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Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen bewoners niet 

leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De meeste onveiligheid wordt 

gevoeld in de eigen woonomgeving. Daarom doet de PvdA de volgende voorstellen voor 

veiligere buurten: 

1. Laat bewoners zelf bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden 

Bewoners weten zelf het best wat er mis is in hun wijk. Zij hebben daar immers zelf het 

meeste last van. Wij vinden het daarom belangrijk dat bewoners een stem krijgen in de 

prioriteiten van de wijkagent. Er moet tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn. In de 

wijken die minder veilig zijn is méér inzet van de wijkagent. Ook moeten bewoners kunnen 

meedenken over hoe het geld voor veiligheid en politie lokaal wordt ingezet. Een deel van 

beschikbare geld moet in  buurtveiligheidsbudgetten worden gestopt waardoor bewoners zelf 

kunnen bepalen wat er in hun buurt moet worden aangepakt. Verder moet de gemeente 

Buurt Preventie Teams faciliteren zodat bewoners een bijdrage kunnen leveren aan de 

leefbaarheid van hun wijk. 

2. Breng veelplegers in beeld 

Een groot deel van de criminaliteit wordt veroorzaakt door een vrij kleine maar hardleerse 

groep veelplegers. Deze groep veelplegers moet goed in de gaten worden gehouden en 

aangepakt worden. Daardoor neemt de veiligheid in wijken toe en wordt het ook voor de 

kleinere of potentiële criminelen duidelijk dat misdaad niet langer loont. 

3. Maak een einde aan woonoverlast 

Het woongenot van bewoners kan door overlast van andere buurtbewoners danig worden 

verpest. Er moet steeds worden opgetreden tegen iedere keer dat er sprake is van 

geluidsoverlast, pestgedrag enzovoorts. Overlastgevers laten zich daardoor helaas niet altijd 

afschrikken. In sommige gevallen kan een bemiddelingspoging nog helpen. Maar als dat 

allemaal niet blijkt te helpen dan is drastischer ingrijpen nodig. Daarom wil de PvdA dat er 

tegen de meest hardnekkige overlastgevers strengere maatregelen mogelijk worden. Zo 

moet de burgemeester voortaan iemand die niet wil luisteren naar eerdere waarschuwingen 

of niet gevoelig is voor andere straffen, tijdelijk (bijvoorbeeld 10 dagen) uit zijn huis kunnen 

laten zetten. Dit in de hoop dat de overlastgever dan wel tot het besef kan worden gebracht 

dat hij zich voortaan moet gaan gedragen. Alle signalen van overlast moeten worden 

geregistreerd. Klachten worden door woningbouwcorporaties, gemeente en politie gedeeld.  

In wijken waar de meeste klachten van overlast zijn, wordt een overlastcoördinator worden 



aangesteld door de burgemeester. Dat zijn bij voorkeur ambtenaren die al een rol hebben in 

de handhaving. 

4. Maak werk van het voorkomen van woninginbraken 

Een woninginbraak brengt behalve schade ook grote gevoelens van onveiligheid met zich 

mee: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen is onverteerbaar. Het 

spreekwoord “de gelegenheid maakt de dief” gaat hier op: 80% van de dieven pleegt een 

inbraak zonder veel voorbereiding maar doet dat omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen 

ligt. Daarom moet de gemeente bewoners wijzen op het belang van goedgekeurd hang- en 

sluitwerk en bewoners stimuleren dit aan te schaffen bijvoorbeeld door het verstrekken van 

subsidies. De schade die hiermee kan worden voorkomen, weegt ruimschoots op tegen de 

kosten. Ook woningbouwcorporaties en verzekeraars hebben hier baat bij, Zij moeten 

daarom gaan meebetalen aan de uitgaven voor deze subsidies. Tenslotte moet de wijkagent 

bewoners gericht benaderen als hij inbraakgevoelige situaties aantreft. 

5. Pak fietsendiefstal aan met lokfietsen 

Een bijzonder ergerlijk misdrijf dat helaas nog te veel voorkomt is fietsendiefstal. Het is 

misdrijf dat een veel te lage pakkans kent. Daarom moet de politie vaker lokfietsen inzetten 

om fietsendieven in te rekenen. Door het gebruik van lokfietsen (mooie, steelbare fietsen met 

een tracking chip) kunnen de boeven op heterdaad betrapt worden. Ook wordt zo duidelijk 

waar zij hun buit opslaan en wie er dus verder nog bij betrokken zijn. De hele keten kan dan 

worden opgerold. Met lokfietsen is al veel resultaat geboekt en kan wat ons betreft breder 

worden ingezet. 

6. Misdaad mag niet lonen: geef aanpak van heling prioriteit 

Misdaad mag niet lonen. Zolang gestolen goederen, of het nu fietsen, de buit van een 

woningbraak of iets anders is, nog gemakkelijk door die dief in geld kunnen worden omgezet, 

blijft stelen te aantrekkelijk. De aanpak van heling door de politie moet intensiever. Dat begint 

bij controle van plaatsen waar het risico bestaat dat gestolen goederen aan de man worden 

gebracht. De wijkagent heeft daar het beste zicht op. Denk verder ook aan pandhuizen en 

winkels van tweedehandsgoederen die te weinig gecontroleerd worden. Een goede aanpak 

van heling is van groot belang. Daarom wil de PvdA dat de opsporing van heling een 

prioriteit van de politie of gemeentelijke handhavers wordt. 

7. Voorkom overlast met een slimmer softdrugsbeleid 

Het huidige softdrugsbeleid leidt tot illegale thuisteelt, grootschalige georganiseerde teelt en 

criminaliteit en overlast op straat. Door naast de verkoop ook de teelt en de inkoop door 

coffeeshops te reguleren wordt korte metten gemaakt met illegale teelt. Hierdoor wordt 

overlast in de wijken voorkomen en wordt de coffeeshop uit het criminele circuit gehaald. In 

de wijken waar bewoners overlast ondervinden van coffeeshops wordt extra gehandhaafd. 

8. Maak de omgeving van woningen veiliger en voorkom verloedering en verkrotting 

Veilige wijken betekent ook dat de fysieke omgeving en de panden veilig moeten zijn en 

voldoende onderhouden. Te vaak horen we klachten van slecht onderhouden woningen, 

achterpaden die niet afgesloten zijn en slecht verlichte straten. Door woningen inbraak- en 

brandveilig te maken kunnen veel problemen worden voorkomen. Daarnaast willen we dat 



de suggesties van bewoners worden opgepakt om achterpaden af te sluiten en bepaalde 

plekken beter te verlichten. Verloedering en verkrotting veroorzaken onveiligheid. De 

gemeente is aan zet om dit tegen te gaan. In bepaalde situaties heb je middelen nodig die 

uitgaan van drang of dwang. Er moet een boete komen op leegstand als de eigenaar weigert 

om mee te werken aan een tijdelijke oplossing voor de leegstand. Gemeenten die dat nog 

niet hebben, moeten snel een leegstandsverordening opstellen om dat te regelen. 

9. Maak het verkeer veiliger 

Automobilisten die te hard rijden in woonwijken is een veelvoorkomende ergernis bij 

bewoners. Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen en naar school kunnen gaan. Er 

moeten daarom maatregelen worden genomen op om de snelheid te verminderen op 

plekken waar vaak hard wordt gereden. De gemeente moet hier strenger op handhaven. Ook 

moeten er bij scholen veilige oversteekplaatsen zijn met klaarovers. 
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