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Geachte heer Kolff,
Binnen de gemeente Dordrecht heeft u op 2 juli 2020 het besluit genomen dat
het van 1 september 2020 tot 1 maart 2021, mogelijk is om gebruik te maken
van het middel preventief fouilleren, in de door u aangewezen
veiligheidsrisicogebieden, op grond van artikel 151 Gemeentewet. Bij
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel
bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde door
de aanwezigheid van wapens kan een veiligheidsrisicogebied worden
aangewezen. Na het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied kunnen op last
van de officier van justitie op grond van artikel 52 Wet Wapens en Munitie
fouilleeracties worden gehouden. Hierbij wordt de aanwezigheid van wapens
en munitie onderzocht in een gebied waar sprake is van een verhoogd aantal
wapen gerelateerde incidenten en waarbij de vrees is van (verdere) verstoring
van de openbare orde.
Beschrijving problematiek
Landelijk was er een toename van het aantal (vuur)wapen incidenten in 2019
(bron: persbericht nationale politie, dd 20 april 2020). In 2020 lijkt deze trend
zich voort te zetten.
Ook wordt landelijk de trend gesignaleerd van het bij zich dragen van wapens
bij, voornamelijk, zeer jonge jeugd. In de landelijke pers zijn er wekelijks
berichten te lezen over het gebruik van wapens en aantreffen van wapens bij
jongeren. Op YouTube worden zogenaamde 'Drill-rap' video's geplaatst. Deze
video's zijn populair onder jongeren. In deze video's zijn jongeren te zien met
gezichtsbedekkende kleding die wapens bij zich dragen/tonen. Het "shanken"
oftewel het steken van iemand met een geïmproviseerd wapen is hier een
uitvloeisel van. Het gebruik van social media kanalen onder jongeren, met
name YouTube, TikTok en Snapchat, zorgt voor razendsnelle verspreiding van
informatie onder jongeren. Hierin worden berovingen, vecht- en zelfs
steekpartijen aangekondigd. Vanwege het gesloten karakter van deze social
media kanalen is er onvoldoende zicht op.
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In Dordrecht is de hierboven genoemde trend ook waarneembaar. Er is een
opvallende hoeveelheid wapens aangetroffen.
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Ook in Dordrecht worden op sociale media 'Drillrap' video's geplaatst, waarin
jongeren te zien zijn met gezichtsbedekkende kleding die wapens bij zich
dragen/tonen. Onder andere het Jongerenwerk heeft zijn zorgen uitgesproken
over het bewapenen van de jongeren in Dordrecht. De huidige tendens binnen
de gemeente Dordrecht is dat ook potentiele slachtoffers zich aan het
bewapenen zijn om zich in het geval van een incident te kunnen "verdedigen".
Dit is een zorgelijke ontwikkeling, mede omdat de kans op slachtofferschap van
geweldsincidenten hierdoor alleen maar toeneemt.
De gemeente heeft een start gemaakt met een integrale aanpak met het
terugdringen van wapenbezit. Verschillende partijen maken deel uit van deze
integrale aanpak. De aanpak bestaat uit diverse maatregelen en elementen.
Het preventief fouilleren maakt hier ook deel van uit.

Reeds aangewezen veiligheidsrisicogebied
Binnen Dordrecht zijn eerder veiligheidsrisicogebieden aangewezen,
waarbinnen het instrument preventief fouilleren mag worden gehanteerd. De
veiligheidsrisicogebieden bestrijkt de wijken Centrum, Oud Krispijn, Reeland,
Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg.
De wijk Centrum wordt begrensd door de straten:
Oranjelaan, Toulonselaan, Burgemeester de Raadtsingel, Havenstraat, Korte
Parallelweg, Wilgenbos, Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade,
Engelenburgerbrug, Nieuwe Haven, Kuipershaven, Palingstraat, Boomstraat,
Torenstraat en Noordendijk, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
De wijk Oud Krispijn wordt begrensd door de straten:
Laan der Verenigde Naties, Diepenbrockweg, Hugo de Grootplein, Hugo de
Grootlaan, Krispijnseweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
De wijk Reeland wordt begrensd door de straten:
Noordendijk, Rondweg, Laan der Verenigde Naties, Max Gootelaan, Prof
Waterinklaan, Eemsteynplein, Eemsteynstraat, Krommedijk, Oranjelaan, de
genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer
daarbij inbegrepen.
De wijk Crabbehof wordt begrensd door de straten:
Rondweg, Zuidendijk, Laan der Verenigde Naties en de S.M. Hugo van
Gijnweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige knooppunten van het
openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
De wijk Stadspolders wordt begrensd door de straten:
Rondweg, Provincialeweg, Wantijdijk, Haaswijkweg-Oost, Oudendijk,
Noordendijk, Bildersteeg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
De wijk Sterrenburg wordt begrensd door de straten:
Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk, Schenkeldijk, Wieldrechtse Zeedijk,
Smitsweg en Rondweg, de genoemde wegen, oevers en aanwezige
knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
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Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Centrum 70 incidenten geregistreerd waarbij een wapen
betrokken is geweest.
Nadere
•
•
•
•

specificatie:
3 (poging) doodslag/moord
7 straatroven/ diefstallen met geweld
18 bedreigingen
42 bezit wapen

Resultaten
7 acties geweest, 93 personen gefouilleerd, 26 voertuigen onderzocht, 4
messen aangetroffen, 2 arrestanten WWM, 1 arrestant Strafrecht, 1 arrestant
Opiumwet
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Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Oud Krispijn 31 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.
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Nadere
•
•
•
•
•

specificatie:
4 straatroven/ diefstallen met geweld
2 (zware) mishandelingen
1 overval woning
13 bedreigingen
11 bezit wapens

Resultaten
12 acties geweest, 113 personen gefouilleerd, 16 voertuigen onderzocht, 3
messen aangetroffen

Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Reeland 20 incidenten geregistreerd waarbij een wapen
betrokken is geweest.
Nadere
•
•
•

specificatie:
2 (poging) doodslag/moord
4 bedreigingen
14 bezit wapen

Resultaten
3 acties geweest, 8 personen gefouilleerd, 2 voertuigen onderzocht, 1 mes
aangetroffen
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Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Crabbehof 26 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.
Nadere specificatie:
•

2 (poging) doodslag/moord

•

2 straatroven/ diefstallen met geweld

•

2 (zware) mishandeling

•

5 bedreigingen

•

15 bezit wapen

Resultaten
11 acties geweest, 123 personen gefouilleerd, 24 voertuigen onderzocht, 3
messen aangetroffen, 1 arrestanten WWM, 1 arrestant Strafrecht, 1 arrestant
Opiumwet
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Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Stadspolder 23 incidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.
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Nadere
•
•
•
•

specificatie:
1 (poging) doodslag/moord
2 (zware) mishandeling
4 bedreigingen
16 bezit wapens

Resultaten
8 acties geweest, 44 personen gefouilleerd, 1 voertuig onderzocht, 3 messen
aangetroffen
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Over de periode van mei 2020 tot en met januari 2021 zijn er in het
veiligheidsrisicogebied Sterrenburg 33mincidenten geregistreerd waarbij een
wapen betrokken is geweest.
Nadere
•
•
•
•
•

specificatie:
4 straatroof/ diefstalen met geweld
1 overval woning
5 (zware) mishandeling
7 bedreigingen
16 bezit wapens

Resultaten
3 acties geweest, 15 personen gefouilleerd.
Incidenten Dordrecht
In onderstaande zogenaamde hotspotkaart zijn voor heel Dordrecht de
incidenten met wapens in beeld gebracht over de periode van mei 2020 tot en
met januari 2021. Uit de analyse hiervan blijkt een bovengemiddeld incidenten
met wapens ligt in de wijken; Centrum, Oud Krispijn, Reeland, Crabbehof,
Stadspolder en Sterren burg.
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Gebruik preventief fouilleren
Gedurende deze periode is de COVID-19 pandemie van kracht. Dit heeft direct
inloed op toepassing van het instrument preventief fouilleren. Ingevolge de
pandemie COVID-19 en de daarop volgende maatregelen, blijkt de toepassing
van het instrument preventief fouilleren in voorkomende gevallen op
gespannen voet staan ten opzichte van deze maatregelen. Om risico's op
eventuele besmetting en gezondheidsproblemen te voorkomen, is het
instrument in het begin terughoudend ingezet. Dit is ook direct zichtbaar in de
frequentie van toepassing en uitkomsten van behaalde resultaten. Eind 2020
zijn er handscanners aangeschaft en wordt er gewerkt met preventie
materialen, zoals handschoenen en mondkapjes. Dit heeft geleidt dat dit
instrument in 2021 meer werd ingezet en dat ook meer zal worden toegepast.
Conclusie en Advies
In Dordrecht zijn de incidenten in de veiligheidsrisicogebieden, Oud Krispijn,
Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg nagenoeg hetzelfde als op
het moment van het verzoek voor de aanwijzing van de
veiligheidsrisicogebieden in juni 2020. In het veiligheidsrisicogebied Centrum
zijn de incidenten verdubbeld sinds het verzoek.
Gelet op deze omstandigheden, adviseer ik u ook om de aanwijzing van de
huidige veiligheidsrisicogebieden voort te zetten. Ik adviseer u dan ook om de
aanwijzing van de huidige veiligheidsrisicogebieden, bestaande uit Centrum,
Oud Krispijn, Reeland, Crabbehof, Stadspolder en Sterrenburg te handhaven
en de aanwijzing van het veiligheidsgebied te verlengen met zes maanden. Dit
alles vanwege de ernstige dreiging van de verstoring dan wel de vrees hiervoor
van de openbare orde en veiligheid op basis van de incidenten. Hier komt bij
dat genoemde incidenten de sfeer in deze wijken snel kunnen doen omslaan
en tot maatschappelijke onrust kunnen leiden.
~
:~vnendelijke qroet,
1J. la1J1m
j TJamc f
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