
Trends 
Veilig Uitgaan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven. Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
januari t/m april 2019 samen.

Januari 2019 t/m april 2019

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Amsterdam: ontwikkelingen in het centrumgebied én nieuwe 
task force tegen explosieven
Mede naar aanleiding van de kritische bevindingen en 
suggesties van de Amsterdamse Ombudsman zijn er afgelopen 
periode extra maatregelen getroffen tegen overlast in het 
gebied Rembrandtplein, Leidseplein en de Wallen. In de vorige 
trends schreven we daar al over. 

Om de drukte in het gebied te beheersen, zijn per 1 januari 
2019 nieuwe maatregelen van kracht: rondleidingen over de 
Wallen zijn nu verboden. Voor rondleidingen buiten de Wallen 
moeten gidsen voortaan een ontheffing hebben. Ook worden 
de groepen kleiner en iedere toerist die eraan meedoet, moet 
belasting betalen: een vermakelijkhedenretributie.

Evaluatie pilot Rembrandtplein
De pilot Gastvrij en veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein is 
positief geëvalueerd. Onderzoeksbureau Decisio voerde, in 
opdracht van de gemeente, dit evaluatieonderzoek uit. De 
vier hoofdmaatregelen: inzet van de hosts, opleiding van 
horecapersoneel, de festivalbenadering en de bonus/malus-
maatregel werden geëvalueerd met aanbevelingen voor het 
vervolg. De conclusie is dat alle betrokkenen positief zijn over 
de aanpak, de samenwerking en de resultaten, waarbij keer op 
keer wordt benadrukt dat het succes zit in het gehele pakket en 
samenstelling van maatregelen. De hosts en de pleininrichting 
vormen de voornaamste pijlers onder het succes van de pilot. 
Betrokkenen zijn unaniem van mening dat de gehele aanpak 
moet worden doorgezet.

Task force geweld en intimidatie 
De Amsterdamse driehoek stelt een task force in die zal 
onderzoeken of de lokale overheid aanvullende maatregelen 
kan nemen tegen de handgranaten en andere explosieven die 
sinds 2018 in toenemende mate in de stad opduiken. De vraag 
is vooral hoe een en ander effectief voorkomen kan worden en 
welke bijdragen de samenwerkende overheden daaraan kunnen 
leveren. De incidenten met handgranaten komen ook in andere 
steden voor. De task force zal daarom ook de samenwerking 
met die steden en de rijksoverheid zoeken.

Edam – Volendam: aanpak alcohol en drugs naar IJslands 
model
De gemeente Edam-Volendam is gestart met het nieuwe 
programma LEF om alcohol- en drugsgebruik onder 
minderjarigen aan te pakken. De aanpak is gebaseerd op een 
IJslands preventiemodel. Dit model stimuleert jongeren om 
gezondere keuzes te maken. De IJslandse jongeren waren de 
grootverbruikers van drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken 
zij het minst van alle Europese jongeren. 

De gemeente vergroot het aanbod van sport en hobby’s. Dit 
doen ze door bijvoorbeeld samen te werken met bedrijven 
en sportclubs. Vooral op de uitgaansavonden vrijdag- en 
zaterdagavond moet meer worden georganiseerd. Edam-
Volendam verhoogt ook de controle en handhaving in de 
horeca. Tevens worden ouders actief betrokken en surveilleren 
bijvoorbeeld op straat. 

Edam-Volendam is de eerste Nederlandse gemeente die de 
IJslandse aanpak in concreet beleid omzet. Ook Amersfoort, 
Hardenberg, Súdwest-Fryslân, Texel, Urk en het samenwerkings-
verband de Kempengemeenten hebben een pilot met het 
Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om te 
zien hoe de IJslandse aanpak in Nederlandse gemeenten kan 
worden gebruikt.

Geïnteresseerd in het IJslands preventiemodel? Kijk dan op de 
website van het Trimbos. 

https://www.ombudsmanmetropool.nl/uploaded_files/article/2019_01_13_Conceptrapport_Feesten_of_Beesten_3.pdf
https://nos.nl/artikel/2276841-amsterdam-verbiedt-rondleidingen-op-de-wallen.html
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7240926/1/09012f97827a1e5a
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/persberichten/task-force-geweld/
https://hetccv.nl/onderwerpen/overlast/nieuws-detail/article/edam-volendam-wil-alcohol-en-drugsgebruik-onder-jongeren-terugdringen-met-ijslandse-aanpak/
https://www.trimbos.nl/kennis/ijslands-preventie-model
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Geen Confrontatie meer in Alkmaar
Sinds 2018 liep een proef in Alkmaar waarvoor boa’s van de 
gemeente werden uitgerust met bodycams om minderjarige 
jongeren die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs te 
filmen. Deze beelden werden vervolgens getoond aan de 
jongere en zijn of haar ouders, om hen te confronteren met 
het gedrag en bewust te maken van de gevaren van alcohol en 
andere verdovende middelen.

Dit project, De Confrontatie, wordt in steeds meer gemeenten 
ingezet. De beoogde aanpak van Alkmaar verschilt echter van 
die in andere gemeenten: er worden toezichthouders van de 
gemeente ingezet, in plaats van de politie. Daarnaast worden 
niet alleen dronken jongeren gefilmd, maar ook jongeren die 
onder invloed zijn van drugs.  

Echter, stadstoezicht heeft geen enkele minderjarige kunnen 
betrappen. De proef is daarom na een jaar stopgezet. Of het 
gebrek aan constateringen komt omdat de dragers van de 
bodycams niet op tijd ter plaatse zijn, of dat er simpelweg 
weinig gevallen zijn van openbare dronkenschap is nog niet 
duidelijk. De politie meent echter dat er in Alkmaar wel degelijk 
beschonken minderjarigen zijn die tijdens het uitgaan overlast 
veroorzaken, aldus het bericht op Alkmaar Centraal. 

Interactief licht in de nacht
Ondernemers en gemeente Terschelling hebben, samen met 
een specialistisch bureau, het toeristische dorp Midsland 
een bijzondere nieuwe openbare verlichting gegeven. Als de 
horeca sluiten, wordt het druk in de straten van Midsland. Om 
mogelijke overlast voor bewoners te voorkomen geven de 30 
straatlantaarns op dat tijdstip een helder schijnsel af, het teken 
om niet te blijven hangen op straat. Wanneer de sensoren in de 
armaturen geen beweging in de straten signaleren, wordt het 
licht gedempt tot 30% van het vermogen. 

Daarnaast draagt de straatverlichting bij aan de sfeer in het 
dorp. De armaturen zijn voorzien van kleurenspots, die de 
bomen in de dorpskom in alle denkbare kleuren kunnen 
aanlichten. De spots zijn onafhankelijk aan te sturen en 
te programmeren. De ondernemersvereniging beschikt 
over verschillende kleurenprogramma’s om in te zetten 
tijdens evenementen. De spots worden via een app door de 
ondernemers bediend. Wanneer de kleurenspots branden, 
wordt de openbare straatverlichting automatisch gedempt.

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN PUBLICATIES 

Nationale Drug Monitor 2018
Ieder jaar publiceert het Trimbos-instituut de Nationale Drug 
Monitor met de laatste trends, cijfers en feiten over het gebruik 
van alcohol, tabak en drugs, onder andere in het uitgaansleven. 
De editie van 2018 is nu beschikbaar. Hieruit blijkt dat ecstasy 
in het uitgaansleven, naast alcohol, nog steeds de belangrijkste 
drug is. 

Per type drug worden 
de ontwikkelingen 
gepresenteerd. De trends 
in het drugsgebruik in 
het uitgaansleven staan 
dus verspreid door het 
document. Specifieke 
informatie over de trends 
in het uitgaansleven krijg je 
door in het pdf-document 
te zoeken op de woorden 
‘uitgaan’ en ‘horeca’.

Zorgen over lachgas
Volgens de Nationale Drug Monitor van het Trimbos zijn 
er signalen dat de populariteit van lachgas toeneemt. Bij 
‘doorsnee recreatief gebruik’ (5 tot 10 ballonnen lachgas per 
keer en maximaal één keer per maand), worden geen nadelige 
gezondheidseffecten verwacht. Er zijn echter ook signalen dat 
sommige gebruikers meer en vaker lachgas gebruiken, wat wel 
schadelijke effecten kan hebben. De berichten over mensen 
die tijdens Koningsdag onwel zijn geworden door gebruik 
van lachgas, de populariteit van de drug en het feit dat je op 
veel plaatsen lachgas kan kopen, zijn voor het ministerie van 
VWS reden tot zorg. Het ministerie gaat zich verder verdiepen 
in de risico’s van lachgas en of er alsnog vanuit de overheid 
ingegrepen moet worden. 

In een bericht van het AD staat dat het kabinet eind 2017 de 
verkoop van lachpatronen al aan banden wilde leggen, maar 
doordat de groothandel, horeca en winkeliers zelf maatregelen 
namen om het gebruik te beperken, zag de overheid er vanaf. 
Zo is de verkoop aan particulieren ingeperkt en wordt er geen 
reclame gemaakt. Momenteel wordt bekeken of dit actiepakket 
vanuit de branche nog voldoende is. Het Trimbos gaat komende 
tijd met een groep experts opnieuw naar de schadelijkheid van 
lachgasgebruik kijken. De resultaten van dit onderzoek worden 
rond de zomer verwacht.  

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen 
met CCV-adviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via 
e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.
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https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/stadstoezicht-alkmaar-zet-bodycams-in-tegen-alcoholgebruik-minderjarigen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d53461f32f467b4d819dee13edff7ff4
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/confrontatie-met-camerabeelden/
https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60036092-bodycam-proef-mislukt-geen-dronken-jongeren-voor-de-camera
https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=37619
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/highlights-nationale-drug-monitor-2018
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/highlights-nationale-drug-monitor-2018
https://www.ad.nl/gezond/groeiende-zorg-kabinet-over-gebruik-lachgas-extra-onderzoek-naar-risico-s~a224a730/
mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=

