
Overlast terugdringen 
door kleur te bekennen

Bewoners, ondernemers, politie en 
stadsdeel Amsterdam-Centrum werken 

samen aan het veiliger maken van de 
beroemdste buurten van Nederland!

Veiligheids-

schouwen 

in kleur



Veiligheidsschouwen in Kleur is een meetinstrument 

waarmee bewoners, ondernemers, politie en stadsdeel 

Amsterdam-Centrum voor het Wallengebied en de 

Nieuwmarktbuurt objectief gaan bepalen hoeveel over-

last drugsverslaafden, dealers, kleine criminelen, zwer-

vers, maar ook bezoekers daadwerkelijk veroorzaken. 

Een objectieve manier van beoordelen is nodig, want 

overlast wordt, heel begrijpelijk, door iedereen anders 

beleefd. Wat voor de één wel meevalt, wordt door de 

ander als ‘verschrikkelijk’ ervaren. Wanneer we maatrege-

len willen treffen die de overlast in deze buurten van het 

stadsdeel écht terugdringen, dan moeten we heel goed 

weten waar er wat daadwerkelijk aan de hand is. Het 

project Veiligheidsschouwen in Kleur zal ons dat inzicht 

geven. De pilot, uitgevoerd van september tot en met 

december 2006, wees uit dat deze aanpak de mogelijk-

heid geeft om per gracht, steeg, pleintje of straat aan te 

geven wat er op het gebied van overlast écht speelt. En 

dat vormt een goede basis voor het nemen van passende 

maatregelen voor de overlast in deze buurten!

Samen geven we onze woonomgeving meer kleur!
We kunnen alleen succes boeken met de aanpak van over-
last en het bevorderen van de veiligheid van het Wallenge-
bied en de Nieuwmarktbuurt wanneer alle betrokken partij-
en constructief samenwerken. Twee weten immers meer 
dan één, vier paar ogen zien meer dan twee paar en het is 
zonde om afzonderlijk van elkaar het wiel te gaan uitvinden. 
Bewoners, ondernemers, politie en medewerkers van het 
stadsdeel Amsterdam-Centrum trekken daarom samen op 
in dit project. De projectorganisatie bestaat uit:
•  Bewoners en ondernemers (schouwen, organisatie 

schouwgroepen en deelname aan de werkgroep Veilig-

heidsschouwen in Kleur); 
•  Politie (handhaving);
•  Stadsdeel Amsterdam-Centrum (projectleiding).



Schouwen. Hoe werkt dat?
Ruim vijfendertig bewoners en ondernemers zetten zich inten-
sief in voor de veiligheid van hun buurt. Zij nemen in vier 
schouwgroepen deel aan de veiligheidsschouwen. Om een 
zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken 
gaan ze twee jaar lang regelmatig op vastgestelde routes en 
verschillende tijden schouwen. 

De schouwroutes lopen door vier gebieden: 
1 Wallen West;
2 Wallen Oost;
3 Wallen Zuid en Nieuwmarkt Zuid;
4 Nieuwmarkt Noord;

De bewoners/ondernemers worden bij het schouwen 
ondersteund door politie en door medewerkers van het 
stadsdeel Amsterdam-Centrum.

Waar letten de schouwgroepen op?
De schouwgroepen kijken welke overlast ze tegenkomen 
van drugsverslaafden, dealers, zwervers, toeristen en 
bezoekers. Het gaat daarbij zowel om personen en hun 
gedrag, als om de zogenaamde ‘stille getuigen’, zoals spui-
ten, condooms, zilverpapiertjes, slaapspullen en voedselres-
ten. Wat een schouwgroep constateert aan overlast legt ze 
in kleur vast op een schouwformulier. Na de schouwronde 
komt de schouwgroep bijeen om op basis van de bevindin-
gen (de zogenaamde weging) de diverse schouwlocaties op 
het schouwformulier een eindkleur te geven. 



Kleur bekennen
De criteria die aan die kleur gekoppeld zijn liggen vast. 

 GOED / GEEN OVERLAST
 BEPERKTE OVERLAST
 DUIDELIJK AANWEZIGE OVERLAST
 ERNSTIGE OVERLAST
 EXCESSIEVE OVERLAST

Overlast objectief vastgesteld. En dan?
Het ontwikkelen én gebruiken van alleen het meetinstru-
ment zal de overlast niet terugdringen. Met de kennis die 
we opdoen tijdens de schouwen moeten we dan wel aan 
de slag! Onder andere politie, justitie, zorginstellingen, 
woningbouwverenigingen en het stadsdeel moeten op 
basis van de objectieve resultaten van de veiligheidsschou-
wen passende maatregelen treffen. Van het aanbrengen 
van betere verlichting op bijvoorbeeld oranje plekken tot 
het (ver)plaatsen van camera’s in rode straten en van het 
wegsturen van verslaafden tot het oppakken van dealers op 
paarse plekken. Samen moeten we ervoor zorgen dat de 
overlast daadwerkelijk én merkbaar wordt teruggedron-
gen en de veiligheid wordt bevorderd. Het project Veilig-

heidsschouwen in Kleur is de eerste stap op weg naar een 
veilige en leefbare (Wallen- en Nieuwmarkt)buurt!
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De bewoners en ondernemers steken behoorlijk veel 
tijd en energie in het project Veiligheidsschouwen 
in Kleur. Ze zijn ervan overtuigd dat dit een goede 
manier is om overlast aan te pakken in hun buurt. 
Eén van de bewoners die meewerkt aan de veilig-
heidsschouwen zegt over haar motivatie: “Ik vind het 
heerlijk om in de Nieuwmarktbuurt te wonen, maar 
het is toch absurd dat ik me in mijn eigen straat soms 
onveilig voel door junks, bedreigd wordt door dealers 
en vrijwel dagelijks blikjes, condooms, mensenpoep 
en ‘stille getuigen’ van drugs moet opruimen om 
het voor mezelf en mijn buren leefbaar te houden. 
Dáárom doe ik mee.”

Het is geweldig dat bewoners en ondernemers zich 
zo actief willen inzetten om ‘hun’ buurt leefbaar te 
houden. Dat kost hen tijd en energie. Hoe meer 
mensen deelnemen, hoe meer de ‘lasten’ worden 
verdeeld! Nieuwe mensen die mee willen werken aan 
het project Veiligheidsschouwen in Kleur zijn dan 
ook van harte welkom. Neem gerust contact op met 
het projectteam als u ook uw steentje wilt bijdragen 
aan het veiliger maken van de Wallen- en Nieuw-
marktbuurt. Adresgegevens vindt u hieronder.

Meer informatie over meedoen en het project 
Veiligheidsschouwen in Kleur staat op onze website 
www.centrum.amsterdam.nl/veiligheid. Of per e-mail 
bij Renée van Mierlo; Rmierlo@centrum.amsterdam.nl
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