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Voorwoord  

 
Voor u ligt het Actieprogramma Veilig 2014 - 2018. Dit plan beschrijft de aanpak van veiligheid in de gemeente Zwijndrecht voor de  

periode 2014-2018. 

 

Het actieprogramma is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken partners op het gebied van veiligheid.  In dit actieprogramma 

worden de kaders en doelstellingen bepaald voor de komende jaren. Deze doelstellingen lopen door alle portefeuilles heen. Daarmee is 

het actieprogramma een verantwoordelijkheid van ons gehele college. 

 

Samen met de partners gaan wij ons op allerlei gebieden (nog meer) inspannen voor een betere veiligheid en leefbaarheid. Ieder neemt 

daarin zijn verantwoordelijkheid om de vele kanten van het veiligheidsbeleid te vertalen naar een aanpak die resultaten oplevert. 

De gemeente kan het niet alleen en doet, meer dan voorheen, een beroep op de waakzaamheid en participatie van de burger ten behoeve 

van de veiligheid van zichzelf en de lokale gemeenschap. Wij willen de betrokkenheid en inzet van de burger en de maatschappelijke 

partners optimaal benutten in de aanpak van veiligheid in Zwijndrecht. Dus laten we de krachten bundelen en ons sterk maken voor een 

nog veiliger Zwijndrecht.  

 

 

 

De burgemeester van Zwijndrecht,  

Drs. D.J. Schrijer  

november 2014 
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1  Inleiding 

Veiligheid is een belangrijk thema in onze samenleving in het algemeen en in Zwijndrecht in het bijzonder. In de afgelopen raadsperiode 

is er een flink aantal zaken opgepakt in het veiligheidsdomein. Desalniettemin zijn er diverse ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal 

niveau die de aandacht vragen. Daarom heeft de raad van Zwijndrecht het thema Veiligheid en leefbaarheid als één van de centrale 

thema’s in het Raadsprogramma 2014-2018 opgenomen.  

Het veiligheidsniveau en de veiligheidsbeleving in de wijken Kort Ambacht Zuid en Noord zijn beneden gemiddeld en de woninginbraken 

en andere High Impact Crimes (geweld, straatroof en overvallen) nemen toe. Dit zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, 

diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.  De verloedering van de openbare buitenruimte en de woonoverlast 

dienen een halt toegeroepen te worden. Ook het thema externe veiligheid behoeft extra aandacht. 

Redenen genoeg om een Actieprogramma Veilig vast te stellen, dat gedurende de zittingsperiode 2014-2018 van de raad de basis vormt 

voor het beleid op het gebied van veiligheid.  

 

1.1 Doel 

Doel van het Actieprogramma Veilig 2014-2018 is om van Zwijndrecht een nog veiligere  gemeente te maken, waar alle generaties 

bewoners zich veilig voelen, bereid zijn de veiligheid te bevorderen en waar het prettig wonen is. Het bereiken van duurzame, sociale en 

fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, bedrijvigheid en jeugd wordt gerealiseerd door een effectieve samenwerking met alle 

verantwoordelijke partners. Dit zowel in het publieke als in het private domein. Iedereen neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en 

spreekt elkaar hierop aan op basis van duidelijke wederzijdse verwachtingen.   

 

1.2 Definitie veiligheid 

Alle terreinen waarop veiligheid een rol speelt zijn betrokken en opgenomen in dit actieprogramma. Het actieprogramma wordt daarmee 

de kapstok waar alle veiligheidsterreinen aan opgehangen worden.  

In die zin is er sprake van een integraal veiligheidsplan, waarbij het begrip veiligheid breed wordt gedefinieerd en alle beleidsterreinen 

omvat. Het onderwerp veiligheid omvat veel verschillende thema’s en daaraan wordt door verschillende gemeentelijke afdelingen en 

partners gewerkt. Een verheldering van de onderlinge samenhang en prioriteitstelling kan leiden tot een meer gestructureerde aanpak, 

waarbij kwaliteitswinst wordt geboekt. 
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Per hoofdstuk wordt ingezoomd op de specifieke veiligheidsthema’s per beleidsterrein.  Waar nodig en wenselijk wordt op bepaa lde 

veiligheidsterreinen verwezen naar andere beleidsdocumenten.  

 

Het veiligheidsplan heeft als centraal doel het definiëren van het gemeentelijke gewenste niveau van veiligheid en de weg die gevolgd 

dient te worden om te komen tot dit niveau. Een afgeleid doel van het plan is het definiëren van de verschillende rollen die gespeeld 

worden op en in relatie met het onderwerp veiligheid en de onderlinge afstemming tussen deze rollen te borgen.  

 

1.3 Opbouw en inhoud 

Het actieprogramma is opgebouwd rond een vijftal door de VNG gedefinieerde veiligheidsvelden. Per veiligheidsthema wordt in het 

actieprogramma een analyse gemaakt van de problematiek die aan de orde is in Zwijndrecht en geïnventariseerd hoe de huidige aanpak 

er uit ziet. Vervolgens worden bij de thema’s meetbare doelstellingen geformuleerd. Daarna worden er aan de doelstellingen activiteiten 

en inspanningen gehangen om de doelstellingen te behalen.  

 

Samengevat zien de vijf veiligheidsvelden er als volgt uit: 

 

1. Veilige woon- en leefomgeving 

We streven er naar een gemeente te zijn met leefbare en veilige wijken waar alle generaties zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid 

te bevorderen. Dit begint bij een veilige woon- en leefomgeving. Dit veiligheidsthema bundelt alle veiligheidsonderwerpen die direct met 

de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten te maken hebben. De onveiligheid binnen dit thema heeft een heel 

herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee te maken krijgt en die in de veiligheidsmonitor en de politiecijfers 

terug te vinden zijn.  

Een veilige woon- en leefomgeving creëren we met zijn allen. Door een verdere versterking van de sociale buurtcohesie, de betrokkenheid 

van de bewoners bij de eigen buurt ontstaat meer een “wij-gevoel” en neemt de bereidheid van bewoners toe zich verantwoordelijk voor 

de eigen omgeving op te stellen. Door deze verantwoordelijkheid te nemen krijgen criminaliteit en verloedering minder kans en 

verminderen onveiligheidsgevoelens. 

 

2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Veiligheid met betrekking tot bedrijvigheid is zeer omvangrijk en zeer divers van aard. Bedrijvigheid en veiligheid bestaan uit 

onderwerpen die te maken hebben met criminaliteit en de (sociale) onveiligheid rond economische en recreatieve voorzieningen zoals 

winkelcentra, bedrijventerreinen, uitgaansmogelijkheden en evenementen. De samenwerking die hierin wordt gezocht heeft een privaat-

publiek karakter. Ook hier geldt, dat we in samenwerking zorgen voor een verhoging van de veiligheid 
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3. Jeugd en veiligheid 

De jeugd is de toekomst. Dat betekent dat er ons veel aan gelegen is jeugdigen kansen te bieden op een goede toekomst. Wij willen dan 

ook zo veel als mogelijk jongeren de ruimte bieden zichzelf te ontplooien en zullen in samenwerking met onze partners trachten te zorgen 

voor de juiste omgeving en voorwaarden daarvoor. 

Bij het jong zijn horen af en toe misstappen. Daarvoor is begrip, maar het mag niet zo zijn dat deze misstappen tot overlast voor anderen 

leidt. Indien nodig zullen wij of onze partners daarom corrigerend optreden. Een belangrijke ontwikkeling op dit thema is de 

(door)ontwikkeling van het Veiligheidshuis. Hoewel het Veiligheidshuis een bredere doelgroep bedient dan alleen de jeugd, heeft de jeugd 

hier wel een groot aandeel in.  

 

4. Fysieke veiligheid 

Zwijndrecht kent een aantal forse risico’s zoals een dichte infrastructuur waarover gevaarlijke stoffen vervoerd worden en een aantal 

risicovolle bedrijven. We zijn er echter van overtuigd dat we in de voorbereiding op de goede weg zijn en steken ook de komende periode 

de nodige energie in het voorkomen van incidenten. Daar waar deze incidenten zich toch voor doen zullen onze voldoende voorbereide 

hulpverleningsdiensten zorg dragen voor een zorgvuldige en goede afwikkeling hiervan. Een groot deel van de uitwerking vindt in 

regionaal verband plaats (de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst). Verkeersveiligheid is voor de gemeente eveneens een belangrijk 

onderwerp.  

 

5. Integriteit en veiligheid. 

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en daarbij past bij uitstek integer handelen. Aantasting daarvan is onaanvaardbaar en ondergraaft 

de rechtsorde, hetgeen aantasting van de veiligheid impliceert. Dit thema bundelt de bedreigingen rond de georganiseerde criminaliteit en 

non-integer  bestuurlijk handelen. Een andere wijze waarop de rechtsorde ondergraven wordt zijn georganiseerde vormen van 

criminaliteit, zoals drugshandel, mensen- en wapenhandel, maar ook bouwfraude. Vormen die vaak op tal van manieren verweven zijn 

met de legale omgeving.  

 

1.4 Doelstellingen 

De ervaring leert dat effectief beleid gebaat is bij het maken van keuzes. Niet ieder veiligheidsthema kan - vooral gezien de beperkte 

personele en financiële middelen - met evenveel aandacht worden aangepakt. Het is daarom van belang de belangrijkste meest urgente 

veiligheidsthema’s te kiezen en deze met extra aandacht en inzet aan te pakken.  
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In de hierna volgende hoofdstukken worden per thema doelstellingen geformuleerd. Dit wil niet zeggen dat de andere onderwerpen en 

activiteiten geen aandacht krijgen. De aanpak van alle veiligheidsthema’s is immers onderdeel van lijnwerkzaamheden van verschillende 

afdelingen en organisaties.  

 

Criteria om tot de formulering van de doelstellingen te komen zijn de inhoud van het Raads- en uitvoeringsprogramma 2014 – 2018, de 

resultaten van de Veiligheidsmonitor 2012, de gebiedsscan van de politie (2014) en de politiecijfers, een en ander gecombineerd met de 

maatschappelijke impact, de hardnekkigheid en de veiligheidsrisico’s hiervan.  

1.5 En verder 

Het Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 bevat de doelstellingen en de activiteiten om die doelstellingen te bereiken. Deze activiteiten 

worden benoemd en uitgewerkt in aparte beleidstukken, dan wel projectplannen. Uiteraard kan de actualiteit leiden tot een andere 

prioritering.  

 

1.6 2014 is overgangsjaar 

Het actieprogramma  is in 2014 opgesteld en eind 2014 vastgesteld. Dat betekent uiteraard niet dat er in 2014 geen activiteiten 

plaatsvinden in het veiligheidsdomein. Alle lopende projecten en initiatieven zijn gecontinueerd. Daarnaast zijn de projecten Kort Ambacht 

Zuid en Noord (inclusief Jong in Noord) opgesteld en is daarmee een start gemaakt. Ook is een start gemaakt met het project “Veilig 

Wonen”. 
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2 Thema 1  Veilige woon- en leefomgeving 

 

2.1 Algemeen 

Het thema “Veilige woon- en leefomgeving” is het onderwerp dat de burgers het meest direct  raakt. Het bundelt alle 

veiligheidsonderwerpen die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten te maken hebben. Iedereen heeft 

in meer of mindere mate te maken met aantasting van de veiligheid in de eigen omgeving. Dit varieert van verloedering, vernieling en 

criminaliteit tot huiselijk geweld en allerlei vormen van overlast. Hieronder volgt een analyse van de situatie op dit veiligheidsthema om 

vervolgens uit de komen op een aantal te bereiken doelstellingen. We besluiten dit thema met de activiteiten die in de periode 2014 -  

2018 uitgevoerd gaan worden om deze doelstellingen te bereiken. 

 

2.2 Veiligheidsmonitor 2012 

In 2013 is voor de vijfde keer de monitor Leefbaarheid en Veiligheid uitgevoerd door het Onderzoekscentrum Drechtsteden. De monitor 

2013 was de laatste in de reeks. Voortaan verschijnt de Veiligheidsmonitor (VM).  

De landelijke VM is in 2012 voor het eerst afgenomen. Het grote voordeel is dat in alle gemeenten uniform wordt gemeten zodat er in de 

toekomst goede vergelijkingen te maken zijn met andere gemeenten en regio’s. De eerste VM uit 2012 moet worden gezien als 

http://thumbs.dreamstime.com/z/het-dak-van-de-wapens-van-de-veiligheid-van-de-familie-van-het-kind-van-de-vader-van-de-moeder-5820311.jpg
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nulmeting. Door een andere manier van meten en door de verschillende meetmomenten kunnen uitkomsten over veiligheid in de Monitor 

Leefbaarheid en Veiligheid afwijken van die in de VM. 

 

Met ingang van 2014 heeft de gemeente Zwijndrecht deelgenomen aan de Regionale Veiligheidsrapportage van de Politie Eenheid 

Rotterdam. Deze rapportage maakt gebruik van de cijfers van de politie en van de resultaten van de landelijke VM. Deze rapportage 

verschijnt tweejaarlijks.  

Uit de Veiligheidsmonitor 2012 blijkt dat de veiligheidsbeleving in Zwijndrecht iets minder is dan in de andere Drechtsteden. Op basis van 

de cijfers is een licht negatieve trend te zien in de onveiligheidsgevoelens van de inwoners in Zwijndrecht. Met name de wijken Kort 

Ambacht en Noord steken negatief af met een rapportcijfer van 6,7. Gemiddeld scoort Zwijndrecht een 7,1 voor veiligheid.  

 

Verder valt op dat inwoners van Zwijndrecht vaker ontevreden zijn over de buurtontwikkeling in de laatste 12 maanden (23% ziet een 

achteruitgang, in de regio is dat 18%). Ook zijn de inwoners minder tevreden over de inzet van de gemeente voor leefbaarheid en 

veiligheid. 41% is hier tevreden over tegenover 47% in de regio en ligt de score voor onderhoud van wegen, paden en pleintjes lager: 5,8  

versus 6,2. 

2.3 Politiecijfers 

Uit de politiecijfers over 2010-2013 blijkt dat het aantal woninginbraken in Zwijndrecht hoog is. Sinds 2010 stijgt het aantal inbraken 

jaarlijks. 

 

Wat opvalt is dat binnen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid in 2013 een trendbreuk heeft plaatsgevonden in die zin dat er sprake is van 

een daling van het aantal woninginbraken met - 11,6%. Echter in Zwijndrecht was in 2013 sprake van een stijging met 14,8%. Het is niet 

duidelijk waarom het aantal woninginbraken in die periode ondanks een stringente aanpak van de politie niet gedaald is. Ook het aantal 

inbraken in garageboxen, schuren en tuinhuisjes is hoog. Het aantal diefstallen van en uit motorvoertuigen ligt eveneens boven het 

gemiddelde. In de wijken Kort Ambacht en Walburg is het aantal auto-inbraken het hoogst, in Heerjansdam worden het minste auto’s 

opengebroken.  
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Woninginbraken per wijk in 2013: 

Centrum    13 

Heer Oudelands Ambacht  17 

Heerjansdam    20  

Kort Ambacht    44 

Nederhoven    39 

Noord     33 

Walburg    36 

2.4 Gebiedscan criminaliteit en overlast 2014 

Sinds een aantal jaren brengt de politie jaarlijks de gebiedsscan uit. Met de gebiedsscan brengt de politie de belangrijkste 

veiligheidsproblemen en ontwikkelingen in Zwijndrecht in kaart. Hiermee signaleert en adviseert de politie over ontwikkelingen die van 

belang zijn voor het vergroten of borgen van veiligheid.  

Mede op basis van de uitkomsten van de gebiedsscan worden concrete veiligheidsproblemen (woningcriminaliteit, jeugdoverlast, 

leefbaarheid) door de politie gedeeld met het lokaal bestuur en kunnen  keuzes gemaakt worden om problemen integraal aan te pakken. 

Daarmee is het een belangrijk instrument om de veiligheidsagenda op te stellen.  

 

In de gebiedsscan 2014 benoemt de politie de volgende punten: 

- Wijk Noord - jeugdoverlast, vernielingen (vaak aan auto’s), hennepkwekerijen, branden; 

- Station Zwijndrecht – fietsendiefstallen en overlast; 

- Babbeltrucs bij ouderen; 

- High Impact Crimes – woninginbraken, straatroof en overvallen. 

2.5 Regionaal meerjarig beleidsplan 2015 -2018 (politie- eenheid Rotterdam)  

De doelstellingen van het regionaal beleidsplan zijn o.a: 

- Een afname van de criminaliteit en overlast op de volgende regionale thema’s: 

- High impact crimes 

 - Jeugd 

 - Drugs 
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 - Veiligheid in de buurt 

 - Ondermijning 

- Een toename van vertrouwen in veiligheid. 

 

Bovengenoemde thema’s komen allen in meer of mindere mate terug in dit actieprogramma. De raakvlakken met de politie, zowel lokaal 

als regionaal zijn dan ook duidelijk aanwezig. 

 

2.6 Inrichting openbare ruimte (IBOR) 

De inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hebben direct invloed op zowel de subjectieve als de objectieve 

veiligheid. De inrichting van de openbare ruimte bepaalt mede de wijze waarop mensen zich gedragen. De inrichting van de openbare 

ruimte kan ongewenst gedrag niet voorkomen maar kan hier wel een belangrijke rol in spelen. Het IP (investeringsprogramma) bestaat 

voor een belangrijk gedeelte uit herinrichtingprojecten. Binnen de verschillende projectgebieden wordt de kwaliteit van de openbare 

ruimte opgewaardeerd en wordt bekeken in hoeverre een aanpassing van de inrichting van deze openbare ruimte wenselijk is. Deze 

herinrichting vindt niet alleen plaats op basis van technische kaders maar ook op basis van wensen van bewoners en ondernemers en op 

basis van sociale veiligheid.  

 

Naast de grootschalige herinrichtingprojecten heeft ook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte directe gevolgen voor de 

inrichting van- en de wijze waarop de openbare ruimte gebruikt wordt. Begin 2014 heeft de raad het integraal beheerplan vastgesteld 

(IBOR-plan). In het integrale beheerplan wordt uiteengezet welke financiële middelen wij ter beschikking hebben voor het beheer en 

onderhoud en worden keuzes gemaakt op basis van beeldkwaliteiten met betrekking tot de te volgen beheerstrategieën (gedifferentieerd 

beheer).  

 
Kernwaarden binnen het integrale beheerplan zijn “Schoon, Heel en Veilig”. In Zwijndrecht dient de openbare ruimte aan deze 

kernwaarden te voldoen. Opmerking hierbij is dat de term “veilig” binnen IBOR met name betrekking heeft op de technische veil igheid 

(kwaliteit voetpaden, speeltoestellen enz). De strekking van dit actieprogramma richt zich met name op de sociale veiligheid. Toch 

bestaan beide veiligheidsbegrippen in onderlinge symbiose van elkaar. Technisch onveiligheid heeft vaak directe gevolgen voor de sociale 

veiligheid (bv kapotte straatverlichting). Daarnaast heeft een openbare ruimte die niet schoon en heel is een negatief effect op de 

belevingswaarde en daarmee het veiligheidsgevoel van burgers. 
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Uit het integraal beheerplan komt naar voren dat wij onze oude beleidsambitie om de gehele openbare ruimte op B-niveau te 

onderhouden niet langer te handhaven is. Op een aantal locaties zullen wij een aantal onderdelen van de openbare ruimte op een lager 

niveau moeten gaan onderhouden (C-kwaliteit). De invoering van dit gedifferentieerd beheer (B- en C-kwaliteit) vindt plaats in 

samenspraak met de samenleving en onze sociale partners. Samen met hen wordt bepaald op welke plekken de openbare ruimte op B-  

dan wel op C-kwaliteit onderhouden wordt. De gevolgen voor de sociale veiligheid vormen uiteraard ook een belangrijke input voor deze 

keuzes.     

2.7 Welke activiteiten vinden al plaats 

Een overzicht van alle activiteiten die op dit terrein plaats vinden treft u aan in bijlage 1. Dit zijn de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente en de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden (‘going concern’) 

vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven.   

 

2.8 Doelstellingen   

Op basis van genoemde gegevens komen we tot een aantal doelstellingen. Met name de aanpak van de woninginbraken is een onderwerp 

dat op de gezamenlijke veiligheidsagenda van de Minister van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie terugkomt. Het 

is niet voor niks dat de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam dit onderwerp als thema voor de driversgroep “Veilig Wonen” heeft gekozen.  

Verder is het zo dat Zwijndrecht in de Veiligheidsmonitor 2012 een 7.1 scoort als rapportcijfer veiligheid. Hierbij blijven we achter bij 4 

van de 5 andere Drechtsteden. Daarom willen we deze score verbeteren.    

 

Doelstellingen bij thema Veilige woon- en leefomgeving 

 

 

A.  Afname van het aantal woninginbraken (en inbraken uit schuren en garages) met 15% in 2018 t.o.v. 2013 

B.  Afname van het aantal inbraken van en uit motorvoertuigen van 15% in 2018 t.o.v. 2013 

C.  Verbetering van onze positie op het gebied van de veiligheidsbeleving ten opzichte van de andere Drechtsteden in 2018 t.o.v. 2013 
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Kwantitatieve doelstellingen  bij thema Veilige woon- en leefomgeving 

 
Thema  Indicator   Bron 0-meting   Streefwaarde 2018 

A. Woninginbraak (en garages en schuren)    
 

Aangiftecijfers politie  Politie   202 (46)* 170 (40) 

B. Diefstal van en uit motorvoertuigen Aangiftecijfers politie  Politie  307* 260 

C. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid  VM  7,1**     Verbetering t.o.v. andere Drechtsteden 

*     politiecijfers 2013 

**   Veiligheidsmonitor 2012 

 

2.9 Aanpak 2014-2018 

Projecten en activiteiten bij doelstellingen thema Veilige woon- en leefomgeving 

 
Onderwerp Wanneer Wie Toelichting 

Project “Veilig Wonen” 2014 - 2018 Staf Integrale wijkgerichte aanpak met partners om veiligheid, 
leefbaarheid in de wijk te stimuleren (brandveiligheid, PKVW, 
openbare verlichting, inrichting openbare gebied) 

Politie 

Brandweer 

Corporaties 

Communicatie 

Project KAZ 2014 - 2018 Planrealisatie Integrale wijkgerichte aanpak met partners om sociale 
samenhang in Kort Ambacht te verbeteren MO 

RO 

Communicatie 

Project Noord 2014 - 2018 Planrealisatie Integrale wijkgerichte aanpak met partners om sociale 
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MO samenhang in Noord te verbeteren 

RO 

Communicatie 

Uitrol buurtpreventie over alle wijken 2015 - 2016 Staf Stimuleren en faciliteren initiatieven 

Politie  

Communicatie Opstellen protocol en kaders 

Donkere dagen offensief 2014-2018  Staf Ondersteuning van politie met campagnes ter voorkoning van 
woning- en auto-inbraken Politie 

Communicatie 

Uitwerken mogelijkheden gebruik Burgernet 2015 en 2016 Staf Uitrol deelname Burgernet om burgers meer te betrekken bij het 
oplossen van zaken die in de woonomgeving plaatsvinden 

Uitvoering Investeringsprogramma 2014-2017 2014 - 2017 Communicatie Integrale herinrichting van de openbare ruimte 

Intensiveren communicatie over veiligheid en 
veiligheidsbeleving (o.a. middels 
Veiligheidskrant) 

2014 - 2018 Communicatie In media aandacht besteden aan veiligheidsthema’s en successen 
delen Staf 

Verbeteren zichtbaarheid gemeente en politie 
 
 
 

2014 - 2018 Staf  Pro-actief naar buiten treden (Deelname roadshows, houden 
informatiebijeenkomsten) Communicatie 

Politie 

Terugkeer (zeden) delinquenten in wijken en 
buurten 

2015 Staf -          Opstellen protocol 

-          Inzet BIJ Politie 

Oud en Nieuw 2014 Staf Vuurwerkvrije zones instellen 

Communicatie 

Implementatie gedifferentieerd beheer 2014 - 2018 Planrealisatie Uitvoeren van gedifferentieerd beheer in samenspraak met 

bewoners, ondernemers en sociale partners door middel van 
buurtstrategieën 

Veilige Publieke Taak 2015 - 2016 Staf - Deelname aan project Veilige Publieke Taak 

- Opstellen plan van aanpak VPT  

 

Communicatie 
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3 Thema 2 Bedrijvigheid en veiligheid  

3.1 Algemeen 

Met het Economisch Programma 2014-2016, dat in samenwerking met het bedrijfsleven is opgesteld wil de gemeente Zwijndrecht het 

bedrijfsleven onder andere betere kansen bieden om zich te ontwikkelen en te excelleren. Het bedrijfsleven moet daarbij prettig kunnen 

ondernemen in Zwijndrecht. In het verlengde daarvan is veiligheid een belangrijk element.  

 

Ondernemers kunnen tenslotte slachtoffer worden  van onveiligheid, bijvoorbeeld bij overvallen of inbraken. Maar ook kan het 

bedrijfsleven zelf een mogelijke katalysator voor onveiligheid vormen, zoals bijvoorbeeld bij een mogelijke negatieve aantrekkingskracht 

van horecaondernemingen.  

 

In dit deel van het veiligheidsplan wordt ingegaan op de voor Zwijndrecht van toepassing zijnde thema’s. 

 

3.2 Veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra 

 

De criminaliteit op bedrijventerreinen en in winkelcentra is in onze regio niet verontrustend. 

Uiteraard hebben bedrijfsinbraken over het algemeen grote economische schade tot gevolg, 

waarbij het steeds de vraag is waar de verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt in relatie tot 

bedrijvigheid. Veelal zal dit een samenspel van actoren zijn waarbij de gemeente een 

coördinerende rol speelt. 

 

De gemeente faciliteert, stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van 

Bedrijven InvesteringsZones, Parkmanagement en Keurmerk Veilig Ondernemen voor zowel 

winkelcentra en bedrijventerreinen.  

 

Doelstelling van het Economisch Programma is minimaal 3 nieuwe initiatieven te realiseren: oprichting van een nieuwe BZ of 

parkmanagement of behalen of herijken van een KVO certificaat; 
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Op drie van de acht bedrijventerreinen (Groote Lindt, de Geer en De Gors) is al een vorm van beveiliging, waarbij opgemerkt wordt, dat 

nog diverse extra beveiligingsopties overwogen kunnen worden (bijvoorbeeld cameratoezicht, afsluiting); 

Van de diverse winkelcentra is winkelcentrum Walburg naar alle tevredenheid beveiligd met cameratoezicht en  particuliere  beveiligers; 

Het preventieteam zakkenrollerij voert regelmatig controles uit in winkelcentra om winkeldiefstal en zakkenrollerij te voorkomen; 

Bij revitalisering van bedrijventerrein De Geer is het vrachtwagenparkeerterrein met camera’s beveiligd. Ook in het stationsgebied gaan 

we binnenkort cameratoezicht toepassen.  

3.3 Welke activiteiten vinden al plaats 

Een overzicht van alle activiteiten die op dit terrein plaats vinden treft u aan in bijlage 1. Dit zijn de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente en de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden (‘going concern’) 

vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven.   

 

3.4 Doelstellingen  

  

Doelstellingen bij thema Bedrijvigheid en veiligheid 

 

 

D.  In 2016 zijn minimaal 3 nieuwe initiatieven gerealiseerd op het terrein van de ontwikkeling van een nieuwe BIZ of parkmanagement 

of het behalen of herijken van een KVO certificaat B (bovenop de thans reeds beveiligde 3 bedrijventerreinen) 

E.  Naar behoefte in samenwerking met uitvoerende partijen organiseren van bijeenkomsten over inbraakpreventie en/of overvalpreventie 

 

 

Kwantitatieve doelstellingen bij thema Bedrijvigheid en veiligheid 

 
Thema  Indicator Bron Streefwaarde 2016 Streefwaarde 2018 

D. Nieuwe initiatieven 
BIZ/parkmanagement/KVO-B 

Eigen telling/waarneming  Gemeente    3  - 

E. Bijeenkomsten inbraak-/overvalpreventie Eigen telling/waarneming  Gemeente    Naar behoefte 
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3.5 Aanpak 2014-2018  

 

Projecten en activiteiten bij doelstellingen Bedrijvigheid en veiligheid 

 
Onderwerp Wanneer Wie Toelichting 

Uitwerken  behoefte ontwikkeling nieuw BIZ of parkmanagement 2015 RO   

Uitwerken behoefte herijking KVO-B certificaat 2015 RO   

Organiseren bijeenkomsten voor ondernemers over inbraakpreventie en/of overvalpreventie 
 

2014 - 2018 RO   
 
 

Politie 
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4 Thema 3 Jeugd en veiligheid 

4.1 Algemeen 

 

 

Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in Nederland. Met 85 procent van de jeugd gaat het prima, tien procent behoort tot een 

risicogroep en vijf procent kent al dan niet serieuze problemen. Deze 15 procent verdient extra aandacht, ondersteuning en soms ook 

correctie.  

 

In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk om de opvoeding goed vorm te geven. Op lokaal niveau verzetten gemeenten (en politie) 

veel werk om problemen met alcohol, drugs, uitgaansgeweld, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit aan te pakken.  

 

Door invoering van de nieuwe Jeugdwet vindt een verschuiving van jeugdtaken naar gemeenten plaats. Kernbegrippen zijn hier preventie, 

vroegsignalering, zorg en hulp zo dicht mogelijk bij het kind, het versterken van de sociale netwerken van kind en gezin. 

Voor het veiligheidsbeleid betekent de nieuwe wet ondermeer dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van 

jeugdbescherming (ondertoezichtstelling, ontzetting uit de ouderlijke macht en ontheffing uit de ouderlijke macht) en jeugdreclassering 

en jeugd-ggz, ook voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Per veiligheidsregio, onder verantwoordelijkheid van de 

gemeenten, is straks één AMHK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld), met de functies advies, informatie, melden 

en onderzoek. 

 

Veel van het onderwerp jeugd en veiligheid wordt behandeld in de stukken m.b.t. decentralisatie Jeugdzorg en meer specifiek Beleidsplan 

Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht. Daarom beperken we ons in dit hoofdstuk tot de veiligheidsaspecten zoals benoemd in staand beleid 

zoals aanpak risicojeugd per groep, Jeugd in openbare ruimte (JOR), het raads- en uitvoeringsprogramma 2014-2018 en de gebiedsscan 

2014 van de politie: overlast op straat, vernielingen door jongeren, overlastgevende jongeren c.q. jeugdgroepen en alcohol en drugs. 

 

4.2  Problematiek  

Hinderlijk en overlastgevend gedrag onder jongeren, met name op straat. Hierbij focussen we op de risicojeugd.  
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Definitie risicojeugd (groep): 

- Zwijndrechtse jeugd van 12 tot en met 23 jaar; 

- Jeugdigen die het contact met de eigen leefomgeving dreigen kwijt te raken. De risico’s vloeien voort uit de problemen die deze 

 jeugdigen thuis, op school en in de buurt hebben. Zij hebben moeite om hun vrije tijd op een crimineel gedrag etc. 

4.3 Welke activiteiten vinden al plaats 

Een overzicht van alle activiteiten die op dit terrein plaats vinden treft u aan in bijlage 1. Dit zijn de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente en de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden (‘going concern’) 

vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven.   

 

4.4 Doelstellingen 

  

Doelstellingen bij thema Jeugd en veiligheid  

 

 

F.  Minder dan 17% van de inwoners geeft in 2018 aan dat zij “vaak overlast van jongeren ervaart” 

G.  Afname van het gebruik van genotsmiddelen (alcohol en drugs) onder jongeren in 2018 t.o.v. 2010  

 

 

Kwantitatieve doelstellingen per thema bij thema Jeugd en veiligheid 

 
Thema  Indicator   Bron 0-meting   Streefwaarde 2018  

F. Door inwoners ervaren overlast van jongeren Jongerenoverlast percentage VM    17%*  Daling met 15% 

G. Gebruik genotsmiddelen onder jongeren Gezondheidsmonitor DG&J 6% rookt  
21% drinkt** 

 daling 

   *   Veiligheidsmonitor 2012  
  **  Gezondheidsmonitor 2010 
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4.5 Aanpak 2014-2018  

 

Projecten en activiteiten bij doelstellingen Jeugd en veiligheid 

 
Onderwerp Wanneer Wie Toelichting 

 

Actieplan Jong in Noord 

Vanaf 2015 MO - Het verhogen van het gevoel van veiligheid in de wijk Noord en het 

bevorderen van het prettig wonen en samenleven in de wijk. 

- Het creëren van voorzieningen voor jongeren en daarmee het 

- Minimaliseren van de overlast in de openbare ruimte. 

Diverz 

Creëren jongerenvoorzieningen in 
de openbare ruimte 

2014 - 2015 MO Onderdeel van project Jong in Noord 

Diverz 

Creëren extra activiteitenaanbod en 
ontmoetingmogelijkheden in 
bestaande accommodaties 

2014 - 2018 MO Onderdeel van project Jong in Noord 

Diverz 

Inzetten handhavingacties m.n. op 
de meest overlastgevende locaties 

2014 – 2018 MO Onderdeel van project Jong in Noord 

Politie 

Toezicht 

Fysieke maatregelen in Noord 2014 - 2018 MO Onderdeel van project Jong in Noord 

Beheer 

Zgn. “afpellen” van groepen 
waarbij jongeren worden toe geleid 
naar vormen van 
vrijetijdsbesteding, arbeid en 
scholing 

 doorlopend Diverz (straatcoaches 
jongerenwerkers) 

Onderdeel van project Jong in Noord 

Veiligheidshuis 

Bureau Halt 

Politie 

Project Verzuip jij je toekomst!? doorlopend MO (in samenspraak met 
straatcoaches)  

  

DG&J  

Vraagstukken rondom verslaving 
inventariseren en vaststellen 
binnen bestaande lokale opgaven 

2015 met onderwijs, jongerenwerk, 
straatcoaches en politie, 
jongeren en ouders 
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5 Thema 4 Fysieke veiligheid 

 

5.1 Algemeen 

Iedereen loopt risico’s, zowel buiten op straat, als in een publieke omgeving en in de eigen woonomgeving. Mensen kunnen betrokken 

raken bij o.a. verkeersongevallen, incidenten bij bedrijven, ongevallen door transport- en vervoersbewegingen  

(spoor/water/weg/buisleiding) of bij brand in de eigen woonomgeving. Maar getroffen worden door hoog water in de rivier is ook 

mogelijk.  

We zijn ons ervan bewust dat Zwijndrecht een aantal forse risico’s kent, zoals de transport- en vervoerssector met vervoer van 

gevaarlijke stoffen en de vestiging van een aantal risicovolle bedrijven. Doordat we ons bewust zijn van de risico’s is het voorkomen van 

incidenten een speerpunt en zetten we hier al langere tijd op in. Om deze reden heeft de gemeente Zwijndrecht zich de laatste jaren 

nadrukkelijk geprofileerd waar het gaat om veiligheid op en rond het spoor.  

 

Daarnaast zijn we ons er ook van bewust dat we incidenten niet altijd kunnen voorkomen. Dit heeft de recente geschiedenis ons ook 

aangetoond. Het is daarom belangrijk om niet alleen aan de voorkant incidenten proberen te voorkomen, maar ook wanneer er een 

incident plaatsvindt de beschikking te hebben over goed voorbereidde hulpverleningsdiensten om het incident te bestrijden.  

 

De volgende thema’s komen hierna aan bod: 

- Externe veiligheid; 

- Brandveiligheid; 

- Rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

- Verkeersveiligheid; 

- Waterveiligheid. 
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5.2 Externe veiligheid 

 
 

Binnen dit beleidsveld gaat het om veiligheidsrisico’s als gevolg van de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. De kans 

op een incident met gevaarlijke stoffen is klein, maar de gevolgen van zo’n incident kunnen groot zijn. Bij een dergelijk incident kunnen 

meerdere inwoners van onze gemeente gewond raken of zelfs overlijden.  

 

Onze gemeente kenmerkt zich door relatief zware industrie waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of gebruik. Daarnaast zijn er 

in onze gemeente diverse transportmodaliteiten (spoor/water/weg/buisleiding)  aanwezig, waarover of waar doorheen gevaarlijke stoffen 

worden getransporteerd. Diverse analyses tonen aan dat als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor onze 

inwoners een relatief hoog veiligheidsrisico lopen. Ook het rangeerterrein Kijfhoek heeft vanwege de rangeerbewegingen met gevaarlijke 

stoffen veel aandacht. Het doel van ons beleid is tweeledig. Enerzijds beogen wij de kans op een incident zo klein als mogeli jk te houden. 

Anderzijds richten wij ons op het beperken van de effecten van een incident.  

Voor de in Zwijndrecht gevestigde bedrijven/inrichtingen Ashland, Kijfhoek en Univar is een rampbestrijdingsplan opgesteld door de 

Veiligheidsregio. Voor enkele bedrijven buiten Zwijndrecht die een risico vormen voor onze gemeente is ook een rampbestrijdingsplan 

opgesteld. Het gaat hier om de bedrijven Dupont, Haan Oil Storage, Standic, Transterminal (allen gevestigd in Dordrecht) en Fokker 

(Papendrecht). 

 

Als gevolg van werkzaamheden aan het Duitse spoor zal de capaciteit van het de Betuweroute de komende jaren worden beperkt. Het 

doel van deze werkzaamheden is positief te waarderen, omdat met deze werkzaamheden op termijn de capaciteit van het Duitse spoor 

wordt vergroot, waardoor ook de Betuweroute beter kan worden benut.  Betere benutting van de Betuweroute, betekent wellicht minder 

transport van gevaarlijke stoffen over de ‘Brabantroute’. Voor korte termijn echter, zal de capaciteitsbeperking van de Betuweroute 
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moeten worden opgevangen door meer transport over de Brabantroute. Het uitgangspunt van de gemeente Zwijndrecht is, dat de 

capaciteitsbeperking geen grotere risico’s voor onze inwoners met zich mee mogen brengen. 

 

5.3 Brandveiligheid 

De veiligheid van gebouwen is geregeld in het Bouwbesluit en de Gemeentelijke Bouwverordening. Het bouwen van een bouwwerk, 

evenals het gebruik van het bouwwerk dient te gebeuren onder de regels die hierin opgenomen zijn. De eisen aan de bouw van het 

bouwwerk worden gesteld in een omgevingsvergunning, de eisen aan het gebruik in de gebruiksvergunning.  

 

Op grond van het door het college vastgestelde Bouwbeleidsplan Ruimtelijke Ontwikkeling 2012 (hierna: Bouwbeleidsplan) dienen de 

aanvragen omgevingsvergunning integraal te worden behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan de toets aan het bestemmingsplan, 

bouwbesluit, bouwverordening en welstand.  

De inspecties voor het toezicht verlopen conform het Bouwbeleidsplan. Op de belangrijkste pijler van het Bouwbeleidsplan wordt toezicht 

gehouden, te weten: constructieve veiligheid (wapening, staal en fundering). 

 

Brandveilig leven 

Het doel van (Brand)veilig leven is om de brandveiligheid positief te beïnvloeden. Getracht wordt om het aantal doden en gewonden terug 

te dringen en om de (economische) schade als gevolg van brand te beperken. Hiertoe zal met name worden ingezet op de bewustwording 

van het gedrag van mensen dat onveiligheid kan veroorzaken en voorkomen. Binnen het programma (Brand)veilig leven zullen 

activiteiten en instrumenten worden ontwikkeld om deze doelen te realiseren: het bevorderen van naleefgedrag en het vergroten van het 

veiligheidsbewustzijn. Dit zal worden gerealiseerd in samenwerking met burgers, bedrijven, gemeenten, verzekeraars, scholen, 

woningbouwverenigingen en andere partners die werkzaam zijn op het gebied van fysieke veiligheid.  

 

5.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

De gemeente Zwijndrecht beschikt over een eigen crisisorganisatie. Het betreft hier dan een gemeentelijke organisatie met 5 taken: 

Communicatie, Informatie, Publieke zorg, Omgevingszorg en Ondersteuning. Met deze taken levert de gemeente haar inwoners en 

ondernemers zorg bij rampen en crisis. Er wordt dan ook wel gesproken over Bevolkingszorg. 

 

In de regio Zuid-Holland Zuid wordt er tussen de gemeenten steeds nauwer samengewerkt op het gebied van Bevolkingszorg. Dit heeft 

ook geresulteerd in de vorming van bureau Gemeenten binnen de Veiligheidsregio ZHZ. Vanuit het bureau worden we ondersteund en 

wordt er regionaal beleid gemaakt voor Bevolkingszorg. Jaarlijks wordt de gemeentelijke organisatie beoefend en voorbereid op 
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incidenten. Dat dit nodig is blijkt uit de incidenten die in de eerste helft van 2014 Zwijndrecht hebben getroffen (2x zeer grote brand, 

waarvan 1 met een ontruiming van appartementen). Om te kunnen blijven beschikken over een goede crisisorganisatie wordt de 

samenwerking gezocht met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  

 

Het doel is en om te beschikken over een eigen crisisorganisatie in de Zwijndrechtse Waard. Hiermee behoudt Zwijndrecht voldoende 

medewerkers die professioneel zijn opgeleid en getraind om een incident in de gemeente het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast zal de 

volgens regionaal beleid Zwijndrecht samenwerken met alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid. 

 

Op regionaal niveau is het Regionaal Crisisplan (RCP) vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende 

diensten en organisaties bij bestrijding van crisis en rampen is geregeld. Het RCP biedt structuur en uniformiteit bij deze samenwerking 

ten behoeve van het aanpakken en beheersen van de ramp of crisis met behulp van een slagvaardige professionele crisisorganisatie.  

5.5 Verkeersveiligheid 

De komende periode wordt het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geactualiseerd. Daarbij wordt de huidige stand van 

zaken in beeld gebracht  op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Er wordt een analyse gemaakt welke aspecten van het 

verkeer en welke doelgroepen extra aandacht behoeven. Naar aanleiding hiervan worden een aantal aanbevelingen gedaan. Binnen de 

actualisatie besteden wij onder andere aandacht aan de elektrische fiets, kwetsbare verkeersdeelnemers, enkelvoudige ongevallen, milieu 

en aanpak ongevallocaties. 

 

Onderzoek invoering 30km/uur 

In een groot gedeelte van de woonwijken in Zwijndrecht is de maximale snelheid 30 km/uur. Regelmatig bereiken ons signalen dat de 

maximale snelheid op bepaalde locaties overschreden wordt. De inrichting van de 30 km/uur wijken voldoet niet geheel aan de 

voorwaarden die het Openbaar Ministerie stelt om in aanmerking te komen voor handhaving op de maximale snelheid van 30 km/uur. De 

politie volgt deze richtlijnen en handhaaft dan ook niet in 30 km/uur gebieden op snelheid. 

 

Omdat de gemeente niet beschikt over concrete cijfers met betrekking tot het te hard rijden in de woonwijken inventariseren wij eerst de 

omvang van het probleem. Dit doen wij door het uitvoeren van snelheidsmetingen op locaties waar veel meldingen zijn over te hard 

rijden. Ook maken wij een ongevalanalyse van de woonwijken. Deze ongevalanalyse maakt inzichtelijk op welke locaties de afgelopen 

jaren ongevallen hebben plaatsgevonden en wat hiervan de oorzaak was. Op basis van deze inventarisatie krijgen wij een beeld of en 

waar er daadwerkelijk te hard gereden wordt en waar dit leidt tot onveilige situaties.  
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Afhankelijk van de uitkomsten van deze inventarisatie wordt bepaald wat onze vervolgstappen zijn. Indien blijkt dat er inderdaad op 

locaties sprake is van verkeersonveilige situaties als gevolg van te hard rijden wordt in ieder geval gekeken welke verkeersmaatregelen 

invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid. 

 

Communicatie, educatie en participatie 

Verkeersveiligheid leeft in Zwijndrecht. Samen met de samenleving blijven wij kijken hoe wij bij herinrichtingprojecten en middels kleine 

ingrepen de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. Op het gebied van communicatie, educatie en participatie doen wij al een hoop, zoals: 

 

 Cursus voor jongeren die net hun rijbewijs hebben behaald 

 Cursus scootmobiel 

 Opfriscursus verkeersveiligheid voor senioren 

 Contacten met Veilig Verkeer Nederland en de fietsersbond 

 Veiligheid rondom scholen 

 Contact met wijkplatforms en bedrijfsleven 

 Aanbieden verkeersregelaars cursussen 

 Afhandeling meldingen 

 Bewonersavonden 

 Omwonenden informeren/ mbt gewijzigde verkeerssituatie/verkeersbesluiten 

 

 

Beheer en onderhoud trottoirs en fietspaden 

De komende periode heeft het beheer en onderhoud van de voet- en de fietspaden prioriteit. Doelstelling is om aan het einde van deze 

raadsperiode de trottoirs en de fietspaden op B-kwaliteit te hebben.  

 

Verkeersveiligheid en IBOR 

Verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte (IBOR) zijn niet los van elkaar te zien. De inrichting van de openbare ruimte 

(wegen, trottoirs, groen enz.) heeft direct invloed op het gedrag van de (weg)gebruiker. Het IP (Investeringsprogramma) bestaat voor 

een belangrijk gedeelte uit projecten die betrekking hebben op de integrale herinrichting van de openbare ruimte. Bij deze herinrichtingen 

speelt het verkeersveiliger maken van de openbare ruimte in samenspraak met de samenleving een belangrijke rol. Onze doelstellingen 

omtrent verkeersveiligheid liften dan ook voor een belangrijk gedeelte mee met de verschil herinrichtingprojecten. Op bepaalde punten in 

Zwijndrecht is de verkeersveiligheid de (hoofd) aanleiding om een knooppunt te reconstrueren. Ook deze projecten maken een onderdeel 

uit van het IP.  
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5.6 Waterveiligheid 

Bij dit thema denken we veelal aan bescherming tegen overstromingen door rivierwater maar ook hevige regenbuien (overlast door water 

op straat) of juist een tekort aan regen (hittestress) zijn van belang voor de veiligheid van onze inwoners.   

 

Bescherming tegen overstromingen 

Enkele aandachtspunten voor onze gemeente zijn:  

- In onze gemeente zijn de dijken hoog genoeg en zullen tot 2050 naar verwachting niet verhoogd hoeven te worden. In 2017 wordt  

onderzocht of de dijken ook sterk genoeg zijn. Bij sterkteproblemen,  zullen de dijken aangepast moeten worden, dit kan lokaal 

leiden tot het verbreden van een dijk of het inzetten van constructies in de dijk.  

- De sporen van het rangeerterrein Kijfhoek liggen op hoogte maar zullen bij een dijkdoorbraak onbruikbaar zijn vanwege uitval 

 van elektriciteitsvoorziening. Het risico daarop kan verminderen door de dijken, met name bij Ridderkerk sterk te houden, het 

 krijgt lokaal een hogere norm. Aanvullende maatregelen kunnen worden meegenomen bij  toekomstige aanpassingen aan het 

spoor en de onderliggende objecten. 

 

 

Buitendijks wonen en werken voor eigen risico 

- Voor buitendijkse gebieden zijn geen wettelijke normen voor bescherming tegen water. Bewoners en gebruikers zijn zelf 

 verantwoordelijk voor het treffen van gevolgenbeperkende maatregelen en dragen zelf het risico voor schade door water. Bij een 

 veranderend klimaat zal in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld door hogere waterstanden, de  kwetsbaarheid van buitendijks 

 gebied toenemen.  

- De buitendijkse gebieden liggen in onze gemeente veelal hoog, met uitzondering van de het gebied vanaf de watertoren tot aan 

 de Zwijndrechtse brug. In Zwijndrecht hebben we een hoogwaterbestrijdingsplan. Dit is onlangs nog aangepast na gesprekken 

 met bewoners ondernemers over de ‘bigbags’ op de kade Zomerlust. De gemeente  Zwijndrecht heeft ervoor gekozen om te 

 werken met snel en goedkoop op te bouwen ‘waterbakken’ in plaats van zandzakken, dit naar tevredenheid van bewoners en 

 ondernemers nabij het Veerplein.  

- Onze bedrijventerreinen buitendijks kennen ook milieurisico’s. Het is in het belang voor mens en milieu dat hoog water op de  kade 

 geen extra milieurisico’s met zich meebrengt. Daarnaast kan schade kan ontstaan door uitval van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en 

 ICT doordat kabel/leidingen/kasten niet zijn opgewassen tegen hogere waterstanden.  

 

Teveel of te weinig regenwater 
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Als er in een korte tijd veel regen valt, kan het voorkomen dat dit water niet snel genoeg kan worden afgevoerd via riolen of 

watergangen. De gemeente Zwijndrecht heeft zichzelf, conform de landelijke richtlijn, als toetsingskader voor wateroverlast gesteld dat 

‘water op de straat’ niet vaker dan één maal per twee jaar mag plaatsvinden.  

Met de klimaatverandering is dit toetsingskader echter niet meer toereikend. De bui die vroeger eenmaal in de twee jaar viel, valt nu 

vaker. Ook worden de buiten heviger. Hierdoor zal er vaker wateroverlast, door water op straat optreden. Om wateroverlast te 

voorkomen zullen riolen moeten worden vergroot en/of zal optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de openbare ruimte. In 

verband met de klimaatverandering zal een nieuw toetsingskader voor water op straat moeten worden ontwikkeld. 

 

Als gevolg van klimaatverandering zal via riooloverstorten in het rioolstelsel vaker rioolwater geloosd worden in sloten en singels. Dit kan 

gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Om dit te voorkomen zullen rioolbuizen moeten worden vergroot of zal verhard oppervlak 

moeten worden afgekoppeld van de riolering. 

 

Ook kan het voorkomen dat het juist langere periodes droog blijft en in stedelijk gebied ook warmer. Daardoor ontstaat hittestress wat 

een effect kan hebben op kwetsbare bewoners (ouderen, jonge kinderen).  

5.7 Welke activiteiten vinden al plaats 

Een overzicht van alle activiteiten die op dit terrein plaats vinden treft u aan in bijlage 1. Dit zijn de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente en de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden (‘going concern’) 

vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven.   

 

5.8 Doelstellingen   

Doelstellingen bij thema Fysieke veiligheid  

 

 

H.  Het groepsrisico als gevolg van de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen blijft onder de oriëntatiewaarde 

I. In 2015 beschikken we over een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie in de Zwijndrechtse Waard 

 

 

 

Kwantitatieve doelstellingen  bij thema Fysieke veiligheid 
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Thema  Indicator   Bron 0-meting  2013 2015 Streefwaarde 
2018 

H. Groepsrisico gevaarlijke 
stoffen 

Het berekende 
groepsrisico van 
bedrijven en 
transportmodaliteiten 

Database (Geoide) van 
Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid 

Onder 
oriëntatiewaarde  

Risicobronnen binnen de 
gemeente, zoals rangeerterrein 
Kijfhoek, kennen een groepsrisico 
< oriënterende waarde, met 
uitzondering van het doorgaande 
spoor. Hiervoor bedraagt het 
groepsrisico drie maal de 
oriënterende waarde 

Onder 
oriëntatiewaarde  

I. Crisisorganisatie Huidige crisisorganisatie Handboek Bevolkingszorg 
VRZHZ versie 16 mei 2012 

Huidige 
crisisorganisatie 

Crisisorganisatie Zwijndrechtse 
Waard  

- 

 

 

5.9 Aanpak 2014 - 2018 

 

Projecten en activiteiten bij doelstellingen thema Fysieke veiligheid 

 
Onderwerp Wanneer Wie Toelichting 

Externe veiligheid 

Jaarprogramma Toezicht en 
Handhaving OZHZ 

Jaarlijks OZHZ 
/ RO 

Toezicht te houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften door exploitanten van bedrijven waar gevaarlijke 
stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt. Deze voorschriften liggen onder meer vast in 
milieuvergunningen. Dit toezicht wordt namens ons uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Daarbij 
werken wij intensief samen met ondermeer de Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid 

Strategie 'Taskforce Kijfhoek'   2014 RO Ontbreekt het ons aan wettelijke middelen, dan maken wij afspraken met betrokkenen over veiligheidsmaatregelen. 
Het spelregelkader ‘Rangeerterrein Kijfhoek’ is hiervan een voorbeeld 

Lobby lange termijn 
maatregelen  

2014 e.v. RO We beïnvloeden besluitvorming op Rijksniveau. Onze lobby rond het basisnet spoor richt zich bijvoorbeeld op een 
structurele oplossing in de vorm van een ROBEL-lijn voor de risico van het transport van gevaarlijke stoffen over het 
spoor 

Ruimtelijke ontwikkelingen  2014 e.v. RO In onze ruimtelijk ordening en bestemmingsplannen houden we nadrukkelijk rekening met risicobronnen. Grote 
groepen mensen en  kwetsbare doelgroepen mogen zich niet vestigen in de buurt van risicovol bedrijf 



 

Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 30 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Opzetten crisisorganisatie 
Zwijndrechtse Waard 

2014 Staf Samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werken aan eigen crisisorganisatie om vanuit een opschalingmodel 
incidenten te kunnen bestrijden 

Invoeren regionale structuur 
crisisorganisatie  

2015 Staf Het invoeren van het door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ vastgestelde model voor het inrichten van de 
crisisorganisatie 

Opstellen en uitvoeren van een 
opleidings-, trainings- en 
oefenplan (OTO) 

2014 e.v. Staf Om te kunnen voldoen aan de normen van GROOTER (landelijke kwalificatieprofielen voor functies) voor de 
crisisorganisatie is een OTO-plan nodig 

Verbeteren alarmering 
personen crisisorganisatie 

2014 Staf Invoeren van alarmering via een alarmeringscomputer de ‘Communicator’ 

 

 

6 Thema 5 Integriteit en veiligheid  

6.1 Algemeen 

Dit thema bundelt de bedreigingen rond georganiseerde criminaliteit en non-integer bestuurlijk handelen. De overheid heeft een 

voorbeeldfunctie en daarbij past bij uitstek integer handelen. Aantasting daarvan is onaanvaardbaar en ondergraaft de rechtsorde, 

hetgeen aantasting van de veiligheid impliceert.  

Naast bestuurlijk en ambtelijke integriteit komt in dit hoofdstuk aan de orde hoe we lokaal de ondermijnende werking van de 

georganiseerde criminaliteit kunnen verstoren door barrières op te werpen. 

De rechtsorde wordt immers ondergraven door ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel, fraude en witwassen, 

maar ook georganiseerde hennepteelt en cybercrime. Vormen die vaak op tal van manieren verweven zijn met de legale omgeving.  

 

6.2 Integriteit lokale overheid 

Binnen onze gemeentelijke organisatie hechten wij grote waarde aan de integriteit. Openheid en transparantie dragen immers bij aan het 

vertrouwen van de burger in de overheid. Integriteit is dan ook een onderwerp dat hoog op de agenda staat.  

 

Met het huidige beleidskader trachten we onze raadsleden, bestuurders en medewerkers te beschermen tegen verleidingen door 

(onnodige) risico's binnen hun functioneren weg te nemen (risicomanagement).  



 

Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 31 

Integriteit is geen vanzelfsprekendheid en klaar als er schriftelijke regels zijn, maar vereist een voortdurende ‘gezonde’ alertheid op 

kwetsbare handelingen in de organisatie. Vooral om de burger te laten zien dat efficiënt en effectief met de gemeenschappelijke middelen  

wordt omgegaan. 

 

6.3 Georganiseerde criminaliteit – Ondermijning 

De inwoners van Zwijndrecht merken in hun dagelijks leven niets of niet veel van georganiseerde criminaliteit. Deze vorm van 

criminaliteit speelt zich meestal in het verborgene af. Het Openbaar Ministerie en de politie hechten veel waarde aan de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit omdat deze vorm van criminaliteit  - zeker op de langere termijn – onze samenleving ondermijnt door 

vermenging van onder- en bovenwereld, door ontwrichting van economische branches en het maatschappelijk en financieel verkeer en 

door corruptie van onderdelen van onze samenleving. Ook ingrijpende aantastingen van de grondrechten van individuen, zoals 

gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting worden gezien als ondermijnend. Ondermijnende activiteiten vinden veelal in georganiseerd 

verband en in netwerkverbanden plaats.  

 

Voor een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende activiteiten is het uitgangspunt dat opgetreden 

moet worden als één overheid. Het gaat erom de meest effectieve  combinatie van (fiscale, bestuurlijke en strafrechtelijke) maatregelen 

te bepalen en in te zetten. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voert hierin de regie, waarin steeds vaker gekozen 

wordt voor een probleemgerichte aanpak als het gaat om mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude en witwassen.  

Alle partners werken dan samen om locaties, knooppunten, subjecten en criminele samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en tot 

een aanpak te komen. Het afpakken van illegaal verkregen vermogen wordt daarbij steeds belangrijker.  

 

De Bibob aanpak wordt in Zwijndrecht op dit moment alleen toegepast op horecabedrijven. De Wet Bibob biedt inmiddels ook 

mogelijkheden om een BIBOB toets toe te passen op vastgoedtransacties, bij subsidieverlening e.d. Wij gaan ons beleid op dit punt 

aanpassen en uitbreiden, zodat wij ook vanuit die kant een vuist kunnen maken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.  

6.4 Welke activiteiten vinden al plaats 

Een overzicht van alle activiteiten die op dit terrein plaats vinden treft u aan in bijlage 1. Dit zijn de dagelijkse werkzaamheden van de 

gemeente en de verschillende partners die van belang zijn voor de veiligheid in Zwijndrecht. Deze werkzaamheden (‘going concern’) 

vormen een belangrijke basis voor het veiligheidsbeleid, maar worden in dit plan verder niet beschreven.   

 



 

Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 32 

6.5 Doelstellingen 

  

Doelstellingen bij thema Integriteit en veiligheid  

 

J. Hernieuwing aandacht voor bestuurlijke en ambtelijke integriteit binnen de gemeentelijke organisatie in 2015-2018 

K. Uitbreiding van de inzet van het Bibob instrumentarium naar andere beleidsterreinen uiterlijk in 2018 

L. Bewustwording op het thema “Ondermijning”, met duidelijkheid over de benodigde  ambtelijke capaciteit om een stevige rol binnen de 

integrale aanpak te kunnen spelen 

M. Ontwikkelen van een bestuursrechtelijke aanpak van heling en hennepteelt 

O. Uitwerken mogelijkheden gereguleerde wietteelt in 2015 

 

 

Kwantitatieve doelstellingen per doelstelling bij thema Integriteit en veiligheid 

 
Thema  Indicator   Bron 2015   2016 2018 

J. Integriteit binnen 
gemeentelijke 
organisatie  

Eigen waarneming Gemeente - Geactualiseerde  
integriteitregelingen 

- Jaar van bestuurlijke en 

ambtelijke integriteit 

- Houden van 

bijeenkomsten 

- Aangescherpte 

procedure “Eed en 
Belofte” 

- Regionale E-
bewustzijnscampagne 

- Informatie m.b.t. 
integriteit is verankerd in 
gesprekscycli en MARAP’s 

- Signalen m.b.t. integriteit 

worden geregistreerd 
 
 

 

K. Uitbreiding Bibob 
beleid 

Eigen waarneming Gemeente   - Vastgesteld beleidstuk 
m.b.t. uitrol Bibob- beleid 
over diverse 
beleidsterreinen (zoals 
vastgoed) 

 

- Uitvoering beleid 

L. Ondermijning Eigen waarneming  Gemeente - Trainingen door RIEC 
voor gemeentelijke 

- Vastgesteld beleidstuk 
m.b.t. bestuursrechtelijke 

-  
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medewerkers  
 

aanpak van hennepteelt 
 

M. Heling Eigen waarneming Gemeente 
 

- Aanpassing APV 

- Beschikken over digitaal 

opkoopregister  

- Gebruik van digitaal 

opkoopregister 

- Vastgesteld beleidstuk 
m.b.t. 

bestuursrechtelijk 
aanpak heling 

 

- Controles op gebruik 

digitaal opkoopregister 
 

- Controles op gebruik 

digitaal opkoopregister 

- Uitvoering beleid 

 
 

Politie 

O. Gereguleerde 
wietteelt 

Eigen waarneming Gemeente - Resultaten onderzoek 
naar juridische 

mogelijkheden voor een 
pilot gereguleerde 
wietteelt zijn bekend 

- Afhankelijk van de 
resultaten van het 
onderzoek verdere 
uitwerking van de pilot 
   

  

Stichting 
Het 
Dilemma 

 

6.6 Aanpak 2014 – 2018   

 

Projecten en activiteiten bij doelstellingen bij thema Integriteit en veiligheid 

 
Onderwerp Wanneer Wie Toelichting 

Actualiseren bestaande integriteitregelingen 2014-2015 Staf Vanuit het SCD wordt een aantal regelingen geharmoniseerd. 

SCD 

Uitrol integriteit en gesprekcyclus 2014-2018 Staf Het verankeren van informatie betreffende integriteit in managementsrapportages 
en gesprekscyclus. 

Bewustwording van signalen binnen de 
gemeentelijke organisatie (oog hebben voor) 

2014-2018 Staf Meer regie en grip krijgen op  integriteitvraagstukken door te registeren. 

Jaar van bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2014 - 2015 Staf In 2015 wordt de integriteit breed op de agenda’s geplaatst. Het uitrollen van dit 



 

Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 34 

traject wordt naar alle waarschijnlijkheid met ondersteuning van een deskundige 
van buitenaf georganiseerd. 

Uitrol werkzaamheden Integriteitcoördinator en 
vertrouwenspersoon 

2014 -2018 Staf De integriteitcoördinator start de werkzaamheden en heeft tot taak het bijhouden 
en actualiseren van het beleid en de bijbehorende regelingen 

Uitrol Bibob beleid 2014 - 2018 Gemeentewinkel Opstellen en vaststellen van Bibob beleid over andere beleidsterreinen zoals 
vastgoed en subsidieverlening. Staf 

Project aanpak heling 2014- 2018 Gemeentewinkel - Aanpassen APV 

- Opzetten digitaal opkoopregister om heling aan te pakken 

- Controles op gebruik digitaal opkoopregister 

- Ontwikkelen bestuursrechtelijke aanpak heling 

 

Staf 

Bewustwording diverse vormen van 

georganiseerde criminaliteit   

 
 

2014 - 2018 Staf - Ontwikkelen bestuursrechtelijke aanpak hennepteelt 

- Investeren in informatiepositie (meewerken aan Bestuurlijke 

Criminaliteitsbeeldanalyse die door RIEC wordt uitgevoerd) 

- Awarenesstrainingen Mensenhandel voor betrokken medewerkers door 

RIEC (partners en bestuurders en medewerkers scholen om signalen van 
georganiseerde criminaliteit goed op te kunnen merken) 

Uitwerken mogelijkheden gereguleerde wietteelt 
2015 Staf - Onderzoek juridische mogelijkheden en uitwerken pilot 
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7 Organisatie en verankering veiligheidsbeleid 

 

7.1 Veiligheid in de gemeentelijke organisatie 

In het voorgaande zijn alle veiligheidsthema’s beschreven en zijn doelstellingen benoemd die de komende periode in Zwijndrecht extra 

aandacht gaan krijgen. 

Het beleid zoals dat in dit programma is beschreven heeft een integraal karakter in de volgende opzichten: 

- Alle gemeentelijke veiligheidsthema’s zijn individueel en in samenhang behandeld; 

- De risico’s zijn geïnventariseerd, de huidige doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar zijn benoemd; 

- Zoveel als mogelijk zijn de betrokken partijen benoemd en betrokken; bij de uitwerking van de diverse acties worden zij uiteraard 

 verder betrokken; 

- Alle schakels van de veiligheidsketen zijn behandeld. 

 

7.2 Ambtelijke coördinatie 

Het is duidelijk dat het veiligheidsdomein in Zwijndrecht verspreid zit over veel plekken in de ambtelijke organisatie. Elke afdeling heeft 

wel bepaalde raakvlakken met veiligheid. De centrale ambtelijke coördinatie op het proces ligt bij de Veiligheidscoördinator van de 

afdeling Staf (ambtelijk opdrachtnemer) onder aansturing van het hoofd van de afdeling Staf (ambtelijk opdrachtgever).  

 

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de gestelde inhoudelijke doelen op de diverse veiligheidsthema’s en de uitvoering van de 

activiteiten liggen op andere plekken binnen de ambtelijke organisatie. Bij de verschillende thema’s is steeds aangegeven welke afdeling 

de regie voert en verantwoordelijk is. Deze afdeling bepaalt op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de activiteiten. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteindelijk bij het betreffende afdelingshoofd. De Veiligheidscoördinator voert vanuit het 

Actieprogramma Veiligheid de regie op het proces en de planning. Daarnaast heeft de Veiligheidscoördinator een inhoudelijke 

verantwoordelijkheid voor de gestelde doelen op het vlak van Openbare Orde en Veiligheid. 

 

7.3 Bestuurlijke coördinatie 

De burgemeester is portefeuillehouder van het actieprogramma en voert de bestuurlijke coördinatie (bestuurlijk opdrachtgever). Hij wordt 

daarin ondersteund en geadviseerd door de Veiligheidscoördinator. Uiteraard blijven de wethouders inhoudelijk zelf het aanspreekpunt 
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voor hun eigen veiligheidsthema’s en daarvoor zelf volledig verantwoordelijk. De ambtelijk verantwoordelijke afdelingshoofden stemmen 

de voortgang van hun inhoudelijke doelen af met de verantwoordelijk portefeuillehouder.  

7.4 Regiegroep en Werkgroep Veilig  

Het uitgangspunt is dat de huidige verantwoordelijkheden (van Raad, B&W, Burgemeester, MT en afdelingshoofden)  behouden blijven, 

maar dat alle prioriteiten en activiteiten gebundeld zijn. In onderstaande figuur is de integrale benadering van het veiligheidsdomein in  

een structuur weergegeven: 
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De Regiegroep Veilig staat onder voorzitterschap van de burgemeester. Dit is een landelijk gebruikelijke werkwijze bij zo’n 

programmatische aanpak. Afhankelijk van de agenda zijn de betrokken wethouders aanwezig. De betrokken afdelingen zijn  op MT niveau 

vertegenwoordigd in de regiegroep. Daarnaast nemen een vertegenwoordiger van politie en van de brandweer deel. Aanvullend hierop 

kunnen relevante partners uitgenodigd worden.  

De regiegroep komt 2x per jaar bijeen om de voortgang van het actieprogramma te monitoren. De Veiligheidscoördinator is secretaris en 

is verantwoordelijk voor de vergaderplanning en de verslaglegging.  

 

De regiegroep heeft als taak de voortgang van het actieprogramma te bespreken, problemen en signalen aan de orde te stellen en 

eventueel nieuwe acties of aanpassingen te formuleren. Onder leiding van de regiegroep wordt twee keer per jaar een verantwoording 

opgesteld en aan college en raad voorgelegd. Daarnaast wordt er in voorkomende gevallen bij de afzonderlijke thema’s met aparte 

rapportages gewerkt.  

 

Voorafgaand aan en ter voorbereiding op de vergadering van deze regiegroep komt de werkgroep Veilig bijeen. Voorzitter van de 

werkgroep is de Veiligheidscoördinator. Per afdeling neemt in principe één persoon zitting in de nieuwe werkgroep Veilig. De werkgroep 

zal een belangrijke rol gaan spelen bij het uitvoeren van het actieprogramma. Om de proceduregang te bevorderen zal echter sprake zijn 

van éénhoofdige coördinatie. Deze coördinerende rol ligt bij de afdeling Staf. 

 

Omdat de bevordering van veiligheid niet ophoudt bij de gemeentegrenzen zullen zowel de regiegroep als de werkgroep op de daartoe 

geëigende veiligheidsterreinen de samenwerking zoeken met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Concreet betekent dit: 

De uitvoering van het Actieprogramma veilig 2014 – 2018 is een verantwoordelijkheid van alle organisatieonderdelen: 

- Bestaande overlegvormen die hun nut hebben bewezen op de individuele veiligheidsthema’s worden volgens de huidige werkwijze 

 voortgezet; 

- De overlegvormen leveren hun inbreng aan de diverse afdelingen; 

- Via deze personen worden voorgenomen acties/beleid op het terrein van veiligheid ingebracht in de werkgroep; 

- De werkgroep, eventueel ad-hoc aangevuld met externe partners, buigt zich over de voornemens, plaatst deze voor zover nog 

 nodig in integraal perspectief en adviseert de afdeling; 

 

Op dit moment vindt op ambtelijk niveau afstemming plaats over de thema’s leefbaarheid en veiligheid aan de zogenaamde Tafel 

Leefbaarheid en Veiligheid. Het ligt voor de hand om de regiegroep te organiseren aansluitend op de momenten dat deze tafel bij elkaar 
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komt. De samenstelling van de regiegroep en de inhoud die besproken wordt komt deels overeen met de tafel, waardoor de aansluiting 

geborgd is.  

7.5 Financiën 

Uitgangspunt is dat veiligheid onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen en daarom bekostigd wordt uit de diverse 

reguliere budgetten. Voor personele kosten geldt hetzelfde uitgangspunt. Er wordt van uitgegaan dat de activiteiten in beginsel 

plaatsvinden binnen de daarvoor beschikbare uren. Waar nodig wordt vanuit de verschillende projecten om extra financiering verzocht. 

 

Om op een aantal thema’s snel en slagvaardig met de prioriteiten aan de slag te kunnen is voor 2015 en 2016 een werkbudget 

beschikbaar gesteld van  € 50.000,-- per jaar. Bij de jaarlijkse verantwoording wordt er over de besteding van dit bedrag verantwoording 

afgelegd.  

 

7.6 Communicatie Actieprogramma Veilig  

Communicatie maakt een integraal onderdeel uit van het Actieprogramma Veilig. In de aanpak van de communicatie wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

 

Communicatie over het programma  

Om te laten zien wat er binnen Zwijndrecht wordt gedaan op het gebied van veiligheid en om het Actieprogramma Veilig bekendheid te 

geven, communiceert de gemeente in gezamenlijkheid met de partners over het Actieprogramma Veilig.  

 

Communicatie als beleidsinstrument  

Voor een aantal veiligheidsonderwerpen wordt communicatie als beïnvloedingsstrategie ingezet (om gedrag of veiligheidsbeleving te 

beïnvloeden). Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen op het gebied van terugdringen van overlast. 

 

Communicatie als middel om inwoners (meer) te betrekken 

Een veilige woon- en leefomgeving is niet alleen een zaak van politie en gemeente, maar ook van inwoners. Daarom is het belangrijk om 

inwoners te betrekken en hen te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld bij de uitrol van buurtpreventie over 

alle wijken in Zwijndrecht. Per thema wordt bekeken welke onderwerpen zich hiervoor lenen.  

 

Uitwerking communicatie-aanpak algemeen en per thema 
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Voor de overallcommunicatie over het actieprogramma wordt een speciale krant uitgebracht, waarin alle relevante thema’s worden belicht 

(speciale h-a-h-krant of speciale editie Stadsnieuws). Daarnaast krijgt de gemeentelijke website een eigen veiligheidspagina: 

www.zwijndrecht.nl/veilig. 

Per thema wordt de communicatieaanpak verder uitgewerkt, waarbij steeds gekeken wordt wat de inhoudelijke prioriteiten zijn, wat we 

met communicatie willen bereiken en bij welke groep burgers. Dit gebeurt aan de hand van een kalender, waarin naast de planning ook 

de ingezette (standaard) communicatiemiddelen worden vermeld. Zie verder ook het activiteitenoverzicht in de bijlage. 

 

Evaluatie 

De evaluatie van de communicatie over veiligheid maakt deel uit van de jaarlijkse verantwoording door de Regiegroep.  

http://www.zwijndrecht.nl/veilig
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8 Bijlage 

  

Titel: Activiteitenoverzicht van de in het Actieprogramma Veilig 2014 – 2018 genoemde thema’s  

 

 

 

Thema 1 Veilige woon- en leefomgeving   

  

 

Onderwerp  Bestaande activiteiten  Regie  Samenwerkingpartners  

    

1.1 

Buurtbemiddeling 

- Deelname aan buurtbemiddeling om  

overlast en conflicten in buurten tegen te 

gaan 

- Evalueren buurtbemiddeling  

- Deelname Stuurgroep 3x per jaar 

 

- Staf  Politie, Woonkracht 10, Stichting Mee  

1.2 

Donkere Dagen Offensief 

- Gezamenlijk inzetten op aanpak 

woninginbraken 

- Verzenden besmettingsbrieven 

- Aanbrengen spandoeken 

- Communiceren naar burgers en bedrijven  

- Jaarlijks overleg voeren met betrokken 

partners 

- Staf 

- Communicatie 

Politie , Toezicht 

1.3 

Aanpak fietsendiefstal station 

- Cameratoezicht station  

- Opstellen weesfietsenbeleid 

- Verwijderingsacties van fout gestalde 

- Staf 

- RO 

- Planrealisatie 

Politie, Toezicht, NS Stations, 
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fietsen bij station - Communicatie 

1.4 

Buurtpreventie  

- Buurtpreventie in Nederhoven 

 

- Staf 

- Communicatie 

 

Politie, wijkplatforms, Toezicht 

1.5 

Tijdelijk huisverbod 

- Opleggen tijdelijk huisverbod om huiselijk 

geweld aan te pakken 

- Staf 

- Communicatie 

Politie/GGD 

1.6 

Aanpak vernielingen 

- Inwoners wijzen op het belang om 

vandalisme te blijven melden bij de 

politie 

- Als dader bekend is blijven we de schade 

aan gemeente- eigendommen verhalen 

- Staf 

- JKC 

 

Politie 

1.7 

Openbare ruimte 

- IBOR (Integraal Beheer Openbare 

Ruimte) 

- Implementatie gedifferentieerd beheer in 

samenspraak met samenleving 

- IP (investeringsprogramma) 

- Planrealisatie 

- Uitvoering 

Woningbouwcorporaties, Wijkplatforms, politie, 

Toezicht, HVC 

1.8 

Meldingensysteem 

- Wijkservicelijn 

- Meldingensysteem openbare ruimte voor 

samenleving 

- Planrealisatie 

- Uitvoering 

Woningbouwcorporaties, Wijkplatforms, politie, 

Toezicht 

1.9 

BOA’s 

- Inzet gemeentelijke BOA’s 

- Jaarplan Toezicht 

- Planrealisatie Toezicht, politie 

1.10 

Oud en Nieuw 

- Opstellen draaiboek Oud en Nieuw 

 

- Staf 

- Gemeentewinkel 

Politie 

1.11 

Deelname Veiligheids Alliantie 

Rotterdam (VAR) 

- financiële bijdrage VAR 

- deelname uitvoeringsovereenkomst 

tussen 33 gemeenten, OM en politie ter 

verbetering veiligheid door samenwerking 

 

- Staf OM 

Politie 

1.12 - financiële bijdrage aan Burgernet - Staf OM 
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Deelname Burgernet Politie 

1.13 

Deelname Halt 

- financiële bijdrage aan Halt (alternatieve 

bestraffing jongeren en preventie) 

- Staf 

- MO 

OM 

Politie 

1.14 

Deelname Regionaal Informatie- 

en Expertise Centrum (RIEC)  

- financiële bijdrage aan RIEC 

- Betreft integrale aanpak georganiseerde 

criminaliteit 

- Staf OM  

Politie 
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Thema 2 Bedrijvigheid en Veiligheid   

  

Onderwerp  Bestaande activiteiten  Regie  Samenwerkingpartners  

    

2.1 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

 

 

 

 

 

- Voortzetten van het keurmerk veilig 

ondernemen Gors  

- Ondernemers informeren over 

mogelijkheden Keurmerk Veilig 

Ondernemen B (bedrijventerreinen) en W 

(winkelgebieden) 

- Faciliteren nieuwe initiatieven 

- RO 

- Beheer 

- (Georganiseerd) Bedrijfsleven,  Politie, 

brandweer, KVO organisatie 

- (Georganiseerd) Bedrijfsleven 

2.2 

Evenementenbeleid 

- Opzetten evenementenbeleid, om een 

kader te hebben waaraan initiatieven van 

ondernemers om evenement te 

organiseren getoetst worden 

- Opzetten belboom voor calamiteiten bij 

evenementen (zoals Koningsdag) 

- MO 

- Gemeentewinkel 

- VRZHZ 

- brandweer 

- politie 

2.3  

Preventieteam zakkenrollerij  

 

 

 

 

 

 

- Een team van vrijwilligers is meerdere 

malen per week actief in winkelcentrum 

Walburg om mensen bewust te maken 

van het risico op zakkenrollerij 

- Politie ondersteunt de vrijwilligers bij de 

uitoefening van deze activiteit 

- De gemeente ondersteunt financieel 

 

- Staf 

 

 

 

 

 

- Politie 

- Ondernemers winkelcentrum Walburg 
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Thema 3 Jeugd en veiligheid   

 niet opgenomen zijn de onderdelen vanuit gezondheid zoals Jeugdgezondheidszorg, JOGG, Mentale weerbaarheid ed.) 

 

 

Onderwerp  Bestaande activiteiten  Regie  Samenwerkingpartners  

    

3.1  

Straatcoaches 

 

 

- Outreachend (actief op zoek, buiten)  

- Signaleren van individuele problematiek 

- Toeleiden naar hulp o.a. via CJG 

- Toeleiden naar werk  

- Bestrijden overlast jongeren op 

straat doelgroep 12-23 met nadruk op 

18-23 begeleiden buiten van ex-

gedetineerde jongeren (na de 

reclassering) 

- MO 

 
politie, Diverz, CJG, hulpverleningsinstanties, 

SDD 

3.2  

Jongerenwerk (ambulant en 

binnen) (Diverz) 

- Organiseren en toeleiden naar 

     activiteiten binnen / buiten 

- Bestrijden hinder jongeren op straat 

- Toeleiden naar hulp 

- MO voor de opdracht , Diverz  

voor de uitvoering 

politie, straatcoaches, CJG e.d. 

3.3  

JOR 

- Snel en adequaat reageren op 

(dreigende) probleemsituaties in de 

wijken; 

- Beleid bevorderen dat gericht is op het 

aangaan van sociale binding, het 

vergroten van maatschappelijke 

betrokkenheid en het voorkomen van 

overlastsituaties. 

- De opvolging van overlastmeldingen over 

- MO 

 
politie, Diverz, straatcoaches, div. 

gemeentelijke afdelingen, woningcorporatie 

(afhankelijk van de problematiek) 
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groepen jongeren 

- Opschaling’ van de overlastaanpak van 

groepen jongeren. 

- Het uitdragen van het beleid, dat gericht 

is op het bieden van ruimte aan jongeren 

om elkaar te kunnen ontmoeten zonder 

dat dit tot overlast leidt. 

3.4 

Veiligheidshuis, trajectberaad, 

jeugdtafel 

 

- Casusoverleg voor ketenoverstijgende en 

complexe multiproblematiek. 

- Veiligheidshuis 

 
kernpartners: Raad voor de 

Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, politie 

en BLVS 

rest afhankelijk van casus 

3.5 

CJG 
- Het realiseren van een dekkend 

(basis)aanbod van informatie, 

voorlichting en algemene en preventieve 

opgroei- en opvoedsteun, inclusief de 

jeugdgezondheidszorg;  

- Het waarborgen van een sluitende keten, 

zodat risico’s en problemen rond 

gezondheid, ontwikkeling, opgroeien, en 

opvoeden tijdig en effectief worden 

gesignaleerd en aangepakt. 

- MO 

 
Rivas, Diverz, Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen, Careyn, MEE-drechtsteden, 

Bureau Jeugdzorg, Onderwijs, Vivenz, etc. 

 

3.6 

Jeugdzorg oude vorm waaronder 

Toegang, JPT, Jeugdreclassering, 

Jeugdbescherming 

 - Jeugdzorg 

 
 

3.7 

Veilig in en om de school 

(convenant) 

- Het creëren van een (sociaal) veilig 

klimaat in en rondom de scholen in 

Zwijndrecht 

- Het voorkomen en bestrijden van 

overlast 

- MO  

 
onderwijs, politie 
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- Het voorkomen en bestrijden van 

vandalisme en ander crimineel gedrag 

3.8 

Verzuip jij je toekomst 

(uitvoeringsprogramma) 

- Activiteiten gericht op het terugdringen 

van alcoholgebruik onder jongeren, 

waaronder preventie, strengere 

regelgeving en handhaving 

 

- Dienst Gezondheid & 

Jeugd 

 

GGZ-instellingen, Openbaar Ministerie, politie, 

onderwijs, ouders, jomgeren 

3.9 

Preventie en handhaving Drank- 

en horecawet (DHW) 

- Drank- en horecaverordening 

- Preventie- en handhavingplan alcohol 

2014-2018 

- Toezicht op de wettelijk toegestane 

leeftijdsgrenzen bij verkoop alcohol 

- Handhaven bij overtredingen van de 

DHW 

 

- RO 

 
Toezicht, detailhandel, verenigingen 
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Thema 4 Fysieke veiligheid   

  

 

Onderwerp  Bestaande activiteiten  Regie  Samenwerkingpartners  

    

4.1 

Externe Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uitvoeren strategie ‘Veiligheid 

Rangeerterrein Kijfhoek’; 

- Uitvoeren ‘Beheerplan Groepsrisico 

Kijfhoek’; 

- Uitvoeren ‘Project Spoorzone’ 

- Lobby Veiligheid Basisnet Spoor en 

RoBel-lijn; 

- Regie uitvoering Toezicht en Handhaving 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

- Communicatieplan Spoorzone/Kijfhoek 

- Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Communicatie 

 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Ministerie I 

en M, Inspectie IL&T ProRail, KeyRail.  

4.2 

Brandveiligheid 

- Uivoeren van de toetsing- en 

toezichteisen conform het 

Bouwbeleidsplan RO 

- Jaarlijkse brandveiligheidscontroles 

- Brandveilig leven - diverse acties die 

gericht zijn op het beïnvloeden van het 

gedrag van mensen 

- ‘Geen Nood bij Brand’  - creëren van 

bewustwording van de gevaren bij brand 

in zorginstellingen door bijvoorbeeld een 

veiligheidsexpeditie 

- ‘Nazorg na Brand’ – ontwikkelen van een 

aanpak om de fase na de brand in te 

richten 

- Jong geleerd is oud gedaan – lesgeven op 

- Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Brandweer Zuid-Holland 

Zuid 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
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basisonderwijs 

- Communiceren over brandveiligheid 

- Voorlichting na brand 

4.3  

Rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 

 

- Crisisorganisatie Zwijndrecht 

- Organiseren van oefeningen 

- Kwaliteitsverbetering 

 

- Staf 

 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

4.4   

Verkeersveiligheid 

 

 

 

- Actualiseren en uitvoering geven aan het 

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 

- Bevorderen verkeersveiligheid – het op 

projectbasis samen met de samenleving 

en partners acties organiseren ter 

bevordering van de verkeersveiligheid  

- IP (investeringsprogramma)- bij (her-) 

inrichting van de openbare ruimte 

rekening houden met verkeersveiligheid 

- Onderzoek 30 km gebieden 

- Planrealisatie 

- Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

 

 

 

Politie, Toezicht, Brandweer 

4.5 

Waterveiligheid – risico’s en 

beleid buitendijks gebied 

- Bedrijven en bewoners in buitendijkse 

gebieden worden jaarlijks geïnformeerd 

over de gevolgen van ondernemen en 

wonen in deze gebieden  

- Indien er (ver)bouwprojecten komen in 

buitendijks gebied rekening houden met 

klimaatscenario’s en adaptief bouwen 

- Het is van belang om inzicht te krijgen in 

de risico’s buitendijks op langere termijn 

en daarvoor beleid op te stellen. Op 

Rijnmond-Drechtsteden schaalniveau 

wordt  in 2015 een strategische 

adaptieve agenda opgesteld voor 

- RO 

- Staf 

Waterschap Hollandse delta 

Rijkswaterstaat 
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buitendijkse gebieden. De gemeente 

Zwijndrecht gaat  meewerken aan de 

totstandkoming van deze agenda 

- De gemeente Zwijndrecht onderzoekt in 

2015 de mogelijkheden hoe om te gaan 

met de veranderingen in het klimaat 

(klimaatadaptatie) en ontwikkelt een 

nieuw toetsingskader voor water op 

straat 
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Thema 5 Integriteit en veiligheid   

  

 

Onderwerp  Bestaande activiteiten  Regie  Samenwerkingpartners  

    

5.1  

Wet Bibob  

 

 

 

 

 

- De wet BIBOB geeft bestuursorganen een 

instrument in handen om zich tegen het 

risico dat zij ongewild criminele 

activiteiten faciliteren te beschermen. In 

Zwijndrecht wordt dit toegepast  op 

horeca- en seksinrichtingen.  

- Toepassen Wet Bibob op 

vergunningaanvragen horeca 

 

 

- Gemeentewinkel 

 

Politie, RIEC, Landelijk Bureau Bibob 

 

5.2  

Discriminatie 

 

 

- Deelname aan Radar 

(antidiscriminatievoorziening)  

 

 

- Staf 

 

Politie en OM, Radar 

5.3  

Integriteit 

 

- Opzetten aanpak bestuurlijke en 

ambtelijke integriteit 

- Zorgen dat integriteit op de agenda komt 

van raadsleden, bestuurders en 

afdelingshoofden en alle overige 

medewerkers 

- Elke nieuwe medewerker legt een eed of 

belofte af 

- Opnemen integriteit in inwerkprogramma 

nieuwe medewerkers  

- Staf 
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5.4  

Georganiseerde ondermijnende 

criminaliteit  

 

 

- Strafrechtelijke aanpak 

hennepkwekerijen door politie 

- Casusgericht werken met diverse 

partners  

- Politie 

- Openbaar Ministerie  

 

RIEC, politie, OM, Belastingdienst, SDD, FIOD, 

UWV, Arbeidsinspectie 

 


