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In dit document worden de resultaten beschreven van de maatregelen die genomen zijn naar 

;;ﾐﾉWｷSｷﾐｪ ┗;ﾐ SW ﾐﾗデ; さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ ヴWｪWﾉ ﾃW ゲ;ﾏWﾐ ぁざが  maart 2012 
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Samenvatting 
Om het veilig uitgaan in Den Helder te bevorderen is begin 2012 het  ヮﾉ;ﾐ ┗;ﾐ ;;ﾐヮ;ﾆ さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ 
ヴWｪWﾉ ﾃW ゲ;ﾏWﾐぁざ  vastgesteld. Dit plan behelst een aantal maatregelen om het uitgaan in Den Helder 

gezelliger te maken en het imago van Den Helder als uitgaanscentrum te verbeteren. De maatregelen 

genoemd in het plan van aanpak zijn in werking getreden op 1 mei 2012. Inmiddels is er een 

proefperiode van een half jaar achter de rug. Na deze proefperiode kunnen de navolgende 

voorlopige conclusies worden getrokken: 

1. Een aantal maatregelen, waaronder de gewijzigde sluitingstijden van de horeca, heeft een 

zeer gunstig effect gehad op de openbare orde en veiligheid in het uitgaanscentrum.  

2. Een aantal horecaondernemers stelt dat een aanzienlijke daling van het aantal bezoekers 

heeft plaatsgevonden.  

Of deze daling (mede) het gevolg is van de gewijzigde sluitingstijden, kan niet worden 

aangetoond. Ook andere factoren, zoals de economische crisis, het rookverbod, de 

overcapaciteit aan horecabedrijven in Den Helder en personeelsinkrimping in het 

bedrijfsleven spelen hierbij een rol.    

3. De politie is meer en beter in staat de politiezorg ook op andere zaken in te zetten. 

4. Op grond van een in regionaal verband gehouden eerste nalevingsonderzoek kan worden 

aangenomen dat het versterkte toezicht op bedrijven en instellingen die alcoholhoudende 

dranken verkopen drempelverhogend werkt op de verkoop van deze dranken aan jeugdigen.  
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Inleiding 
Den Helder investeert in de stad om het woon- en leefklimaat zó positief te veranderen dat mensen 

hier graag willen wonen, werken of hun opleiding willen volgen. Bij een aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat hoort ook een goed uitgaansleven: divers, van niveau en veilig. Op dat punt kan het 

beter. Dat vergt gezamenlijke inspanningen van horeca-ondernemers en stadsbestuur. 

De afgelopen jaren is het imago van Den Helder als uitgaanscentrum aanmerkelijk verslechterd. Deze 

verslechtering is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toenemend aantal geweldsdelicten. 

Als gevolg van deze geweldsdelicten is de politie genoodzaakt om nadrukkelijk in het 

uitgaanscentrum aanwezig te zijn. Niet alleen met het gebruikelijke team voor het houden van 

toezicht op het uitgaanspubliek en de horeca, maar ook met inzet van de reguliere nachtdienst 

bezetting. De reguliere nachtdienstbezetting (de zogenoemde noodhulp) moest als back-up fungeren 

en kwam hierdoor niet toe aan de reguliere politietaak.  

Het verslechterde imago versterkte tevens de indruk dat een groot aantal bezoekers de binnenstad 

van Den Helder begon te mijden. Er was regelmatig sprake van een grimmige sfeer in het 

uitgaansgebied. Horecabeveiliging was slechts tot 04.00 uur aanwezig, terwijl grote groepen 

uitgaanspubliek tot veel later in de nacht zich in het uitgaansgebied bevonden.  

De toename van het aantal gewelddelicten en de dreigende verloedering van het uitgaansgebied 

vormde de aanleiding voor het plan van aanpak さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ ヴWｪWﾉ ﾃW ゲ;ﾏWﾐぁざ.  Dit plan van aanpak 

beschrijft een aantal maatregelen die nodig zijn om het uitgaansgebied van Den Helder veiliger te 

maken. Het plan van aanpak kondigt na een proefperiode van een half jaar een evaluatie aan. Aan de 

hand hiervan wordt bekeken of de in het plan van aanpak genoemde maatregelen al dan niet worden 

gecontinueerd of bijgesteld.  Het rapport van de evaluatie ligt voor u. Hierin zijn de resultaten van 

het plan van aanpak over de periode 1 mei 2012 tot 1 november 2012 beschreven.    

Naast het gegeven dat er een toename is waargenomen van het aantal uitgaan gerelateerde 

geweldsincidenten blijkt uit onderzoek van de GGD ook dat het alcoholgebruik onder jongeren 

zorgelijk is. Hiervan  hebben wij u reeds in de tussenevaluatie in kennis gesteld. Met het project 

さHWﾉSWヴ ｷﾐ SW Kﾗヮざ is dit regionaal verder opgepakt en in zoverre al succesvol gebleken dat het 

alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar is afgenomen.  

Naast de gezondheidsaspecten die aan het gebruik van alcohol door jongeren verbonden zijn, heeft 

deze ontwikkeling ook negatieve gevolgen voor de openbare orde. Om aan deze toename paal en 

perk te stellen is de Drank- en Horecawet aangepast. Deze gewijzigde Drank- en Horecawet die per 

1 januari 2013 in werking treedt, geeft gemeentebesturen bevoegdheden om op dit gebied een eigen 

beleid te voeren. Zo moeten er gedragsregels komen voor paracommerciële instellingen en kunnen 

er regels worden gesteld om de verkoop van alcoholhoudende drank aan jeugdigen te beperken. 

Hiervoor wordt de komende tijd nog verder beleid ontwikkeld.  

Voorts dient vermeld te worden dat de aanwezigheid van coffeeshops de sfeer in het 

uitgaanscentrum eveneens nadelig kan beïnvloeden. Hiervoor wordt momenteel beleid ontwikkeld 

dat  aansluit op het landelijk beleid. Omdat het hier om een nieuw beleid gaat, is het 

coffeeshopbeleid verder buiten deze evaluatie gehouden.  
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Doelstelling 
HWデ ヮﾉ;ﾐ ┗;ﾐ ;;ﾐヮ;ﾆ さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ ヴWｪWﾉ ﾃW ゲ;ﾏWﾐぁざ ｴWWaデ ヮヴｷﾏ;ｷヴ デWﾐ SﾗWﾉ ｴWデ ┌ｷデｪ;;ﾐゲｪWHｷWS 
veiliger en gezelliger te maken Hierdoor wordt het weer leuk om in de binnenstad van Den Helder uit 

te gaan. Daarnaast is het gericht op imagoverbetering, terugdringen alcoholgebruik onder jeugdigen 

en verbetering van het ondernemersklimaat. 

Nul-situatie 
Zoals in de inleiding  is aangegeven vonden er in het uitgaanscentrum veelvuldig gewelddelicten 

plaats.  Het ging hierbij vaak om vechtpartijen die hun oorsprong vonden in horeca-inrichtingen maar 

die vaak op straat werden voortgezet. Het beteugelen van deze gewelddelicten vroeg veel inzet van 

de  politie. Aan andere zaken kwam de politie niet toe. Onder andere zaken moet gedacht worden 

aan drugsoverlast, rijden onder invloed, wildplassen e.d. 

In de tabel op bladzijde 6 zijn de geweldincidenten die tijdens de weekenden (vrijdag t/m zondag ) in 

periode 1 mei 2011 tot 1 november 2011 in de binnenstad plaatsvonden grafisch weergegeven. 

Teneinde een goede vergelijking te maken, is er voor gekozen om dezelfde periode van het jaar 2011 

als nul-situatie te gebruiken.  Hierdoor vallen eventuele seizoensinvloeden tegen elkaar weg.  
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Maatregelen 

Aanpassing Algemene plaatselijke verordening 

Het komt regelmatig voor dat uitgaanspubliek horeca-inrichtingen verlaten met glaswerk gevuld met 

alcoholhoudende dranken. Dit veroorzaakt veel gebroken glaswerk op straat met alle gevaar van 

dien. In beginsel is het de taak van de horeca-exploitant om hierop toezicht te houden. ( Het 

meenemen van alcoholhoudende dranken vanuit een cafébedrijf is in beginsel een overtreding van 

de Drank- en Horecawet).  

Teneinde ook de horecabezoekers hierop te kunnen aanspreken is in de Algemene plaatselijke 

verordening een bepaling opgenomen die het op straat meevoeren van verpakkingsmateriaal al dan 

niet gevuld met alcoholhoudende dranken strafbaar stelt. 

Voorts is het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Algemene plaatselijke verordening aangepast. Als 

gevolg van deze aanpassing kregen de horecaondernemers in het uitgaansgebied (Koningstraat) 

ruimere mogelijkheden om een terras te exploiteren. Op deze wijze kunnen zij ook in de dagperiode  

hun bedrijf uitbaten. 

Voorts zijn  op het Koningsplein podiumfaciliteiten gecreëerd voor gezamenlijke activiteiten van de 

horecaondernemers.  

Tenslotte is het aantal plaatsen waar het verboden is om in de openbare ruimte alcoholhoudende 

dranken te nuttigen verder uitgebreid.  

Opleiding horecapersoneel 

Met name  het gegeven dat ┗WWﾉ ヮWヴゲﾗﾐWﾐ ｷﾐ さﾆWﾐﾐWﾉｷﾃﾆW ゲデ;;デざ ┣ｷIｴ ｷﾐ ｴWデ ┌ｷデｪ;;ﾐゲｪWHｷWS HW┗ｷﾐSWﾐ 
is een potentiële bron voor het ontstaan van incidenten. Het is dus noodzakelijk dat het aantal 

ヮWヴゲﾗﾐWﾐ S;デ ﾐ; WWﾐ ｴﾗヴWI;HW┣ﾗWﾆ さｷﾐ ﾆWﾐﾐWﾉｷﾃﾆW ゲデ;;デざ ﾗヮ ゲデヴ;;デ ┗WヴHﾉｷﾃaデが ┣ﾗ ﾆﾉWｷﾐ ﾏﾗgelijk te 

houden. Hier ligt primair een verantwoordelijkheid voor de horecaondernemers. Deze moeten op 

een juiste wijze hun gasten op hun gedrag kunnen aanspreken. Om  に voor zover nodig -  het 

horecapersoneel deze vaardigheden eigen te laten maken voorziet het plan van aanpak in een 

opleidingstraject. Het gaat hier om twee cursussen van één dagdeel. 

Sluitingstijden 

Sinds 2004 hanteerde de gemeente Den Helder in het weekend (donderdag t/m zaterdag) het 

ゲ┞ゲデWWﾏ ┗;ﾐ ┗ヴｷﾃW ゲﾉ┌ｷデｷﾐｪゲデｷﾃSWﾐく DW┣W ┗ヴｷﾃW ゲﾉ┌ｷデｷﾐｪゲデｷﾃSWﾐ ｪﾗﾉSWﾐ ┣ﾗ┘Wﾉ ┗ﾗﾗヴ SW ┣ﾗｪWﾐﾗWﾏSW さﾐ;デデWざ 
;ﾉゲ さSヴﾗｪWざ ｴﾗヴWI;HWSヴｷﾃ┗Wﾐく MWSW ;ﾉゲ ｪW┗ﾗﾉｪ ┗;ﾐ SW┣W ┗ヴｷﾃW ゲﾉ┌ｷデｷngstijden bleef het in het weekend 

in het uitgaansgebied lang onrustig.  

Ter bestrijding van het onrustige straatbeeld, vooral in het weekend, is in het plan van aanpak er 

voor gekozen om de sluitingstijden voor horecabedrijven aan te passen. Deze aanpassingen hielden 

in dat: 

a. さﾐ;デデWざ ｴﾗヴWI;-inrichtingen voor het publiek geopend blijven tot 04.00 uur met dien 

verstande dat na 02.00 uur geen publiek meer tot de inrichting mag worden toegelaten; 

b. さSヴﾗｪWざ ｴﾗヴWI;-inrichtingen (waaronder shoarmazaken) om 3.30 uur voor het publiek 

gesloten moeten zijn. 
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De sluitingstijden voor de horecabedrijven zijn op de bovenomschreven wijze aangepast in de 

verwachting dat hierdoor het publiek geleidelijk het uitgaansgebied zou verlaten en dat men niet zou 

Hﾉｷﾃ┗Wﾐ さｴ;ﾐｪWﾐざ ┗ﾗﾗヴ ｴWt eten van een snack of broodje. Vooral door het geleidelijk vertrekken van 

het uitgaanspubliek uit de binnenstad, wordt beoogd dat ｴWデ ｷﾐ SW さ┗ヴﾗWｪWざ ┌ヴWﾐ ゲデｷﾉﾉWヴ ﾗヮ ゲデヴ;;デ 
wordt en dat de kans op incidenten wordt verkleind.   

Beveiliging 

De horecaondernemers in het uitgaansgebied verzorgen sinds 2004 gezamenlijk de beveiliging van 

hun inrichtingen. Daartoe is een securitypost ingericht met gecertificeerde beveiligers. In geval van 

nood kunnen de horecaondernemers om assistentie van de beveiligers vragen. 

Om de samenwerking tussen de politie en de aanwezige beveiligers te verbeteren is in het kader van 

het plan van aanpak een さwerkmap horecabeveiligerざ opgesteld. Deze werkmap heeft ten doel om 

tot een uniforme transparante werkwijze te komen. 

Afgesproken is verder dat de beveiliging tot een half uur na sluitingstijd aanwezig is in het 

uitgaansgebied. Hierdoor sluiten de werktijden van de beveiligers beter aan bij de openingstijden van 

de horecagelegenheden.  

Versterkt toezicht op het verstrekken van alcoholhoudende dranken. 

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven is per 1 januari 2013 de Drank- en Horecawet gewijzigd. 

Hierbij is onder meer het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet geheel bij de 

gemeenten komt te liggen.  Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving is er in Den Helder een 

proefproject geweest. Hierbij zijn ambtenaren van de gemeente Den Helder aangewezen als 

toezichthouder Drank- en Horecawet. Dit resulteerde in een versterkt toezicht op bedrijven die 

alcoholhoudende drank verstrekken zoals supermarkten, slijterijen en paracommerciële instellingen. 

Hierbij werd met name gecontroleerd op het verkopen van alcoholhoudende drank aan jeugdigen 

beneden de leeftijd van zestien jaar.  
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Tussenevaluatie 

Met de raadsinformatiebrief van 6 november2012 onder nr. RI12.0147(2012) is de raad tussentijds 

geïnformeerd over de voorlopige resultaten van de proef met de gewijzigde sluitingstijden. Deze 

raadsinformatie brief is besproken en voor kennisgeving aangenomen in de vergadering van de 

raadscommissie bestuur en middelen van 26 november 2012.  
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Resultaten 
 

Gevolgen voor de veiligheid 

Gedurende proefperiode heeft de politie intensief toezicht gehouden in het uitgaansgebied. Uit de 

verslagen van de politie blijkt het navolgende: 

 op donderdagavond is het erg rustig in het uitgaansgebied en de vrijdagavond is wat stiller 

geworden; 

 de indruk is dat het publiek langzamerhand eerder op de avond uitgaat. 

 met name door het ontbreken van het さﾆヴﾗWｪｴﾗヮヮWﾐざ is het tussen 02.00 uur en 04.00 uur 

rustig op straat;  

 de politie constateert dat het publiek dat omstreeks 04.00 uur de cafés verlaat, niet blijft 

hangen en dat het om 04.30 uur vaak al rustig is op straat. Het is dan goed beheersbaar; 

 het aantal aangiftes is met meer dan de helft teruggelopen; de politie komt hierdoor nu toe 

aan afhandelen van andere overtredingen waar eerder geen tijd voor was. 

Dat het rustiger op straat is geworden blijkt ook uit de onderstaande grafiek. 

 

In deze grafiek is duidelijk te zien dat het aantal geweldsincidenten in de afgelopen maanden sterk 

afneemt. Deze tendens zet zich ook voort in de maand november. Het totaal aantal incidenten in 

2012  blijft in absoluut aantal redelijk gelijk aan 2011. In 2011 is er echter sprake van beduidend 

meer mishandelingen, terwijl in 2012 meer sprake is van ruzie/twist zonder gevolg. De ernst van de  

incidenten is van een ander (minder zwaar) niveau. 
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Een uitzondering vormen de maanden juni en juli 2012. In deze maanden vinden een tweetal grote 

evenementen plaats te weten: 

 het Jazz- weekend; en 

 de kermis. 

Een groot deel van het aantal incidenten hebben plaatsgevonden in het Jazzweekend en in het 

weekend waarin de kermis in het centrum aanwezig was.  

In deze weekenden was er geen toegangsstop voor de horeca. Uit de overzichten van de politie blijkt 

dat met name door deze weekenden een flinke bijdrage wordt geleverd aan het aantal geweld 

gerelateerde incidenten van deze maanden. Zo waren er tijdens het Jazz-weekend 8 geweld 

gerelateerde incidenten tegen 10 in de rest van de maand juni. Voor de kermis waren deze cijfers 12 

respectievelijk 2 voor de rest van de maand juli 2011.  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het 

aantal eenvoudige mishandelingen in de maand juli 2012 beduidend minder was dan in 2011. In 2012 

bleef het voornamelijk bij ruzies en twisten zonder dat dit directe gevolgen had. 

Uit de tabellen genoemd in bijlage ( bladzijde 15 en 16) blijkt duidelijk de afname in geweldsdelicten 

(eenvoudige mishandeling). In de periode 1 mei 2011 tot 1 november 2011 was er sprake van totaal 

17 ( 5 en 12) geweldsdelicten. In de gelijke periode 2012 was er sprake van totaal 9 (5 en 4) 

geweldsdelicten. Een afname van bijna 50%. 

Vanwege de  grote kans op geweldsdelicten was de fysieke aanwezigheid van de politie in het 

uitgaansgebied daarom noodzakelijk. Met name door de geweldsdelicten bleek handhaving op 

andere zaken dan geweld,  slechts beperkt mogelijk. In 2011 was daarom de focus van de politie 

vooral gericht op openbare orde en veiligheid.  

Door de (relatieve) rust die momenteel heerst op straat,  is de politie beter dan voorheen in staat om  

in te zetten op andere zaken dan openbare orde en veiligheid. De ingezette capaciteit op de 

openbare orde en veiligheid is onveranderd gebleven, maar de reguliere nachtdienstbezetting 

(noodhulp) kan zich meer en beter richten op haar eigenlijke taak. Back-up voor de medewerkers van 

het Horeca Interventie Team (HIT) is minder noodzakelijk.  

Nu de afname van geweldsdelicten die vanaf mei 2012 duidelijk zichtbaar is, kan de politie haar focus 

ook richten op andere zaken zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed, openbare dronkenschap, 

overlast van alcohol/drugs.  Uit eerdergenoemde tabellen blijkt een duidelijke toename van deze  

delicten. In de periode mei 2011 tot november 2011 is slechts 1 zaak met betrekking tot rijden onder 

invloed opgepakt. In de gelijke periode 2012 zijn 5 zaken opgepakt. Hetzelfde beeld is zichtbaar op de 

onderwerpen openbare dronkenschap en overlast van alcohol/drugs. In 2011 zijn op deze 

onderwerpen geen zaken opgepakt, terwijl de politie  in 2012 totaal 9 zaken heeft opgepakt. Nog 

duidelijker is Sｷデ ┣ｷIｴデH;;ヴ ﾗヮ ｴWデ ﾗﾐSWヴ┘Wヴヮ さﾗvertredingen APVざ. In 2011 zijn er 8 overtredingen 

opgepakt en in 2012 totaal 20 overtredingen. 

Gevolgen voor de horeca. 

De gewijzigde sluitingstijden en dan met name de toegangstop hebben binnen de plaatselijke 

afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) geleid tot een stroom aan negatieve reacties van 

met name de kleinere horecazaken op en rond de Koningstraat. Deze bedrijven claimen dat de 

gevolgen op de aantallen bezoekers en hun bestedingen ernstig negatief is beïnvloed. Met name 

deze kleinere bedrijven dreigen hierdoor volgens eigen zeggen het slachtoffer te worden van de 

gevolgen van de gewijzigde sluitingstijden. Concreet geven deze leden van de KHN-afdeling Den 
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Helder aan dat er een omzetverlies is geleden tussen 8% en  30%.  Op deze aangeleverde cijfers zijn 

door KHN  geen accountantscontroles uitgevoerd. Ook zijn hierop de effecten van o.a. de landelijke 

economische teruggang met een omzet verlies van ruim  vier procent  niet op gecorrigeerd. 

Omdat de leden  ervan overtuigd zijn dat  de teruglopende bezoekersaantallen veroorzaakt worden 

door het wijzigen van de sluitingstijden, stellen zij zich op het standpunt dat dit ook directe en 

duidelijke gevolgen heeft op het aantal horeca bezoekers dat zich in het concentratie gebied  op 

straat aanwezig is. 

Uit het onderzoek dat in 2009 en 2010 is uitgevoerd naar aanleiding van de wijzigingen van de 

toegangs- en sluitingstijden in West-Friesland blijkt dat deze wijzigingen nauwelijks van invloed zijn 

geweest op de bezoekersaantallen. De situatie in West-Friesland is daarbij vergeleken met die in de 

hele regio Noord-Holland Noord. Na een aanvankelijke terugloop heeft het aantal horecabezoekers 

zich in de loop van de tijd hersteld tot bijna het oude niveau. Volgens het onderzoek hebben de 

horecabezoekers hun uitgaansgedrag aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Gevolgen voor de 

omzet zijn niet aangetoond. Aangezien de nieuwe sluitingstijden van Den Helder met de daarbij 

horende exploitatiemogelijkheden, nagenoeg gelijkwaardig dan wel ruimer zijn dan die in de 

buurgemeenten, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat het West-Friese beeld ook voor Den 

Helder geldt. 

Uit de bedrijvenmonitor van het CBS over het tweede kwartaal van 2012 blijkt dat bij de 

cafébedrijven, landelijk gezien, een volumedaling van de omzet heeft plaatsgevonden van 4%. Het 

betreft hier een autonome daling. Onlangs meldde KHN dat landelijk het cafébezoek in 2012 is 

gedaald met 3,5%. De KHN houdt ook voor 2013 rekening met een verdere daling met nog eens 

4,5%. Voor Den Helder geldt dat als gevolg van de personeelsinkrimping in het bedrijfsleven het 

aantal potentiele klanten voor ook de horeca is gedaald. Deze correcties zijn, blijkens mededeling van 

plaatselijke KHN, niet in de cijfers van de omzetdaling meegenomen. 

In het BRO rapport van 2003 is geconstateerd dat in Den Helder een teveel is aan horecabedrijven. 

Weliswaar is sedertdien het aantal horecabedrijven met name in het gebied van de Koningstraat 

verminderd. We zien echter ook een toename van de oppervlakte aan horecabedrijven op 

Willemsoord. Op Willemsoord is hierdoor een nieuw uitgaansgebied aan het ontstaan.  

Resultaat opleiding horecapersoneel 

De aanvullende opleiding van het horecapersoneel heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zijn deze 

cursussen inmiddels in traject gezet. Naar verwachting zijn de eerste resultaten hier in de tweede 

helft van 2013 te verwachten.  

Beveiliging 

In 2012 is het portiers-overleg tussen politie en beveiliging weer opgepakt. Hierbij worden 

operationele werkafspraken gemaakt, waardoor de samenwerking en onderlinge bekendheid 

aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast is er door de politie een werkmap horecabeveiliging samengesteld 

en deze map is tijdens het 1e operationele overleg met de beveiligers behandeld. 
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Als gevolg van het hernieuwde overleg is er sprake van een goede samenwerking met de particuliere 

beveiligers. De mensen die nu op straat komen zｷﾃﾐ ﾗ┗Wヴ ｴWデ ;ﾉｪWﾏWWﾐ ﾏｷﾐSWヴ さSヴﾗﾐﾆWﾐざ S;ﾐ 
voorheen en beter aanspreekbaar, ook op hun gedrag. 

Verruiming exploitatiemogelijkheden in de dagperiode. 

Hoewel dit direct onderdeel is van het plan van aanpak  さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ ヴWｪWﾉ ﾃW ゲ;ﾏWﾐぁざ zijn, is van 

gemeentewege de horecaondernemrs in de Koningstraat extra gefaciliteerd in hun 

exploitatiemogelijkheden in de dagperiode.  Zo heeft er in de Koningstraat een uitbreiding 

plaatsgevonden in het beschikbaar stellen van openbare ruimte ten behoeve van terrassen. 

Daarnaast kunnen de horeca ondernemers in de Koningstraat een podium plaatsen ter hoogte van 

het Koningsplein. Dit podium kan onder meer gebruikt worden voor het laten optreden van orkesten 

in de vooravond. Wat het effect van de maatregel is, is nog niet onderzocht. 

Toezicht naleving Drank- en Horecawet. 

De intensivering van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet - waaronder ook de 

naleving van de voorschriften ter voorkoming van oneerlijke concurrentie door paracommerciele 

inrichtingen en de verkoop van drank aan personen beneden de leeftijd van zestien jaar - is reeds in 

2011 ingezet. Deze intensivering heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld in 2011 achtmaal bestuurlijke 

boete is opgelegd wegens het verstrekken van drank aan jeugdigen beneden de leeftijd van zestien 

jaar terwijl in 2012 dertig schriftelijke waarschuwingen zijn gegeven en drie bestuurlijke boetes zijn 

opgelegd wegens het onvoldoende naleven van de Drank- en Horecawet. Deze stringente aanpak is 

in 2012 voortgezet. Uit nalevingsonderzoek met 15-jarige さﾏｷゲデWヴ┞ ｪ┌Wゲデゲざ1
 blijkt Den Helder er ten 

opzichte van de regiogemeenten gunstig uit te springen.  Gelet hierop kan worden aangenomen dat 

het  verkrijgen van alcoholhoudende drank voor jeugdigen in de genoemde leeftijdsgroep een stuk 

moeilijker is geworden. 

Met het in werking treden van de nieuwe Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 ook het bezit 

van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte voor de leeftijdsgroep tot zestien jaar verboden. 

Ook hierop zal nauwlettend worden toegezien.   

 

                                                           
1
 In dit onderzoek worden bedrijven die alcoholhoudende dranken versterken door jongeren met een leeftijd van 15 jaar bezocht. Hierbij 

wordt getest in hoeverre zij naar hun identiteitspapieren wordt gevraagd en of zij alcoholhoudende dranken kunnen kopen. 
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Conclusies 

 Het totale pakket van maatregelen uit het plan van aanpak さVWｷﾉｷｪ ┌ｷデｪ;;ﾐ ヴWｪWﾉ ﾃW 
ゲ;ﾏWﾐぁざ heeft een zeer gunstig effect gehad op de openbare orde en veiligheid in het 

uitgaanscentrum. 

 Er bestaat bij horeca-ondernemers de indruk dat bij verschillende horecabedrijven een 

aanzienlijke daling van de bezoekersaantallen heeft plaatsgevonden. Of deze daling 

(mede) het gevolg is van de gewijzigde sluitingstijden, kan niet worden aangetoond. Ook 

andere factoren, zoals de economische crisis, het rookverbod, de overcapaciteit aan 

horecabedrijven in Den Helder en personeelsinkrimping in het bedrijfsleven spelen 

hierbij een rol.    

 Door het hernieuwd oppakken van overleg tussen de politie en de horecabeveiliging is de 

samenwerking tussen de beide instanties verder verbeterd. Dit is ook terug te vinden in 

de sfeer op straat.   

 De politie komt meer toe aan haar reguliere politietaak en is in staat meer politiezorg op 

ook andere gebieden te verzorgen. Het door de reguliere nachtdienstbezetting fungeren 

als back-up voor het HIT blijkt steeds minder noodzakelijk. 

 Op grond van een in regionaal verband gehouden eerste nalevingsonderzoek kan worden 

aangenomen dat het versterkte toezicht op bedrijven en instellingen die 

alcoholhoudende dranken verkopen drempelverhogend werkt op de verkoop van deze 

dranken aan jeugdigen.  
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Bijlage 1: Overzicht incidenten 
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Diefstal naar type incidenten (1 mei-1 nov 2011 en 1 mei-1.nov 2012) 

 2011,  
voor 3.00 uur 

2011,  
na 3.00 uur 

2012,  
voor 3.00 uur 

2012,  
na 3.00 uur 

Diefstal bromfiets/snorfiets 1 0 0 0 

Diefstal fiets 4 1 2 0 

Gekwal. diefstal in/uit andere gebouwen 0 1 0 0 

Gekwal. diefstal in/uit bedrijf/kantoor 1 0 1 0 

Diefstal in/uit woning (niet gekwal.) 0 0 1 0 

Gekwal. diefstal in/uit winkel 0 1 0 0 

Overige (eenvoudige) diefstal 4 2 4 2 

Vals geld uitgeven 0 1 0 0 

Vermissing goederen algemeen 1 1 1 0 

Zakkenrollerij/tassenrollerij 2 1 3 0 

Totaal 13 8 12 2 

 
Geweldsdelicten naar type incidenten (1 mei-1 nov. 2011 en 1 mei-1 nov. 2012) 

 

2011, 
voor 3.00 uur 

2011, 
na 3.00 uur 

2012, 
voor 3.00 uur 

2012, 
na 3.00 uur 

Bedreiging 3 1 0 2 

Eenvoudige mishandeling 5 12 5 4 

Openlijke geweldpleging tegen personen 0 1 2 2 

Ruzie/twist (zonder vervolg) 5 5 3 10 

Straatroof 0 1 0 2 

Vechtpartij (zonder vervolg) 2 2 1 1 

Vernieling overige objecten 0 1 1 2 

Zakkenrollerij/tassenrollerij met geweld 1 0 0 0 

Bezit overige wapens 0 0 0 1 

Wederspannigheid (verzet) 0 0 1 0 

Zware mishandeling 0 0 0 1 

Totaal 16 23 13 25 

 
Verkeer en geluidhinder naar type incidenten (1 mei-1 nov. 2011 en 1 mei-1 nov. 2012) 

 
2011,  

voor 3.00 uur 
2011,  

na 3.00 uur 
2012,  

voor 3.00 uur 
2012,  

na 3.00 uur 

Aantreffen goed/overig voertuig 1 0 0 0 

Geluidshinder horeca 4 1 3 1 

Geluidshinder overig 1 0 0 2 

Ongeval/onwel persoon 6 5 1 1 

Overige verkeerszaken 1 1 0 0 

Overlast door verward/overspannen 
persoon 

2 1 0 0 

Rijden onder invloed alcohol 1 0 5 0 

Aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen 

0 0 0 1 

Verkeersongeval met letsel 0 0 1 0 

Overige overtredingen rvv90 0 0 1 0 

Totaal 16 8 11 5 
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Drugs naar type incidenten (1 mei-1 nov. 2011 en 1 mei-1 nov. 2012) 

 
2011,  

voor 3.00 uur 
2011,  

na 3.00 uur 
2012,  

voor 3.00 uur 
2012,  

na 3.00 uur 

Aantreffen drugs (geen verdachte) 1 0 0 0 

Handel e.d. hard-drugs (lijst 1) 0 1 0 0 

Handel e.d. softdrugs (lijst 2) 0 1 0 0 

Openbare dronkenschap 0 0 2 2 

Overlast ivm alcohol/ drugs 0 0 3 2 

Totaal 1 2 5 4 

 
 
Overig naar type incidenten (1 mei-1 nov. 2011 en 1 mei-1 nov. 2012) 

 
2011, voor 

3.00 uur 
2011, na 3.00 

uur 
2012, voor 

3.00 uur 
2012, na 3.00 

uur 

Afhandeling overige meldingen 13 14 4 8 

Assistenties overig 0 1 1 1 

Controle overige (geen verkeer of 
bijzondere wetten) 

8 0 4 0 

Gesignaleerd voor externe instantie/ander 
korps 

1 1 2 0 

Melding overlast jeugd 1 0 2 0 

Overige delicten openbare orde 5 7 2 2 

Overtreding apv 2 6 6 14 

Overtreding overig (wetboek van strafrecht) 3 4 1 0 

Assistentie bijzondere opsporingsdienst 0 0 1 0 

Belediging 0 0 3 2 

Loos inbraak/overval alarm 0 0 1 0 

Niet voldoen aan bevel/vordering 0 0 0 1 

Overige loos alarm 0 0 1 0 

Overige meldingen betreffende dieren 0 0 1 0 

Verdachte situatie 0 0 0 1 

Totaal 33 33 29 29 
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Bijlage 2 : Overzicht geweld incidenten 
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Geweldsincidenten per maand naar type (2011 en 2012) 

incident mei-

11 

jun-

11 

jul-

11 

aug-

11 

sep-

11 

okt-

11 

mei-

12 

jun-

12 

jul-

12 

aug-

12 

sep-

12 

okt-

12 

totaal 

Bedreiging 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 

Eenvoudige 

mishandeling 

2 1 7 1 1 5 4 3 1 0 1 0 26 

Openlijke 

geweldpleging tegen 

personen 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 

Ruzie/twist (zonder 

vervolg) 

0 1 2 0 1 6 0 5 4 1 2 1 23 

Straatroof 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

Vechtpartij (zonder 

vervolg) 

1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 6 

Vernieling overige 

objecten 

0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

Zakkenrollerij/tassen-

rollerij met geweld 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bezit overige wapens 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Wederspannigheid 

(verzet) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Zware mishandeling 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 3 6 12 3 3 12 6 11 13 4 3 1 77 
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