties hebben we afspraken gemaakt 
om de ouderen te helpen deze producten te installeren.
 
• Actie: we organiseren preventiebijeenkomsten voor ouderen in elk gebied.

• Actie: in Kralingen-Crooswijk zijn we gestart met een pilot weerbaarheidstraining voor 
senioren. Deze pilot zetten we voort. 

Veiligheidsofficier Ouderzorg
Het advies- en meldpunt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is het meldpunt voor financiële 
uitbuiting en mishandeling van ouderen. Rotterdamse ouderen, maar ook familieleden, 
professionals en zorgaanbieders kunnen hier terecht als ze vermoeden dat er sprake is van 
uitbuiting. De raad is geïnformeerd over de aanstelling van de Veiligheidsofficier Ouderzorg. 
Hierbij is aangegeven, dat er voor het tegengaan van financiële uitbuiting extra financiële 
middelen beschikbaar zijn. Hierdoor zijn er in totaal vier personen die de rol en de daarbij 
behorende taken van de Veiligheidsofficier Ouderenzorg uitvoeren. Deze officieren brengen 
we onder binnen het team van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Zij richten zich onder andere 
op het aanpakken van ouderenroof. 

Huismeesters in seniorencomplexen
In 2016 starten we in 5 seniorencomplexen met  ‘Huismeesters’. Deze huismeesters moeten 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving van de bewoners van de 
wooncomplexen.

Voorkomen colportage
Colportage is het van deur tot deur gaan met de bedoeling artikelen of diensten aan de 
bewoner(s) te verkopen. Dit is toegestaan in Nederland tenzij er sprake is van een ventverbod. 
Colportage kan worden misbruikt om onder valse voorwendselen bij mensen binnen te komen. 
De gebiedscommissies kunnen gebieden aanwijzen waarin een ventverbod van toepassing is. 
Het is momenteel in heel Rotterdam verboden om te colporteren op zondagen en op maandag 
tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 09.00 uur. Een dergelijk aanvullend verbod kan 
worden ingesteld ter voorkoming van overlast en (gevoel van) onveiligheid. 

• Actie: via het huis-aan-huisblad de Nieuwspeper verspreiden we een “NEE, geen verkoop 
aan de deur”-sticker. Deze sticker is ook af te halen bij de Stadswinkels en aan te vragen via 
14010. 

4.1

4.2 

4.3 

4.4 
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Cursus Whatsapp voor ouderen
Ook ouderen willen wij in de gelegenheid stellen een bijdrage te leveren aan een veilige 
wijk. Met behulp van een training stellen we ouderen in staat zich aan te sluiten op de 
BuurtWhatsApp en de Buiten Beter App.
 
• Actie: senioren in Rotterdam bieden wij, in overleg met de ouderenbond, een cursus 

Whatsapp aan.

Lokmiddelen; “track and trace”
Met toestemming van de bewoners in bijvoorbeeld verzorgingshuizen waar vaak wat wordt 
gestolen en in samenspraak met de politie, kijken we naar mogelijkheden om waardevolle 
spullen preventief te voorzien van ‘track and trace”. Hiermee kunnen deze spullen, als ze 
gestolen worden, gevolgd worden en kunnen daders sneller worden opgepakt. Daarnaast is 
inzet van DNA-water mogelijk. Deze forensische markeringsvloeistof markeert waardevolle 
spullen met een onzichtbare unieke codering. Indien de spullen gestolen zijn en later worden 
teruggevonden, kan men aan de hand van de markering met UV-verlichting de rechtmatige 
eigenaar achterhalen. Bij het inzetten van dit DNA-water wordt natuurlijk ook zichtbaar 
gecommuniceerd dat deze middelen gebruikt worden in de woning. Dit werkt preventief, 
schrikt kwaadwillenden af en verbetert de veiligheidsbeleving van de bewoners. 

• Actie: we zetten preventief, vanuit de aanpak High Impact Crime, DNA-water en 
lokmiddelen in bij senioren. 

De 75+ huisbezoeken
In het kader van het programma ‘Voor Mekaar’, waarin bestrijding van eenzaamheid centraal

staat, worden zelfstandig wonende 75+-ers in Rotterdam, in principe, één keer per jaar 
bezocht. Het huisbezoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in welzijns- en zorgbehoeftes, 
zodat professionals een vervolgactie kunnen starten. Het beoogde resultaat is minder sociaal  
isolement van ouderen. Daarom ontvangen alle bezochte bewoners in de accentwijken 
van het programma, een wijkgidsje met voor hen relevante activiteiten, organisaties en 
instellingen. Bovendien wordt een folder van de politie overhandigd, waarin de oudere onder 
andere geïnformeerd wordt over veiligheid zoals financiële uitbuiting en wat te doen bij een 
inbraak. Via deze weg krijgen ouderen handvatten om hun eigen veiligheid te vergroten.

4.5  

4.6  

4.7 
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5. 
Veilige buitenruimte 
Een veilige en leefbare stad is een opgeruimde stad. Burgers ergeren zich terecht 
aan duistere, unheimische of vieze situaties in de buitenruimte zoals kapotte 
stoeptegels, niet werkende straatverlichting of vuil naast de container. De relatie 
tussen ‘schoon, heel en veilig’ wordt door het inzicht van ‘de broken windowtheorie’ 
versterkt. Vuil trekt nóg meer vuil aan en een schone omgeving ontlokt schoner 
gedrag. Om de stad schoon te krijgen én te houden hebben we de bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de stad hard nodig. 

Promotie meldingen buitenruimte 
Het is belangrijk dat bewoners en gebruikers van de stad meldingen over de buitenruimte 
gemakkelijk en snel kwijt kunnen bij de gemeente. Bewoners kunnen meldingen maken over 
de buitenruimte via 14010 en via de website van de gemeente. Daarnaast kunnen meldingen 
gemaakt worden met de Buiten Beter-app. Deze app is eenvoudig te bedienen en meldingen 
worden direct gekoppeld aan het Melding Systeem Buitenruimte.

• Actie: we starten een campagne om het maken van meldingen over de buitenruimte te 
promoten.

• Actie: bewoners met het grootste aantal meldingen in een buurt worden in het zonnetje 
gezet.

 

Weesfietsenoffensief 
Rotterdam staat vol met niet meer gebruikte fietsen en fietswrakken, de zogenaamde 
weesfietsen. Met het weesfietsenoffensief gaan we deze fietsen verwijderen. Dat zorgt voor 
een netter straatbeeld én voor meer ruimte om fietsen die wel gewoon gebruikt worden netjes 
te stallen. Met een aantal gebieden zijn al afspraken gemaakt over de aanpak van overlast 
van fietsen. Dit omvat een gecoördineerde en ingeplande inzet. Als er nieuwe stallingen 
worden opgeleverd, zoals het afgelopen jaar bij Rotterdam CS en in 2016 bij Station Blaak, 
wordt het daarbij behorende stallingsverbod op straat door Stadsbeheer gehandhaafd. Ook bij 
station Alexander wordt gehandhaafd op verkeerd geparkeerde fietsen. 

• Actie: we starten een weesfietsenoffensief op basis van extra schouwrondes vanuit 
Stadsbeheer. 

Uitbreiding adoptieregeling restafvalcontainers
Rotterdammers kunnen restafvalcontainers adopteren door met mede-buurtbewoners 
actief de omgeving van de restafvalcontainer schoon en vrij van afval te houden. Hierdoor 
voorkomen zij dat de vervuiling rondom restafvalcontainers toeneemt. Rotterdammers die 
een container hebben geadopteerd krijgen voorrang wanneer zij melding maken van grote 
vervuiling rond restafvalcontainers. Adoptie van restafvalcontainers is sinds 2014 mogelijk. 
Eind 2015 zijn inmiddels ruim 300 afvalcontainers geadopteerd. 

• Actie: in 2018 zijn 600 afvalcontainers geadopteerd door bewoners.

Snel Herstel
Bij acute of gevaarlijke situaties in de buitenruimte kunnen bewoners sinds 2015 het team van 
Snel Herstel inroepen via 14010. Het team lost deze meldingen zoveel mogelijk binnen 24 uur 
op. Voorbeelden van meldingen die Snel Herstel direct oppakt zijn een omgevallen boom, een 
lantaarnpaal op de weg, een groot gat of verzakking in straat of stoep, glas op stoep of fietspad 
en discriminerende graffiti. Snel Herstel komt ook in actie om kapotte speeltoestellen waaraan 
kinderen zich kunnen bezeren te herstellen. 

5.3 

5.2 

5.1
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6. 
Sturen – Monitoren – Financiën
Sturen 
De wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte (VHB) is de bestuurlijke opdrachtgever 
van dit programma. De wethouder VHB zoekt binnen het College van B en W afstemming 
over de gemeentebrede inzet op wijkveiligheid. Tegelijkertijd zoekt de wethouder VHB de 
samenwerking met de externe partners over hun inzet binnen het programma / actieplan. De 
voortgang van het programma wordt periodiek teruggekoppeld in de Stuurgroep Veilig waarin 
ook politie en het OM vertegenwoordigd zijn. Andere externe partners worden hier ook voor 
uitgenodigd indien hun aanwezigheid gewenst is

Monitoren 
De gemeenteraad wordt ieder jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma. 
Het gaat dan om de inzet die is gepleegd, maar ook om de resultaten en knelpunten in de 
uitvoering.

Het Wijkprofiel is een belangrijke bron om informatiegestuurd te werken. Deze informatie helpt 
om focus aan te brengen in de aanpak

Financiën
Het betreft hier een richtinggevende begroting. 

6.1

6.2

6.3

Thema’s

Meer Toezicht

Veiligheidsbeleving

Senioren en Veiligheid

Onderdelen

Buurtpreventie

BuurtWhatsapp

Wijkconciërges

‘Durfgeld’, Citylab010

Experimenten en 
onderzoek

Financiën

150.000 

Begroting High 
Impact Crime 

100.000 
 
100.000

100.000

Begroting High Impact 
Crime + 25.000  
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Bijlagen
Bijlage 1: Actiepunten programma wijkveiligheid

Meer toezicht en handhaving in de Wijken 

Toezicht en Handhaving
• In 2016 en 2017 breiden we, in samenwerking en cofinanciering met de woningcorporaties, het aantal wijkconciërges 

uit. In 2017 zijn er in minimaal 18 wijken wijkconciërges actief. 
• Vanaf 2016 gaan er nog eens 6 gebiedsgerichte interventieteams in de hele stad aan de slag waarmee in totaal 15 

extra interventiemedewerkers worden ingezet. 
• Door de hele stad worden doorlopend pop-up tafels georganiseerd.
• De WijkServicebalie010 zetten we in op logische plekken waar veel bewoners door het ritme van de stad 

samenkomen. Bij deze balie pakken we meldingen over schoon, heel en veilig samen en snel met bewoners op. 
• Een mobiele toezichtpost voor stadswachten wordt ingezet bij incidenten. Door het plaatsen van dit tijdelijke 

onderkomen zijn de stadswachten direct daar waar ze nodig zijn. De speciale omstandigheden waaronder een 
mobiele toezichtpost wordt ingezet, worden nader uitgewerkt.

• Wijkagenten die een tijdelijke pop-up politiebureau willen opzetten helpen wij actief met het vinden van een 
geschikte locatie.

Sociale controle 
• Buurtpreventieteams krijgen één aanspreekpunt vanuit de gemeente.
• De wijkagent en de wijkhandhavers zoeken actief samenwerking met buurtpreventieteams.
• De gemeente gaat maandelijks in overleg met buurtpreventieteams over schoon, heel en veilig;
• Buurtpreventieteams ontvangen materiële en persoonlijke ondersteuning: bijvoorbeeld jassen, hesjes, portofoons, 

lampen, weerbaarheidstrainingen en attentieborden waarop staat aangegeven dat buurtpreventie in de wijk 
aanwezig is. Hondenbezitters worden gestimuleerd deel te nemen aan buurtpreventie en hiervoor actief benaderd 
door de gemeente.

• We leggen de verbinding met het landelijk project Burgermoed van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV, 
onder voorzitterschap van de heer Pieter vanVollenhoven). Binnen dit project wordt gezocht naar manieren om 
burgers te stimuleren zelf inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.

• Met de gebiedscommissies wordt in 2016 en 2017 een promotietour gehouden langs alle gebieden om nieuwe leden 
voor de buurtpreventieteams te werven.

• Manifestatie “Rotterdamse Helden”: Buurtpreventieteams worden jaarlijks in het zonnetje gezet. Dit jaar vindt dit 
plaats in de ‘Week van de Veiligheid’ in oktober. 

• De gemeente stimuleert BuurtWhatsappgroepen door bewoners in bepaalde wijken uit te nodigen om te participeren 
in de BuurtWhatsapp. Vervolgens zorgen we voor een coördinator per team. De coördinatie kan ook opgepakt 
worden door één van de bewoners. De berichten worden door de coördinator doorgezet naar de politie. We starten 
in de hotspotgebieden woninginbraken. 

• Indien gewenst vanuit de bewoners zelf, sluiten we aan op en faciliteren we bestaande BuurtWhatsappgroepen. 
• In samenwerking met gebiedscommissies en Buurt Bestuurtcomités brengen we de BuurtWhatsapp actief onder de 

aandacht van de Rotterdammers, onder andere door de inzet van de Buurtent. 

Voorkomen van terugkeer na detentie in de wijken 
• We richten een Taskforce Voorkomen Terugkeer Na Detentie op, onder andere in samenwerking met het Openbaar 

Ministerie en de politie. 
• We starten een pilot waarin first offenders een one pager maken met de inzet voor hun nieuwe bestaan, de 

zogenaamde ‘Belofte voor Rotterdam’.  First offenders moeten bewust zijn dat alle zorg die zij ontvangen ook 
plichten met zich meebrengt. 
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Senioren en veiligheid
• We organiseren preventiebijeenkomsten voor ouderen in elk gebied
• We starten in vijf seniorencomplexen met ‘Huismeesters’ 
• In Kralingen-Crooswijk zijn we gestart met een pilot Weerbaarheidstraining voor Senioren. Deze pilot zetten we 

voort. 
• Via het huis-aan-huisblad de Nieuwspeper verspreiden we een “NEE, geen verkoop aan de deur”-sticker. Deze 

sticker is ook af te halen bij de stadswinkels en aan te vragen via 14010. 
• Senioren in Rotterdam bieden wij, in overleg met de ouderenbond, een cursus Whatsapp aan.
• We zetten preventief, vanuit de aanpak High Impact Crime, DNA-water en lokmiddelen in bij senioren. Meer toezicht 

en handhaving in de Wijken 

Veilige buitenruimte
• We starten een campagne om het maken van meldingen over de buitenruimte te promoten.
• Bewoners met het grootste aantal meldingen in een buurt worden in het zonnetje gezet.
• We starten een weesfietsenoffensief op basis van extra schouwrondes vanuit Stadsbeheer. 
• In 2018 zijn 600 afvalcontainers geadopteerd door bewoners.

Veiligheidsbeleving
• Op basis van het wijkprofiel 2016, die medio februari 2016 verschijnt, selecteren we drie wijken waar we gaan 

experimenteren met het aanpakken van de ergernissen die bewoners in die wijk zwaar op de maag ligt. We 
pakken die ergernissen snel en effectief aan en monitoren het effect op het gevoel van veiligheid. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om de aanpak van zwerfvuil, graffiti of kapotte straatverlichting.

• In de stad worden op tien plekken waar veel sprake is van zwerfvuil, doordat bewoners en bezoekers hun afval op 
straat gooien, maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. Daarbij nemen we maatregelen die bewezen 
effectief zijn, zoals het schilderen van prullenbakken in opvallend groen, het toepassen van ‘voetstappen’, een 
woordenwolk etc. 

• In overleg met de RET verbeteren we op een aantal openbaar vervoerstations de aansluiting van het station op 
de buitenruimte. De metrostations Rijnhaven en Maashaven en de metrostations in gebied Prins Alexander zijn de 
eersten die we met de RET aanpakken.

• Rotterdam is een stad waar altijd wordt gebouwd en gerenoveerd. Grootschalige bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld 
de aanstaande verbouwing van het Zuidplein, doen iets met de beleving en het gevoel van veiligheid van 
omwonenden en bezoekers. Bij deze projecten kijken we hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Dat 
doen we in overleg met projectontwikkelaars en bouwbedrijven. 

Straatintimidatie 
• Begin 2016 starten we met een onderzoek naar de aard en omvang van de problemen met straatintimidatie. Hieruit 

volgt een plan van aanpak om straatintimidatie aan te pakken. 
• We organiseren een rondetafelgesprek met maatschappelijk partijen, zoals welzijnsorganisaties, 

onderwijsinstellingen en bewonersorganisaties in de stad over (seksuele) straatintimidatie.
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Bijlage 2: Input gebiedscommissies

Begin 2015 zijn alle gebiedscommissies gevraagd om input te leveren voor het Actieprogramma Wijkveiligheid. Uit 
deze inventarisatie zijn een aantal hoofdlijnen te onderscheiden die hieronder staan. Hierbij staat vermeld op welke 
wijze dit is opgepakt.

Reactie

Overnemen in 
Actieprogramma 
Wijkveiligheid

Input gebiedscommissies 

Gebruik whatsapp groepen om bewoners te betrekken bij wijkveiligheid. 

Zorg voor meer fietsparkeergelegenheid, ook tegen fietsendiefstal (SO/SB), en 
houdt daarom ook weesfietsacties.

Communiceer over gebruik 14010 en vooral de BuitenBeter app om burger 
meldingen te laten doen.

Zet buurtpreventieteams net als Buurt Bestuurt af en toe in het zonnetje. 

Een aantal commissies ziet het idee van containeradoptie door bewoners 
zeker zitten.

Geef aandacht aan het thema senioren en veiligheid. 

De zichtbaarheid van de stadswacht is in veel gebieden onvoldoende. Dit geldt voor 
zowel op straat als in overleggen. Men wil meer zichtbare handhaving op ergernissen 
als hondenpoep, vuil naast de containers en in sommige gebieden fietsen op de 
stoep.

Er klinkt zorg over het onderhoud van de buitenruimte. Over de staat van wegen en 
groen en het schoonhouden. 

Communiceer over het 1% budget om bewonersinitiatieven te stimuleren.

De wijkagent moet gekoppeld kunnen worden aan de gebiedskantoren nu veel 
politiebureaus worden gesloten of zorg voor pop-up bureaus. 

De aanwezigheid van politie en stadswacht is van belang bij de bijeenkomsten van 
Buurt Bestuurt.

Focus op kleine delen van een gebied die dit nodig hebben. Een straat kan extra zorg 
nodig hebben ook al is de buurt of het gebied goed (DV).

De interventieteams voor woonoverlast worden zeer gewaardeerd, maar gebieden 
waar nu al een interventieteam is, hebben zorgen over de hoeveelheid beschikbare 
ambtenaren hiervoor.
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Reactie

Overnemen 
anderszins
(Evenementenbeleid)

(Programma verkeers-
veiligheid)

(Zwerfvuiloffensief)

(Programma risicojeugd)

(Programma risicojeugd 
en Programma Kansrijke 
wijken)

(Bestaand beleid 
cameratoezicht)

(Bestaand beleid)

(Beleid in ontwikkeling, 
Stadsbeheer)

Niet overnemen, staat 
haaks op beleid

Stuur bij evenementen een brief aan de bewoners met het mobiele nummer van 
de organisator (Evenementen, DV)

Op het gebied van evenementen zijn we niet goed in handhaven van de regels 
die we zelf hebben opgelegd.

Er zijn zorgen over verkeersveiligheid, vooral rondom werkzaamheden, maar 
ook bij scholen. 

Koppel gescheiden inzameling, een schone straat en activering van Rotterdammers.  

Zet in op preventie. Geef jongeren in moeilijke omstandigheden een zetje en 
ga niet repareren als het al mis is gegaan.

Zorg voor continuïteit van de voorzieningen. Niet afbreken als het wat beter gaat, 
waarna bij verslechtering de infrastructuur weer moet worden opgebouwd.

Er zijn zorgen dat de overlast weer toeneemt als cameratoezicht wordt opgeheven 
omdat het beter gaat.

Bij grotere werkzaamheden een brief versturen aan bewoners met relevante 
telefoonnummers, te koppelen aan de bouwplaatsvergunning (SO). 

Maak bij grotere werkzaamheden aan de voorkant afspraken over de verkeers-
bewegingen in verband met veiligheid en overlast (SO/SB). 

Er wordt op een aantal plaatsen onvoldoende gecommuniceerd met gebiedscom-
missie en/of bewoners over activiteiten in de buitenruimte (SB).

In de buitengebieden heeft men zorgen over overlast in en rondom metrostations. 
Dergelijke focus wordt opgepakt in de gebieden (DV).

Let bij herinrichting van de buitenruimte op veiligheidsaspecten. Zorg dat hangen 
ontmoedigd wordt en hardrijden niet logisch is (SO).

Op het gebied van bouwplaatsen zijn we niet goed in handhaven van de regels 
die we zelf hebben opgesteld (SO/SB).

Zorg voor voldoende voorzieningen voor jongeren (TOS, sport) en zonodig 
begeleiding van hun ouders/moeder om hangen tegen te gaan en daarmee 
de subjectieve veiligheid te vergroten (MO).

Communiceer over het legen van de containers tijdens gladheidsbestrijding (SB).

Er is een roep om meer openbare toiletten, om de overlast door wildplassers tegen 
te gaan. Neem daarnaast fysieke maatregelen om wildplassen te ontmoedigen.

Maak een extra categorie horecavergunning, voor sluiting om 4.00 uur.

Beperk het gebruik van de gemeentelijke container tot bewoners. Verplicht 
ondernemers tot het afsluiten van een contract met een particuliere inzamelaar.

Input gebiedscommissies 
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Bijlage 3: Raakvlak beleidskaders 

Het Actieprogramma Wijkveiligheid 2016-2019, ‘Schoon. Heel. Veilig.’ heeft veel raakvlakken met 
de onderstaande beleidsprogramma’s;

• Programma Woonoverlast
• Programma Stok achter de deur, jeugdoverlast
• Programma Sterke Schouders
• Programma Kansrijke Wijken
• Programma Ondermijning
• Programma Schone Stad
• Inzet Buurt Bestuurt 
• High Impact Crime, inzet senioren en veiligheid 
• Het Rotterdams offensief tegen zwerfvuil
• Programma Voor Mekaar 
• Programma Langer Thuis
• Programma Veilig Thuis
• Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid
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