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1. I n l e i d i n g
M e t deze ge bie ds scan info rmee r t po l i tie I Js se ll and he t lo kal e be s tuur e n
de ander e ve ilighe idspar tner s ov er de o ntw ik k e l i ng v a n cr imi n a li te i t e n
( o n )v ei l ighe i d in de ge mee n t e Zwo ll e. De p ol i t ie si g n a lee r t e n a dv i see r t
hier mee ove r o ntw ik ke linge n die van be lang zijn voor he t ve rgro te n of
bor ge n v an de ve il ighe id v an de i nwo ner s . De ge bi e ds sc an is ge maak t do or
de ge biedsgebonden te ams van Zwolle e n i s be doe l d als i nput vo or he t
ge mee nte li j k inte graal ve il i ghe i ds plan v an he t lok ale be s tuur .

1.1

Harde en zachte informatie

In de gebiedsscan worden criminaliteitscijfers gekoppeld aan kennis van de lokale situatie. De
‘harde informatie’ zijn de gegevens uit de registratiesystemen van de politie. ‘Zachte informatie’ is de
kennis die wijkagenten, jeugdagenten en andere politiemensen opdoen bij hun werk in wijk. Zij
hebben waardevolle informatie over de context en ontwikkelingen in hun werkgebied en kennen de
bewoners. De zachte informatie benut de politie bij de analyse van problemen, de beleidsvorming en
voor het bepalen van benodigde inzet van capaciteit en middelen. We bieden jaarlijks het resultaat
van deze bundeling van harde en zachte informatie per gemeente aan, in de vorm van een
gebiedsscan1. In 2012 is het al de zevende keer dat Politie IJsselland op deze manier input levert
voor de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen.
Gebiedsscan
In maart 2010 heeft het Regionaal College ingestemd met het voorstel om één keer in de vier jaar
een uitgebreide scan te maken en in de tussenliggende drie jaar een ‘update’ op te stellen. Dit jaar
maken we een uitgebreide gebiedsscan.
Nieuwe cijferhistorie
In deze gebiedsscan zijn alleen de criminaliteitscijfers opgenomen over de jaren 2010 en 2011. In
2009 is een nieuw registratiesysteem (Basis Voorziening Handhaving (BVH)) bij de politie in gebruik
genomen. Vanaf dat moment starten we dan ook met de opbouw van een nieuwe cijferhistorie.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk twee beschrijven wij het algemene beeld van Zwolle op het gebied van misdrijven. In dit
hoofdstuk komen ontwikkelingen aan de orde op het gebied van woninginbraken, diefstallen,
geweld, etc. Het derde hoofdstuk gaat het over overlast. Hierin is o.a. een beknopt beeld geschetst
van de bijzondere voorzieningen. In hoofdstuk vier beschrijven we de groepen in Zwolle. We
bespreken de veelplegers, vaste klanten en jeugdgroepen. In hoofdstuk vijf geven de wijkagenten
hun beeld over en/of visie op hun wijk(en) weer. Het is voor het eerst sinds we de gebiedsscan
schrijven, dat we dit op deze manier hebben gedaan. In het laatste hoofdstuk geven we de
belangrijkste lokale veiligheidsthema’s aan die in 2012 inzet van de politie en de veiligheidspartners
vragen.

1

De gebiedsscan is gebaseerd op de gebiedsscan Criminaliteit & Veiligheid, ontwikkeld door het programma
Politie en Wetenschap.
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2. M i s d r i j v e n
Eé n v an de bel angr ij k s te i ndic atore n v oo r ve i li ghe i d is he t aantal do or de
politie geregistreerde mis d ri jve n e n inci d e n te n. In d i t hoo fd s t u k wo rde n
c i jf er s ove r mi s dr ijve n i n Zwo l le ge prese nteer d. De ze k r ijge n be te ke nis
door ze te vergelijken me t de cijfers van een aant al andere gelijksoortige
ge mee nten e n de tre nds i n de af ge lo pe n j are n.

2.1

Ontwikkelingen van criminaliteit in Zwolle

In onderstaande tabel zijn de misdrijfcijfers van de afgelopen twee jaren opgenomen. Eén
criminaliteitsvorm is significant gestegen en twee andere criminaliteitsvormen zijn significant gedaald
ten opzichte van 2010, deze zijn respectievelijk rood of groen gemarkeerd.
Misdrijven gemeente Zwolle
Diefstal/inbraak woning

2010
480

2011
650

Voertuigcriminaliteit

1.180

839

▼

Diefstal van brom-, fietsen

1.285

1.247

▼

Diefstal/inbraak bedrijven

328

332

≈

Winkeldiefstal

429

335

▼

1.759

1.467

▼

102

63

▼

Overige vermogensdelicten
Zedendelicten

▲

≈

Geweldsdelicten

910

921

Huiselijk geweld

215

212

≈

1.302

1.273

≈

475

429

Overige misdrijven

1.107

1.123

≈

Totaal aantal misdrijven

9.357

8.679

▼

Aantasting openbare orde
Illegale handel

▼

Tabel 1. Ontwikkeling misdrijven in Zwolle 2010 - 2011

2.1.1 Stijgers en dalers Zwolle
De afgelopen jaren is het totale aantal misdrijven verder gedaald, terwijl het ophelderingspercentage
licht is toegenomen van 26,1% in 2010 naar 27,5% in 2011. Dit is een positieve ontwikkeling omdat
we ervan uitgaan dat de veiligheid in een gebied toeneemt, als er minder misdrijven plaatsvinden.
Natuurlijk zijn er meer indicatoren, maar het aantal misdrijven is wel degelijk een belangrijke factor
als het gaat om het veiligheidsniveau in de buurt.
Het misdrijf woninginbraak is op dit moment de grote (en enige) stijger in Zwolle (en IJsselland en in
grote delen van Nederland). Dit is dan ook onze belangrijkste aandachtspunt voor dit jaar. De
grootste stijging doet zich voor in de wijken Holtenbroek, Aalanden, Assendorp en een aantal
gebieden in Zwolle-Zuid.
De grootste dalers in Zwolle zijn het aantal auto-inbraken en het aantal zedendelicten (absoluut blijft
dit overigens een klein aantal). Andere lichte dalers zijn het aantal fietsendiefstallen,
winkeldiefstallen, overige vermogensdelicten en illegale handel.
De overige criminaliteitsvormen: bedrijfsinbraken, geweldsdelicten (waaronder huiselijk geweld),
aantasting openbare orde (vernielingen) en overige misdrijven zijn stabiel gebleven.

4
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2.2

Woninginbraken

Over 2011 laat het aantal woninginbraken een stijging zien van 35% ten opzichte van 2010. De
stijging op het aantal woningbraken zien we overigens in bijna de hele regio IJsselland en ook
landelijk.
Aantallen
Van de ongeveer 650 woninginbraken in Zwolle gaat het in ruim 20% van de gevallen om
insluipingen. Dat wil zeggen: woninginbraken waarbij geen braak is geconstateerd. De daders zijn
via open deuren of ramen binnengekomen, of bewoners zijn afgeleid door middel van een
babbeltruc. Ten opzichte van 2010 is het absolute aantal insluipingen gelijk gebleven (zo rond de
130), wat betekent dat het percentage insluipingen van het totaal aantal woningbraken is
afgenomen.
Daarnaast blijft het bij ruim 30% van de (ruim 500) woninginbraken een poging. In dat geval zijn de
inbrekers niet daadwerkelijk binnengekomen omdat dit niet lukte bijvoorbeeld vanwege het goede
hang- en sluitwerk. In 2010 lag het aantal pogingen rond de 27%.
Modus operandi, locaties en tijdstippen
De modus operandi van de inbraken is heel divers, maar in het afgelopen jaar zien we wel een
toename van het ingooien van ruiten. Ook zien we nog steeds vaak dat inbrekers binnenkomen met
behulp van de huissleutel die aan de sleutel van een onafgesloten fiets in een onafgesloten schuur
vastzit.
Ook valt het ons op dat er veel verschillende (en nieuwe) daders zijn. Dit is lastig voor de opsporing
omdat hier minder aanknopingspunten zijn dan bij daders die vaker (en reeksen) inbraken plegen.
We zien dat er sprake is van een hogere concentratie inbraken in de oudere wijken van de stad:
Assendorp, Holtenbroek, Aalanden, Geren (Gerenbroek en Gerenlanden) en in het Buitengebied
Zuid. In deze wijken zijn de woninginbraken gestegen en in mindere mate het aantal insluipingen of
pogingen tot woninginbraak. In bijlage 7.3 is de hotspotkaart opgenomen waarop zichtbaar is in
welke wijken het merendeel van de woninginbraken is gepleegd en ook een hotspotkaart met de
verschillen tussen 2010 en 2011.
Opmerkelijk is dat het aantal woninginbraken dat ’s nachts plaatsvindt is afgenomen. Het merendeel
van de inbraken wordt overdag gepleegd als bewoners niet thuis zijn.
Aanpak
Regionaal draait het Programma Woninginbraken. Dit programma is vooral gericht op de langere
termijn en heeft meerdere speerpunten, waaronder de preventie door gemeenten en andere
partners.
Sinds eind 2011 draait het Woninginbrakenteam Noord voor het gebied van Zwolle en de noordelijke
teams (Steenwijkerland, Kampen en Horst en Waterland) in de regio. Dit project richt zich vooral op
het oplossen van zaken. Sinds de start heeft dit al geleid tot het oplossen van meerdere
woninginbraken en tot aanhouding van veel verdachten2. Opmerkelijk is dat het aanhouden veel
veel verdachten nog leidt tot een verhoging van het oplossingspercentage. Naar deze ontwikkeling
doen we op het moment nog onderzoek.
Bij alle woninginbraken brengen politiemedewerkers een tweede bezoek aan de slachtoffers.

2

Begin maart 2012 waren 97 zaken opgelost en 32 verdachten aangehouden. Minimaal 18 van deze
verdachten zijn afkomstig uit Zwolle (6 verdachten zijn zonder vaste woon of verblijfplaats). Aan deze 18
verdachten kunnen we in elk geval 59 zaken koppelen.
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2.3

Voertuigcriminaliteit

Onder voertuigcriminaliteit valt voornamelijk diefstal van zaken uit auto’s en andere voertuigen, maar
ook diefstal van de auto behoort tot deze categorie. In bijlage 7.3 is een kaart met de hotspotlocaties
opgenomen.

Voertuigcriminaliteit
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

2010
1.180
949

2011
839
647

65

56

166

136

Diefstal van motorvoertuigen
Diefstal van overige voertuigen

Tabel 2. Ontwikkeling voertuigcriminaliteit in 2010 en 2011
Het aantal auto-inbraken in Zwolle is fors gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren en dan vooral
ten opzichte van 2010 (30% daling). Het aantal gestolen voertuigen is stabiel gebleven rond de 60
en de diefstal van overige voertuigen is gedaald met ruim 20%. Vooral in vergelijking met de stijging
van het aantal woninginbraken is het opvallend dat voertuigcriminaliteit daalt. Wij vermoeden dat dit
te maken heeft met een aantal opgelegde ISD-maatregelen bij notoire Zwolse autokrakers.
Aanpak
In 2011 zijn enkele verdachten van auto-inbraken aangehouden. Dit heeft meegeholpen aan de
daling op het aantal auto-inbraken.
Ter preventie hangen in Zwolle banners op de hotspotlocaties. In Zwolle-Noord is aandacht besteed
aan een aantal locaties door middel van het uitdelen van flyers. Naar aanleiding van een opdracht
van politie-aspiranten is door heel Zwolle gericht gesurveilleerd op hotspotlocaties. Dit alles helpt
mee in de daling van het aantal auto-inbraken.

2.4

Diefstal van brommers en fietsen

Het aantal diefstallen van brommers en fietsen is licht gedaald. In 2011 is af en toe de lokfiets
ingezet (vooral in het werkgebied van Zwolle-Noord) en dit heeft tot een aantal aanhoudingen
geleid.
De hotspotlocaties (zie bijlage 7.3) blijven de Binnenstad en de Stationsbuurt.
De AFAC Zwolle (Algemene Fiets Afhandel Centrale Zwolle) heeft een goede ondersteunende rol bij
fietsendiefstal. Elke fiets die zij meenemen controleren zij op diefstalsignalering. In 2011 hebben zij
een nieuwe website ontwikkeld waarin men gericht kan zoeken naar fietsen.

2.5

Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen3

In de afgelopen jaren is het aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven gedaald, maar ten opzichte
van 2010 is het aantal in 2011 op hetzelfde niveau gebleven.

Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Diefstal af/uit bedrijf
Diefstal af/uit school
Diefstal af/uit sportcomplexen

2010
328
220
64
44

2011
332
215
64
53

Tabel 3. Ontwikkeling diefstal en in braak bij bedrijven en instelling in 2010 en 2011

3

6

In bijlage 7.2 is een overzicht welke onderdelen behoren tot inbraak bedrijven/instellingen.
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Opvallend is de relatief grote stijging in Stadshagen4 (maar het absolute aantal is nog steeds laag).
Het aantal diefstallen in sportcomplexen is in de Aalanden en Berkum relatief flink gestegen ten
opzichte van vorig jaar, maar ook hier betreffen het nog steeds lage aantallen. Een stijging is snel
bereikt op het moment dat iemand in de kleedkamer de waardevolle spullen van een heel team
steelt.
Een aantal malen is ingebroken bij garagebedrijven waarbij vooral airbags uit nieuwe auto’s zijn
gestolen.
Beveiligingsbedrijven surveilleren regelmatig op bedrijventerreinen. Dit leidt vermoedelijk tot de
afname van inbraken, samen met het cameratoezicht dat op een aantal terreinen aanwezig is.

2.6

Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen is in 2011 behoorlijk afgenomen en terug op het niveau voor 2010. In
2010 was er dan ook een opmerkelijke verhoging, die terug te leiden was tot een aantal specifieke
grote bedrijven in de Binnenstad die extra of andere aandacht hadden voor winkeldiefstallen. De
aangiften vanuit deze bedrijven is nu weer gedaald tot het oude niveau. Bij een van de grote
bedrijven is het vermoeden dat het verrassingseffect van het nieuwe detectiesysteem dat in 2010
was geïnstalleerd ondertussen verdwenen is.
Overigens is het bij ons bekend dat er meer diefstallen plaatsvinden dan waarvan de bedrijven
aangifte doen. Vaak vinden ze het doen van aangifte omslachtig en tijdrovend en wegen ze de
kosten en baten tegen elkaar af en doen ondanks de vele mogelijkheden geen aangifte.
Zakkenrollerij
In de laatste maanden van het jaar is het aantal zakkenrollerij gestegen. In totaal zijn in 2011 203
misdrijven zakkenrollerij geregistreerd ten opzichte van 120 in 2010. De stijging zit vooral in de
Binnenstad bij de IJsselhallen. In de IJsselhallen zijn de misdrijven te koppelen aan een specifiek
evenement in september, waarbij een zakkenroller actief is geweest.
Het aantal misdrijven zakkenrollerij is hiermee weer op het niveau van de jaren voor 2010.
Vanuit de gemeente is aandacht voor de preventieve kant van zakkenrollerij. Er hangen banners bij
de ingangen van de stad om mensen te wijzen op zakkenrollerij. Binnen de politie krijgen
medewerkers les in hoe je zakkenrollers kunt signaleren en waar je op moet letten.

2.7

Zedendelicten

Het aantal zedendelicten in Zwolle is fors gedaald ten opzichte van de laatste jaren. Een van de
verklaringen hiervoor is dat in 2010 een zgn. ‘billenknijper’ actief is geweest rondom het
Weezenlandenpark. Uit de cijfers blijkt echter dat de daling door heel Zwolle is.
In 2011 hebben een aantal opvallende zaken gespeeld:
Rondom de Rozentunnel en in het Engels werk zijn een aantal incidenten geweest met
schennisplegers. Eind 2011 is rond het station (rondom de Oosterlaan) een aanrander actief
geweest.

2.8

Illegale handel

Onder illegale handel wordt verstaan: drugshandel, wapenhandel, mensensmokkel en fraude.
Hennepplantages
Sinds maart 2010 werken wij in IJsselland volgens het programma Aanpak Georganiseerde
Hennepteelt. Dit is een landelijke en uniforme werkwijze. In IJsselland werken wij met een regionaal
4

Zie de tabel in bijlage 7.4
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coördinatiepunt hennep en per team in principe minimaal twee medewerkers met het taakaccent
hennep. Wij onderzoeken elke melding die betrekking heeft op hennepkwekerijen (in de hele regio
zijn dit ongeveer 400 meldingen per jaar).
Vergeleken met enkele jaren geleden zien wij een afname in de regio van hennepkwekerijen in
huurwoningen en een toename in de koopwoningen. In bijlage 7.3 is de kaart met de hotspotlocaties
in Zwolle opgenomen.
Hennepkwekerijen
Aantal kwekerijen

2010

2011

35

50

Tabel 4. Aantal opgerolde hennepkwekerijen
In 2011 ging het in 22 gevallen om een kwekerij in een huurhuis, 11 keer in een koophuis, 5 keer op
een balkon, 4 keer in een loods/garage, 4 keer in een tuin, 2 keer in een winkel en 1 keer in een
voertuig en op een bosperceel. Bij de invallen zijn planten, stekjes, toppen of geoogste planten
aangetroffen.
Waar mogelijk pakken wij de financiële winst af door beslag te leggen op geld en goederen. In het
verleden was dit in het kader van het Finec programma, nu is dit ingebed in het werkproces.
Drugs
Meer inzet van de politie leidt op het thema drugs(handel) over het algemeen tot meer zicht en
daarmee meer geregistreerde misdrijven. In 2010 is veel inzet geweest bij Fusion of Dance (zowel
Outdoor en Indoor) wat heeft geleid tot ongeveer 60 aanhoudingen op het gebied van (hard)drugs.
In 2011 is deze inzet niet geweest bij Fusion Indoor, waardoor het aantal gedaald is.
In 2011 hebben we ook een aantal drugsgerelateerde projecten gehad in relatie tot Antilliaanse
Nederlanders (zie paragraaf 2.12).

2.9

Geweld

Het aantal geweldsdelicten ligt ongeveer op het niveau van 2010 en is daarmee nog steeds lager
dan de jaren daarvoor. Opvallend is dat vooral in het centrumgebied het geweld omlaag is gegaan.
In het werkgebied van Zwolle-Noord stijgt het, zodat het totaalbeeld voor Zwolle in 2011 ongeveer
gelijk blijft aan 2010.
Geweld
Moord, doodslag
Openlijk geweld (persoon)
Bedreiging
Mishandeling
Straatroof + overval

2010
33
42
289
502
44

2011
25
42
307
510
37

Tabel 5. Geweldcijfers uitgesplitst naar soort geweld

2.9.1 Overvallen
In 2011 hebben in Zwolle tien overvallen plaatsgevonden, één betrof een poging. Vijf vonden plaats
op woningwn, twee op buschauffeurs, en de overigen op een ijzerhandel, winkel en een
pizzakoerier. Op dit moment zijn drie van de tien overvallen opgelost. Een aantal overvallen zijn nog
in onderzoek, waardoor het oplossingspercentage nog gaat stijgen.
Vooral de overvallen op de buschauffeurs hebben veel impact gehad in de stad, maar ook bij de
buschauffeurs. In overleg met de busmaatschappij hebben we een concrete actie opgezet om de
overvallers te pakken. Helaas is dit niet gelukt. In afstemming met de busmaatschappij hebben we
verschillende maatregelen getroffen om het veiligheidsgevoel van de buschauffeurs weer terug te
laten keren.

8
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2.9.2 Uitgaansgeweld
In Zwolle is uitgaansgeweld een belangrijk thema waar we veel aandacht aan besteden tijdens
bijvoorbeeld de VOS-diensten (Veiligheid op Straat). Uit de cijfers (van 232 naar 207 misdrijven
geweld) blijkt dat het aantal geweldsmisdrijven in het centrum is gedaald. Dit wordt eveneens
beleefd door de politiemedewerkers op straat. We weten op welke momenten we in de binnenstad
moeten zijn. We zijn veel aanwezig en vallen meer op door de nieuwe kleding (felgele
jassen/hesjes). Dit werkt preventief. Doordat we er zijn, kunnen we vaak direct de-escalerend
optreden en geweld voorkomen. In 2011 zijn dan ook geen excessieve vechtpartijen geweest met
politiemedewerkers. Ook de camera’s bewijzen steeds meer hun waarde. Nog een andere
ontwikkeling van de laatste jaren is het Horecaontzeggingensysteem met gele en rode kaarten5. Ook
dit weerhoudt de mensen ervan vervelend te zijn. .
Een aandachtspunt in de binnenstad is het aantal vechtpartijen tussen groepen. Zij zoeken elkaar
op, vechten iets uit en vertrekken weer. Aangiften volgen zelden, maar deze vechtpartijen zorgen
wel voor onrust in de binnenstad, die niet in cijfers zichtbaar wordt.
Horeca-ontzeggingsysteem
Gele kaarten
Rode kaarten
Totaal

2010

2011

113

70

32

11

145

81

Tabel 6. Aantal uitgereikte gele en rode kaarten
Uit een quickscan van incidenten in de binnenstad blijkt dat in 2011 46% van het aantal
geweldsincidenten plaatsvindt in de Voorstraat en op de Jufferenwal. De meeste incidenten vinden
plaats tijdens nachtelijke uren in het weekend. De maatschappelijke klassen: ‘ruzie/twist (zonder
gevolgen)’ en ‘eenvoudige mishandeling’ komen daarbij het meeste voor (samen ongeveer 60% van
het totaal aantal incidenten).

2.9.3 Huiselijk geweld
Het aantal misdrijven bij huiselijk geweld is stabiel gebleven ten opzichte van 2010 (in 2011 212 en
2010 215). Het aantal huisverboden is wel fors gestegen. In 2010 hebben de hulpofficieren van
justitie –namens de burgemeester– 29 huisverboden opgelegd. In 2011 is dit aantal gestegen tot 44.
De reden dat dit is gestegen ligt vooral in de investering die we hebben gedaan in 2011:
vereenvoudiging van het werkproces, strakkere sturing en kennis vergroten binnen de basis
politiezorg over de mogelijkheden van het huisverbod.
Huiselijk geweld
Misdrijven HG
Huisverboden

2010
212
29

2011
215
44

Tabel 7. Cijfers huiselijk geweld

2.9.4 Geweld tegen politieambtenaren
Sinds 2011 wordt geweld tegen politieambtenaren (GTPA) en geweld tegen mensen met een
publieke taak (VPT) in een landelijk programma opgepakt. De politie accepteert geen agressief en
gewelddadig gedrag tegen haar medewerkers en hanteert een zero-tolerance beleid. Dit betekent
dat we een proces-verbaal opmaken als een politiemedewerker is mishandeld of bedreigd. Sinds
2011 houden we de registraties in BVH bij (hiervoor hield een medewerker het handmatig bij), we

5

Eind 2011 heeft de Nationale Ombudsman uitspraak gedaan en aanbevolen dat de politie niet meer de gele
en rode kaarten uitreikt om vooringenomenheid te voorkomen. Sinds 1 januari 2012 reikt de politie dan ook
geen kaarten meer uit. In overleg met gemeente en horeca is het de bedoeling dat de horeca het uitreiken
gaat overnemen. Op dit moment (maart 2012) vindt nog steeds overleg plaats hoe het proces moet worden
vormgegeven.
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bouwen dus vanaf 2011 nieuw referentiemateriaal op. In 2011 hebben politieambtenaren 54 keer
aangifte gedaan van geweld tegen hen.
Zestien mensen met een publieke taak deden aangifte van geweld tegen hen. Wij hebben de indruk
dat geweld tegen politiemedewerkers en medewerkers met een publieke taak gelijk is gebleven.
Geweld tegen politie in Zwolle

2011

Totaal
Belediging
Bedreiging
Eenvoudige mishandeling
Zware mishandeling
Poging doodslag/moord
Overige

54
34
6
5
1
3
5

Tabel 8. Geweld tegen politieambtenaren in Zwolle

2.10 Vernielingen
Het aantal vernielingen is heel licht gestegen in Zwolle. De stijging is niet op een specifieke plek in
Zwolle. Wel is in 2011 in Holtenbroek een golf van vernielingen geweest. Zie paragraaf 5.2.
Opvallend is dat er weinig aangifte van vernielingen aan openbare gebouwen zijn geweest.

Aantasting openbare orde/ruimte

2010
1.302

2011
1.273

Vernieling cq. zaakbeschadiging, waarvan

1.176

1.207

491

487

19

14

126

66

Vernieling auto
Overig

Aantasting openbare orde

Tabel 9. Vernielingen en aantasting openbare orde in Zwolle

2.11 Verkeer6
Het totaal aantal aanrijdingen van 2011 zijn vrijwel gelijk met 2010, met die uitzondering dat vooral
het aantal licht letsel aanrijdingen gedaald is. Voor het overige verwijzen we naar de officiële cijfers
die in april gepresenteerd worden.
Verkeer

Totaal slachtoffer aanrijdingen
Ernstige slachtoffer aanrijdingen
Licht letsel aanrijdingen
Doden

2010

2011

79
28
51
4

64
28
36
4

Tabel 10. Aantal verkeersslachtoffers bij aanrijding (handmatig geteld vanuit het politiesysteem)
Aanpak
In Zwolle hebben we in totaal 16 motorrijders die zich vooral bezighouden met verkeer. Vrijwel
dagelijks zijn twee motorrijders in dienst die samen een noodhulpeenheid vervangen en bij voorkeur
naar verkeersmeldingen worden gestuurd. Indien zij geen meldingen hebben voeren zij
6

10

De cijfers voor verkeer zijn handmatig uit het systeem gehaald. Daardoor wijken deze cijfers enigszins af van
de cijfers die in de eerste tabel staan genoemd en daardoor is het ook mogelijk om cijfers vanuit 2009 te
gebruiken. In april 2012 worden de officieel geregistreerde cijfers bekendgemaakt. Deze cijfers wijken
hoogstwaarschijnlijk ook af van de hier genoemde cijfers. Voor een volledig en juist overzicht verwijzen we
dan ook naar de officiële cijfers in april.
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verkeerstoezicht uit op o.a. locaties die zijn aangedragen door de wijkagenten. Naast deze
motorrijders is een motorrijder (surveillant) dagelijks belast met verkeerstoezicht en de controle van
overlastgevende brommers en scooters. Hierbij is er ook weer een nauwe samenwerking met de
wijkagenten en de afdeling verkeer voor wat betreft het 49 cc project.
Elke periode wordt er een verkeers-/alcoholcontrole gepland. Deze controles worden samen met
vrijwilligers, wijkagenten en af en toe de afdeling verkeer gehouden. Deze controles worden op
meerdere locaties gehouden en dit zijn ook weer locaties die vooral zijn aangedragen door de
wijkagenten.
De vrijwilligers organiseren ook zelfstandig 3 alcoholcontroles in Zwolle. Naast deze grootschalige
controles hebben we in 2011 vanaf juli t/m november dagelijks aan de late- en de nachtdienst IGP’s
(informatie gestuurde opdrachten) uitgereikt om korte alcoholcontroles te houden.
Alcohol in het verkeer

3.5.2. Alcohol

2010

2011

210

242

Tabel 11. Aantal ‘Artikel 8’ overtredingen
Het aantal artikel 8 overtredingen is gestegen in 2011. Ten opzichte van 2010 hebben we meer
gecontroleerd. Bij de controles blijkt dat het steeds minder voorkomt dat bestuurders gedronken
hebben. Een eenvoudige telling7 in ons bedrijfsprocessensysteem levert op dat in 2011 bij 2.647
blaastesten 21 personen te veel hadden gedronken. ‘Slechts’ 0.8% van de bestuurders had teveel
gedronken. Het merendeel van de 242 misdrijven vloeit dan ook voort uit opvallend rijgedrag van
bestuurders, het daarbij staandehouden en afnemen van een blaastest of op andere manieren.

2.12 Antilliaanse Nederlanders
In de Integrale Veiligheidsmatrix (zowel van 2011 als 2012) van de gemeente Zwolle is het
onderwerp Antilliaanse Nederlanders als speerpunt benoemd. In deze gebiedsscan geven we de
ontwikkelingen op dit speerpunt weer.
Vorig jaar constateerden wij in de gebiedsscan dat wij samen met de partners, onvoldoende zicht
hebben op de doelgroep. In 2011 is onder regie van de gemeente gestart met een meerjarige,
integrale aanpak om de participatie van de groep te bevorderen en overlast, werkloosheid en
criminaliteit terug te dringen (‘Beleid Antilliaanse Nederlanders in Zwolle’).
Inleiding
Op basis van de huidige informatiepositie kan een aantal ontwikkelingen worden geschetst over de
Antillianenproblematiek in Zwolle. Het is echter lastig om deze problematiek uit te drukken in cijfers
vanwege beperkingen van registraties (in de systemen). Bovendien is het van belang te realiseren
dat de informatiepositie continue in ontwikkeling en zeker niet volledig is. In het bijzonder bij
gevoelige delicten, denk aan zedendelicten, bestaat het gevaar van blinde vlekken. Hierdoor is de
onderstaande beschrijving geen volledige weergave van de problematiek met betrekking tot de
Antilliaanse doelgroep in Zwolle. Echter, de situatie van het afgelopen jaar in Zwolle vertoont sterke
gelijkenis met problemen in andere Antillianengemeenten in Nederland. Het gaat hierbij vooral om
problematiek met betrekking tot drugs, geweld, vermogens- en voertuigcriminaliteit. Ten slotte
lichten wij twee hoofdzakelijk Antilliaanse groepen toe vanwege zorgelijke ontwikkelingen.
Naar aanleiding van een serie overvallen is eind 2009 een omvangrijk onderzoek gestart naar een
hoofdzakelijk Antilliaanse dadergroep in Zwolle. Tijdens dit onderzoek kwamen allerlei strafbare
feiten en misstanden naar boven die de dadergroep overstegen. Als gevolg hiervan hebben wij

7

N.B. Deze telling is met een korte quickscan tot stand gekomen en het is niet zo dat deze telling een volledig
beeld geeft van het aantal afgenomen blaastesten in Zwolle. Het is slechts een steekproef van ongeveer 13
controles op meerdere locaties in de stad op verschillende tijdstippen en in verschillende maanden in 2011.
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besloten onze informatiepositie binnen de Antilliaanse gemeenschap in Zwolle te versterken.
Daartoe is 2011 het project ‘Antilliaanse Nederlanders in Zwolle’ gestart. Binnen dit project wordt de
informatiepositie doorlopend op allerlei thema’s verbeterd. Bovendien leggen wij proactief contact
met doelgroepleden en ketenpartners. Halverwege 2011 hebben wij ook een rechercheteam
geformeerd dat zich richt op criminaliteit gepleegd door Antilliaanse Nederlanders in Zwolle en
omgeving.
Drugs
Diverse Antilliaanse mannen houden zich in Zwolle en omgeving bezig met verkoop van cocaïne.
Het betreft voornamelijk straathandel of verkoop vanuit woningen. Dit brengt overlast met zich mee,
kan nadelige gevolgen hebben voor bewoners van dealpanden en levert gezondheidsrisico’s op
voor gebruikers. Over het algemeen kunnen we stellen dat de professionaliteit en organisatiegraad
van Antilliaanse dealers in Zwolle beperkt is. Slechts een enkeling lijkt het niveau van straatverkoop
te zijn ontstegen. Toch is sprake van omvangrijke problematiek met een hoge mate van recidive.
Voor meerdere Antilliaanse mannen lijkt het dealen van drugs al jaren een levensstijl. Daarnaast
hangt betrokkenheid bij drugshandel nauw samen met andere vormen van criminaliteit en
onwenselijk gedrag. Hierbij valt te denken aan (vuur)wapenbezit, ‘rippen’ en onderlinge conflicten.
In 2011 hebben we meerdere onderzoeken uitgevoerd op het dealen in drugs.
High Impact crimes
Hoewel Antilliaanse Nederlanders geweld soms instrumenteel inzetten in relatie tot andere delicten,
lijkt vooral huiselijk geweld op grote schaal voor te komen. De daadwerkelijke omvang is bijzonder
lastig in te schatten vanwege het verborgen karakter van de problematiek binnen een relatief
gesloten gemeenschap. Vaak komen enkel excessen aan het licht of ontstaat zicht op
problematische relaties in de context van een opsporingsonderzoek.
Daarnaast vinden binnen de Antilliaanse doelgroep in Zwolle geregeld bedreigingen en
mishandelingen plaats als gevolg van onderlinge conflicten. Dergelijke ruzies zijn vaak te herleiden
naar complexe gezinssituaties, wisselende relaties en vriendschappen, jaloezie, roddels of rivaliteit.
Betrokkenheid van Antilliaanse verdachten bij ernstigere vormen van criminaliteit zoals overvallen
en straatroven is het afgelopen jaar afgenomen ten opzichte van 2010.
Vermogenscriminaliteit
Het afgelopen jaar zijn meerdere Antilliaanse mannen en vrouwen betrokken geweest bij
winkeldiefstallen in Zwolle. Vaak wordt getracht kleding, schoenen, telefoons of parfums van
specifieke merken te bemachtigen. Sommige verdachten beschikten hiertoe over geprepareerde
tassen, maar over het algemeen hebben de incidenten voor wat betreft de werkwijze een
amateuristisch karakter.
Voertuigcriminaliteit
Voertuigcriminaliteit bij Antilliaanse Nederlanders is een thema dat, vooral in de zomermaanden,
aandacht van ons vraagt. Diverse Zwolse doelgroepleden hebben zich in 2011 schuldig gemaakt
aan het stelen en omkatten van scooters en motoren. Deze omgebouwde voertuigen gebruiken zij
vervolgens bij illegale straatraces. Dergelijke wedstrijden creëren gevaarlijke situaties voor andere
weggebruikers en zijn een bron van conflicten. Wij hebben op het moment zicht op meerdere
locaties in de stad waar de races plaatsvinden. In de zomermaanden willen wij hier gericht acties
gaan ondernemen. Bovendien ontstaat vanwege het prestige van de scooters en motoren een vraag
naar specifieke merken en typen voertuigen, onderdelen en bepaalde vaardigheden. Dit kan verdere
criminalisering in de hand werken.
Jeugd
In Zwolle bestaan momenteel twee opvallende groepen die vooral uit jonge Antilliaanse mannen
bestaan. De eerste groep heeft zich de afgelopen jaren zeer negatief ontwikkeld en ook in 2011 zijn
meerdere zorgelijke signalen waargenomen. Toonaangevende personen uit deze groep hebben
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lessen geleerd van eerdere politiecontacten en de mate van afscherming is toegenomen. Wij
hebben veel geïnvesteerd in deze groep en het contact is momenteel goed. Ze blijven echter
overlast veroorzaken en uitbreiding met oudere criminele individuen schept aanvullende risico’s.
Dankzij een verbeterde informatiepositie is deze groep aangemerkt als een criminele jeugdgroep en
worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.
De tweede groep bestaat uit Antilliaanse, Turkse en Nederlandse jongens in de leeftijd van 14 tot 17
jaar. Zij hebben zich vanaf halverwege 2011 nadrukkelijk gemanifesteerd. In wissellende
samenstellingen waren zij betrokken bij vernielingen, brandstichting, openlijke geweldpleging en
diefstal van diverse scooters. Gezien de leeftijd van de jongens en de toename van betrokkenheid
bij incidenten, bestaan zorgen over deze groep. Naast een strafrechtelijk traject wordt in
samenwerking met ouders en ketenpartners getracht de negatieve ontwikkeling om te buigen.
Deze groep wordt nog extra onder de aandacht gebracht van het bestuur. Vooralsnog blijft de
aanpak onder het project BANZ (Beleid Antilliaanse Nederlanders Zwolle).

2.13 Voetbal in Zwolle
In het seizoen 2010-2011 heeft FC Zwolle in de Jupiler League lang meegedaan om het
kampioenschap. Dit had tot gevolg dat in de 2e seizoenshelft (begin 2011) extra druk kwam te staan
op de thuiswedstrijden tegen directe concurrenten. Extra druk op het veld leidt tot extra druk op de
tribunes en dit leidt tot extra druk op de inzet van de politie.
Bij één van deze wedstrijden (tegen RKC) kwam het tot ongeregeldheden buiten het stadion.
‘Supporters’ gooiden o.a. stenen richting de politie. Uiteindelijk hebben we elf ‘supporters’
aangehouden. Door dit incident hebben we in de wedstrijden erna extra opgeschaald. Deze
wedstrijden zijn overigens over het algemeen rustig verlopen.
In dit seizoen werden we ook voor het eerst geconfronteerd met corteo’s (supporters die in een
grote groep vanuit het centrum van Zwolle naar het stadion lopen). Op dit moment hebben we
goede afspraken gemaakt met de supporters om dit in de toekomst in goede banen te leiden.
Uiteindelijk is FC Zwolle geen kampioen geworden en zijn ze in de nacompetitie uitgeschakeld.
De samenwerking tussen FC Zwolle en politie gaat steeds beter verlopen, mede door het aanstellen
van een veiligheidscoördinator bij FC Zwolle.
Eind 2011 is een start gemaakt om de voetbalbegeleiding verder te professionaliseren. In 2012
verwachten we op deze manier te werken. Een van de speerpunten is om de hooligans beter in
beeld te brengen.
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3. O v e r l a s t
So m mi ge vo rme n v an o ver l as t z i j n o b jec t ie f vas t t e s te l le n. B i j
ve r nie linge n, intimidatie, veel r omme l o f law aai, is ov er last duidelijk te
c o ns tate ren. M aar ove rl as t i s oo k per so o n li jk gek l e ur d ( s u bj e c t ie f ) . D e e ne
mens is wat ge makkelijker en toleranter dan de andere en ergert zich dan
mi nde r sne l aan alle rle i zaken. Ook de w ij ze w aar op bewo ne rs omgaan me t
ov er last ve rschilt. So ms stappe n be wo ne rs er onmiddellijk o p a f o m z e l f te
pro be re n de z ake n o p te losse n. A ndere n be lle n bij over last ee r der de
politie. Ons ui tgangspunt is om me ldingen van elke vorm van overlast
s er ie us te ne me n. In di t hoo f ds tuk be schr i jve n we de aar d e n omv ang v an
de over lastme ldingen in Zw olle .

3.1

Overlastincidenten

In 2011 zijn er in totaal 4.864 overlastincidenten gemeld bij de politie
ten opzichte van 5.308 in 2010. In de tabel hieronder geven wij de
top zeven weer van de overlastincidenten in Zwolle. In Zwolle zijn
geluidshinder, parkeerproblemen, melding overlast van jeugd8,
verkeerstremming en overlast door gestoord/overspannen persoon
de meest voorkomende overlastincidenten. Overlast door
gestoord/overspannen persoon is vrij fors gestegen ten opzichte van
2010, daarentegen is de overlast door zwervers navenant gedaald.
Overlastincidenten gemeente Zwolle

2010

2011

1.166

1.172

2. Parkeerproblemen

997

764

▼

3. Melding overlast jeugd

819

735

▼

4. Verkeerstremming

629

571

▼

1. Geluidshinder (overig)

≈

5. Overlast door gestoord/overspannen persoon

299

453

▲

6. Burenruzie (zonder gevolgen)

387

322

▼

7. Overlast zwervers

494

274

▼

Overig:

517

573

▼

Huiselijke twist (zonder gevolgen)

116

147

Geluidshinder horeca

115

133

Overlast vuurwerk

78

88

Drugs/drankoverlast

110

86

Overlast vuurwerk (zonder gevolgen)

24

47

Overlast stank/rook/stof

40

47

Geluidshinder evenement

34

25

Tabel 12. Overzicht van overlastincidenten gerangschikt op aantallen
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Figuur 1 Overlast 2010
12%
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7%

9%

16%
12%

14
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Figuur 2 Overlast 2011
Geluidshinder (overig)
Parkeerproblemen
Melding overlast jeugd
Verkeerstremming
Overlast door gestoord/
overspannen persoon
6%Burenruzie (zonder
gevolgen)
Overlast zwervers
Overig

Bijzondere voorzieningen in Zwolle

Als politie zijn we bij alle voorzieningen betrokken in de beheerscommissie en/of de
begeleidingscommissie.

8

23%

In bijlage 7.3 is de kaart opgenomen waar de meldingen jeugdoverlast plaatsvinden in Zwolle.
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Nel Banninkhuis
Het afgelopen jaar zijn er diverse vergaderingen geweest van zowel de beheers- als de
begeleidingscommissie. In het algemeen vinden wij dat de situatie in de openbare ruimte goed is.
Er zijn nagenoeg geen incidenten geweest rondom het Nel Banninkhuis voor wat betreft de
openbare weg. In het gebouw valt soms wel wat voor maar het personeel van het Nel Banninkhuis
weet deze problemen meestal zelf op te lossen. In slechts een aantal gevallen is er politie-inzet
geweest. Soms roept het personeel de hulp van de politie in als klanten een time-out opgelegd
kregen en hij/zij dan het gebouw diende te verlaten. De ene keer verloopt dit soepeler dan een
andere keer.
In het kader van kennen en gekend worden, bezoekt de wijkagent regelmatig het Nel Banninkhuis.
Oostzeelaan en Burg. Van Walsumlaan
In de wijk Hanzeland bevindt zich Tactus verslavingszorg oftewel de Oostzeelaan. De wijkagent
heeft goede contacten met beveiliging en begeleiding. Als politie hebben we zo nu en dan een inzet.
De bewoners/klanten van de Oostzeelaan verlaten Hanzeland meestal via de tunnel richting de
Veerallee/Centrum.
De politie heeft een aantal meldingen gehad over dat bewoners koffie gingen drinken bij de
horecalocaties op het Lübeckplein. Tactus heeft hierop zelf actie ondernomen. Hieruit is gebleken
dat het niet om bewoners van hun voorziening ging, maar om andere personen.
Bonjour
Het afgelopen jaar is het rustig geweest rondom locatie Bonjour. Het in gebruik nemen van de
locatie Oostzeelaan heeft hier wellicht aan bijgedragen. De wijkagent heeft deelgenomen aan de
beheersgroep van de instellingen. Hier zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen met
betrekking tot overlast in de omgeving van Bonjour.
Sinds 2012 heeft het team weer de beschikking over een surveillant en zullen de contacten weer
geïntensiveerd worden.
De Herberg
Het afgelopen jaar zijn er diverse vergaderingen geweest van zowel de beheers- als de
begeleidingscommissie. Met De Herberg hebben we goede contacten, zo hebben we met de
beveiliging rechtstreekse contacten. Op het moment dat we naar binnen moeten voor bijv. een
aanhouding, stemmen we dit goed af met De Herberg. Vanuit de politie is een vast contactpersoon
aangesteld. In de omgeving is enige overlast doordat een groepje in de buurt gaat drinken. Zie
eveneens paragraaf 5.2.

3.3

Coffeeshops

In 2011 hebben we meerdere controles uitgevoerd bij de vijf coffeeshops in Zwolle. De controles
waren vooral gericht op de verkoop aan minderjarigen en overlast (voor de omgeving). Bij geen van
deze controles zijn mistanden geconstateerd. In totaal zijn bijna 50 controles uitgevoerd.
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4. G roep en
In Zwolle hebben we te maken me t ver schillende soor ten groe pe n perso ne n
die ve el tijd e n aandacht vr age n in he t politiewerk. In dit hoofdstuk wordt
t o e ge l i c h t: he t a a n ta l v e r d a c h t e n d a t i s ge hoo r d d o o r he t te a m, de
ve el p le ger s , de vas te k la n te n e n de j eu gd g roe pe n .

4.1

Veelplegers

In 2011 voldeden in het werkgebied Zwolle 61 personen aan de definitie van een veelpleger. Deze
lijst is dynamisch: sommige veelplegers verdwijnen van de lijst omdat zij geen delicten meer plegen,
andere krijgen een ISD9 maatregel opgelegd en anderen zijn verhuisd.
Afgelopen jaar is de werkwijze rondom veelplegers vernieuwd. In de praktijk betekent dit dat zes
nieuwe daderagenten in Zwolle de veelplegers volgen die in het casusoverleg zijn benoemd. Een
daderagent neemt ook deel aan het casusoverleg. Door korte lijnen zijn de daderagenten meer
betrokken bij de veelplegers. Door de veranderingen in de aanpak kunnen we nog beter maatwerk
bieden.

4.2

Vaste klanten

Er is een lijst met zogenaamde ‘vaste klanten’ gemaakt voor de gemeente Zwolle. Deze vaste
klanten komen keer op keer met de politie in aanraking. Niet alleen als verdachte van een misdrijf,
maar ook als betrokkene, melder, aangever of getuige. Vooralsnog zijn deze personen niet (vaak)
daadwerkelijk veroordeeld. Ze komen daarom niet in aanmerking voor de status ‘veelpleger’ maar
ze zijn op de een of andere manier wel altijd in de buurt bij problemen of overlast.
Vaste klanten zijn ‘grootverbruikers’ van politieaandacht. Het is van belang om deze personen te
monitoren. Ze hangen niet in de jeugdgroepen (op een heel klein aantal na) en zijn dus niet via deze
weg in beeld. Een aantal zit in de opvang of in een jeugdhulpverleningsinstelling. Een paar zijn
jonger dan 18 jaar. Drank en drugs spelen vaak een grote rol.
4.031 keer contact met vaste klanten in 2011
De politie hanteert als definitie van een vaste klant: “iemand die het afgelopen jaar minimaal vijf keer
als verdachte, betrokkene, melder, aangever of getuige is geregistreerd”. In 2011 voldeden 484
personen die in Zwolle wonen aan deze definitie (daarnaast zijn er ook mensen die niet in Zwolle
wonen, maar wel hier aanwezig zijn, die aan de definitie voldoen). In totaal heeft de politie 4.031
keer contact gehad met deze groep vaste klanten in 2011.
De lijst wordt aangevoerd door een persoon die 40 keer als verdachte en 30 keer als betrokkene is
geregistreerd.
De top 25 van vaste klanten is in 2011 632 keer in aanraking geweest met de politie (16% van het
totaal aantal keren dat vaste klanten in aanraking met de politie kwamen).
De vaste klanten kennen vaak een meervoudige problematiek. Ze zijn verslaafd, hebben psychische
problemen, etc. Veel vaste klanten zijn bezoekers van dak- en thuislozenopvang. Het is lastig om
deze groep aan te pakken. Er komen namelijk veel verschillende organisaties (o.a. Tactus, Creating
Balance en Team Via) op het gebied van hulpverlening en begeleiding van (verslaafde) dak- en
thuislozen met deze doelgroep in aanraking.

9
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4.3

Jeugdgroepen

De jeugdgroepen in Zwolle zijn in beeld gebracht met behulp van de shortlistmethode (een landelijke
methode). Hiermee komt zicht op de volgende zaken:
▫ Waar is de groep actief?
▫ Wat zijn de kenmerken van de groep (zoals omvang, samenstelling)?
▫ Wat is het karakter van de groep als het gaat om openbare orde en wat is het
criminaliteitspatroon?
▫ Om wat voor type groep gaat het (hinderlijk, overlastgevend of crimineel)?
Alleen de groepen van enige omvang en de jongeren die gezamenlijk tenminste hinderlijk gedrag
vertonen, zijn in beeld gebracht. Dit levert in 2011 het volgende beeld op:

Zwolle

Hinderlijk

Overlastgevend

Crimineel

Totaal

11

-

1

12

In 2011 zijn 12 jeugdgroepen in kaart gebracht. Op het moment van vastleggen zijn veel groepen
alweer veranderd van samenstelling. Groepsdynamiek is vaak een vluchtig proces.
De hinderlijke groepen die in kaart zijn gebracht zijn niet per definitie ‘zorgelijk’. De controle op de
groepen nemen we mee in ons reguliere werk, vaak ook in het koppelwerk.
Weezenlandenpark en Provinciehuis
In 2011 was er een jeugdgroep die zich ophield bij de JOP "IJzeren huisje". Vanuit de politie (en
partners) is veel aandacht aan deze groep besteed. De politie heeft een uitgebreide analyse
gemaakt van de problematiek rondom deze jongeren. Na mei 2011 is deze groep uit elkaar gevallen
en waren ze niet meer aanwezig in het Park de Weezenlanden.
Vanaf mei juni stond er regelmatig een (grote) groep jeugd (in verschillende samenstellingen) nabij
het provinciehuis te Zwolle. Er werden daar ook veelvuldig vernielingen gepleegd. Voor deze
vernielingen zijn geen verdachten aangehouden. Met de beveiliging van het Provinciehuis zijn
afspraken gemaakt over het aangifte doen via internet.
Plus-groep in Zwolle-Zuid
Een groep die (nog steeds) aandacht vraagt, is de groep die zich ophoudt bij de “Plus” aan de
Democratenlaan (Winkelcentrum Zwolle-Zuid). Deze groep houdt zich ook op bij de JOP aan De
Marsen.
De groep is op grond van de shortlist methode aangemerkt als hinderlijk. Afgelopen jaar is gebleken
dat deze groep in omvang groeit. Via het koppelwerk hebben we de groep benaderd en in kaart
gebracht. Het is ons gebleken dat een aantal jongeren in deze groep ‘hangen’ die nadrukkelijk in
beeld zijn door het plegen van strafbare feiten. Dit betreffen een aantal jongeren met een
verstandelijk laag niveau. Een aantal jongeren zijn aangehouden of horen we binnenkort als
verdachte. Kortom, we hebben onze zorgen rondom deze groep.
In overleg met het CJG en gemeente Zwolle hebben we afgesproken dat wij een analyse maken om
de groep goed in kaart te brengen. Vervolgens kijken we gezamenlijk welke aanpak wenselijk is.
Voor de leider in de groep volgt een individuele aanpak waarbij het CJG de regie neemt.
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5. Z w o l s e W i j k e n
Hieronder geven de wijkagenten hun visie of beeld over hun wijk(en). In bijlage 7.4 zijn de tabellen
met misdrijven –uitgesplitst naar de wijken– opgenomen.

5.1

Aalanden

De woningen in de Aalanden zijn gebouwd vanaf 1965. Het merendeel is huurwoning, maar een
groot aantal van de huurwoningen wordt verkocht op het moment dat deze leeg staan.
In het kader van preventie is in de Aalanden een ex-inbreker langs geweest die in de wijk allerlei
zaken heeft gefotografeerd (die het inbraakrisico vergroten) en dit ’s avonds tijdens de
wijkbijeenkomst heeft laten zien.
In De Dobbe (winkelcentrum) vinden relatief weinig winkeldiefstallen plaats. De winkeliers zijn wel
geïnteresseerd in een collectief winkelverbod.
Rondom De Dobbe worden regelmatig niet op slot staande fietsen gestolen. In het afgelopen jaar
hebben we hier regelmatig op gepost en lokfietsen neergezet om daders op te sporen. Vanwege
andere prioriteiten ligt het project momenteel stil. Preventief is de wijkagent nog steeds bezig in de
buurt en surveilleert hij regelmatig rondom De Dobbe op verdachte personen en onafgesloten
fietsen.
In de Aalanden functioneert het koppelwerk en bezoekt de wijkagent samen met de jongerenwerker
de hangjongeren in de Aalanden.

5.2

Holtenbroek

Op dit moment is er een forse toename van het aantal woninginbraken in Holtenbroek, waarvoor we
nog geen echte oorzaak kunnen aanwijzen. De wijk bestaat voor het grootste deel uit ouderen
woningen die voor 1995 gebouwd zijn. Het merendeel van deze woningen zijn huurwoningen (van
de huurwoningen die nu vrijkomen is het de bedoeling dat deze verkocht worden).
Ook in Holtenbroek heeft een ex-inbreker foto’s gemaakt van situaties die het inbraakrisico
vergroten om bewoners te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen (dan wel
moeilijk te maken). De wijkvereniging (HoltenbroekNU) besteedt ook aandacht aan dit soort zaken in
de wijkkrant.
De wijkagent heeft een praatgroep in Havezathe bijgewoond om te spreken over veiligheid.
Bedrijventerrein Voorst A ligt naast Holtenbroek. Het is een wat ouder bedrijventerrein dan andere
terreinen in Zwolle. Het terrein heeft geen cameratoezicht en er is ook geen Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). De wijkagent heeft echter niet de indruk dat dit terrein extra kwetsbaar en
gevoelig is voor inbraken dan andere terreinen in Zwolle. Dit blijkt ook niet uit de cijfers.
Met betrekking tot winkeldiefstallen in het winkelcentrum van Holtenbroek heeft de grootste
supermarkt een eigen vorm van toezicht. Door een beveiligingsbedrijf en toelatingsbeleid is het
aantal winkeldiefstallen behoorlijk afgenomen. Ook heeft het terrein een KVO (1e ster). De winkeliers
zijn ook verenigd in een winkeliersvereniging.
In 2011 is een periode geweest dat veel (ernstige) vernielingen in de wijk zijn gepleegd. O.a. ruiten
van bussen ingegooid en bankjes in brand gestoken. Samen met ketenpartners is overleg geweest
en is dit opgepakt. Zo is een flyer opgesteld en rondgebracht bij de bewoners in de wijk om
aandacht te vragen voor de vernielingen en verdachte situaties te melden bij de politie. Wij hebben
drie aanhoudingen verricht en daarop zijn de (ernstige) vernielingen ook opgehouden.
Een andere vorm van overlast vormen de drinkende wijkbewoners in en rondom het winkelcentrum.
In tegenstelling tot wat men denkt, gaat het nauwelijks om bewoners vanuit De Herberg. Slechts een
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kleine groep uit De Herberg sluit zich aan bij deze drinkende mensen. Tactus Verslavingzorg
probeert deze zgn. straatzuipers een dagbesteding te geven.
Er worden veel fietsen gestolen in Holtenbroek. Niet iedereen ziet de noodzaak van het doen van
aangifte, dus in cijfers valt het redelijk mee. Ook het project van de lokfiets heeft een tijd gedraaid in
de wijk, maar vanwege andere prioriteiten is dit stopgezet.
De wijkagent vult samen met jongerenwerk het koppelwerk in.

5.3

Kamperpoort

De Kamperpoort is een wijk die nog vol in de herstructurering zit. Samen met partners hebben we
veel geïnvesteerd in de sociale opbouw van de wijk. In de wijk is het OK-team
(samenwerkingsverband tussen (sociale) partners en politie) erg actief. Dit heeft geresulteerd in
goede informatiepositie. We hopen dit in de toekomst te behouden om te voorkomen dat we meer
repressief moeten optreden.
Geweldsdelicten in de Kamperpoort hebben meestal betrekking op burenruzies. Ook is sprake van
geweld op straat op het moment dat uitgaanspubliek door de Kamperpoort naar huis loopt.
In de Kamperpoort functioneert het koppelwerk en bezoekt de wijkagent samen met de
jongerenwerker de hangjongeren in de wijk.

5.4

Dieze

Dieze is een naoorlogse wijk met relatief oude woningen in voornamelijk de huursector.
Volgens de wijkagent is in de wijk veel sociale onrust. Volgens hem is de belangrijkste oorzaak
hiervoor het verslechteren van de economie. Maatschappelijke organisaties trekken zich terug en/of
worden niet meer gesubsidieerd. Dit betekent voor de lagere sociale klasse dat ze minder te
besteden hebben. Ook kunnen de sociale instellingen minder controle uitoefenen.
In de wijk is veel aandacht voor winkeliers. Hoewel het in 2011 minder is geweest vanwege de
afwezigheid van de politiesurveillant, is in 2010 en nu in 2012 de samenwerking weer
geïntensiveerd tussen politie en winkeliers.
In de wijk functioneert het koppelwerk. De wijkagent bezoekt samen met de jongerenwerker de
jeugd(groepen) in de wijk. Over het algemeen is het zo dat in de wijk Dieze weinig overlast is door
jeugdgroepen uit de wijk zelf. Bij overlastlocaties is het vaak zo dat deze bezocht worden door
jongeren in diverse samenstellingen uit verschillende wijken in Zwolle.
In 2011 is vooral overlast geweest rondom het speelveld Berkumstraat, het voetbalveld bij de
Hobbemastraat en het speelveld bij de Vermeerstraat.

5.5

Indische Buurt

Op een klein deel na zijn de huizen in deze wijk gebouwd voor 1995. Het grootste deel van de wijk
bestaat uit huurhuizen. Enige jaren terug was dit een wijk met daarin een aantal bewoners die
moeite hadden met het gezag en met buurtwerkers. Samen met partners heeft de wijkagent
afspraken gemaakt om de kiezen voor duidelijkheid richting buurtbewoners. Dit lijkt te werken: de
bewoners die voor behoorlijke overlast zorgden zijn aangepakt voor de feiten die door hen werden
gepleegd. Denk daarbij aan rijden zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, stallen van aanhangwagens,
illegaal ‘in-wonen’, vuil storten op straat, luide muziek etc. Bewoners geven aan dat er een
verbetering plaatsvindt en zij waarderen dit.
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Volgens de wijkagent verdwijnt de cohesie in de wijk langzamerhand door het wegvallen van een
aantal voorzieningen. Bijvoorbeeld het wijkcentrum: op het moment dat er een betaalde medewerker
aanwezig was, was het wijkcentrum vaker open en werd het goed bezocht. Op dit moment draait het
wijkcentrum op vrijwilligers en het zou jammer zijn als ook dit stopt.
Een tweede voorbeeld is de doe-het-zelf-garage in de wijk. Dit punt wordt door wijkbewoners (maar
ook door andere bewoners uit Zwolle) gebruikt als sleutelpunt en trefpunt. Bij een sluiting zal een
toename van het gesleutel op straat ontstaan met alle gevolgen van dien.
De wijkagent ervaart de wijk als een plezierige wijk, met zeker nog een aantal uitdagingen.

5.6

Assendorp/Pierik

In de wijken bevinden zich zowel huizen in de koopsector als in de huursector. De woninginbraken
vinden in beide sectoren plaats. In de wijken Assendorp, Pierik en de Stationsbuurt zijn veel
woninginbraken geweest. In de maand maart is bijvoorbeeld in één nacht in ongeveer tien huizen
ingebroken. Op basis van een DNA-match kon een verdachte worden aangehouden.
Ook in het najaar is een reeks inbraken geweest in de omgeving van de Primulastraat. Op dit
moment is hiervoor nog geen dader in beeld. Een andere serie is geweest in de omgeving
Molenstraat/Sallandstraat/Eigenhaardstraat/2e Weidjesstraat.
Ook op het gebied van auto-inbraken zijn een aantal series geweest. Onder andere in de maanden
maart en mei.
Eén veelpleger, die woonachtig is in de wijk, heeft voor twee jaar een ISD-maatregel opgelegd
gekregen. Hij was onder andere verantwoordelijk voor enige auto-inbraken in de wijk (maar ook voor
inbraken in andere wijken in Zwolle).

5.7

Binnenstad

In de Binnenstad zijn de woningen vrijwel allemaal voor 1995 gebouwd. Het merendeel van de
huizen bestaat uit koophuizen. In de Binnenstad is in 2011 meer ingebroken dan in 2010, vooral in
de omgeving van de Waterstraat/Bitterstraat (woningen zijn omstreeks de jaren 70 gebouwd). Door
de aanhouding van iemand uit de buurt zijn een aantal woninginbraken opgelost.
In 2011 is een avond ‘inbraakpreventie’ geweest, welke georganiseerd werd door studenten van
Windesheim.
Het aantal winkeldiefstallen in de Binnenstad is vooral afhankelijk van het beleid dat de
verschillende winkel(keten)s hanteren: besteden ze er veel aandacht aan, doen ze aangifte bij de
politie, detectiesysteem, etc.
In 2011 hebben meerdere ondernemers (ongeveer 30 á 40) en het Citycentrum een convenant
ondertekend voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De regie op de uitvoering ligt bij het
Citycentrum. Een van de zaken die in 2012 uitgezocht wordt, is of de veelplegerposter ook digitaal
onder de winkeliers verspreid kan.
Een aantal toezichthouders is zeer actief (en succesvol) op de controle van gestolen fietsen. Hoewel
dit niet leidt tot een daling van fietsendiefstal draagt dit zeker bij aan het oplossen van
fietsendiefstallen10.
Zakkenrollen
Op het gebied van zakkenrollen hebben wij –behoudens voorlichting–geen speciale acties
ondernomen. De aangiftes die wij binnenkrijgen, komen vooral binnen via internetaangifte en dit
betekent dat er geen daderinformatie beschikbaar is. Wel is het zo dat collega’s ‘les krijgen’ in het
10
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Vanwege de afbouw van het parkeertoezicht door de politie, verwachten we een daling op dit (en ook
andere) gebieden.
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herkennen van zakkenrollers. Vanuit de preventie vragen de gemeente en Citycentrum wel
aandacht voor zakkenrollers door het ophangen van banners.
Uitgaansgerelateerde overlast
De vernielingen in de Binnenstad zijn over het algemeen uitgaansgerelateerd.
In verband met de toename van (geluids)overlast/geweld op de Jufferenwal is er een overleg
geweest met de horecaondernemers, bewoners van het Maagjesbolwerk, gemeente en politie. We
hebben in dit overleg afspraken gemaakt om de problematiek aan te pakken. Het overleg zal in 2012
door blijven gaan en periodiek plaatsvinden.
Geluidsoverlast Horeca
Het afgelopen jaar hebben we een (groot) aantal meldingen over de geluidsoverlast gehad die
veroorzaakt zijn door de horeca. Het ging vooral om twee locaties. Voor een van deze locaties gaat
de historie terug tot 2005. Ook hier hebben we gesprekken gevoerd met bewoners, horeca,
gemeente en politie.
Overigens verricht de politie met vanaf halverwege 2011 geen geluidsmetingen meer, maar ligt deze
taak volledig bij de gemeente. Wel is het zo dat de politie signaleert en adviseert en dat wij de
meldingen die bij ons binnenkomen doorgeven aan de gemeente Zwolle.

5.8

Spoolde/Veerallee/Katerveer/Engelse Werk

In deze wijken wonen vooral mensen met redelijke goede inkomens. In deze wijken is er geen
sprake van grote problematiek. Natuurlijk spelen ook hier wel problemen die de nodige aandacht
vragen van de wijkagent, zoals buren/relatieproblemen. In deze wijken geldt dat de bewoners de
politie in het algemeen accepteren.
In deze wijk staan een aantal middelbare scholen die aandacht nodig hebben voor zaken zoals
diefstal en bedreigingen.
Huiselijk geweld
Ook in deze wijken is huiselijk geweld aanwezig. Deze zaken gaan niet specifiek over een bepaalde
doelgroep, maar is iets dat voorkomt bij alle rangen en standen in een wijk.
Verkeer
Wij krijgen vanuit de wijk veel vraag naar toezicht in de 30 km zone en op het parkeerbeleid. Op dit
moment behoren deze zaken niet tot de speerpunten maar het is een vaak terugkerende klacht.

5.9

Westenholte

In het algemeen is sprake van een duidelijk verschil tussen het ‘oude’ Westenholte en het ‘nieuwe’
Westenholte. In het oude gedeelte is sprake van bewoners die van oudsher in Westenholte wonen
(“ons kent ons”). In deze wijk is weinig tot geen structurele problematiek aanwezig. Het enige dat
speelt is een aantal verschillende buren/relatie problemen, die men veelal achter de deur wil
houden.
In het ‘nieuwe’ Westenholte zijn er in de afgelopen periode enkele gezinnen ge(her)huisvest door de
woningbouwverenigingen. In vergelijking met het ‘oude’ Westenholte zijn in deze omgeving meer
probleemhuishoudens. Deze gezinnen vragen de nodige aandacht van de politie. In het nieuwe deel
laat de jeugd meer van zich horen en zien. In Westenholte is geen enkele voorziening voor de jeugd
aanwezig, dus een van de weinige mogelijkheden is dan om op straat te hangen. Vooral rondom het
Petuniaplein en het Korianderplein hangen de jongeren rond. Door middel van o.a. koppelwerk
investeren we in de jongeren. De jongeren weten de wijkagent goed te vinden en zijn
aanspreekbaar op hun gedrag.
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In Westenholte is sprake van redelijk grote sociale controle. De bewoners weten de wijkagent goed
te vinden en de meeste bewoners zijn goed aanspreekbaar op hun gedrag.
Qua fietsendiefstal zijn het Korianderplein en Petuniaplein de locaties. Zowel de wijkagent als de
gemeente probeert in preventieve sfeer het aantal fietsendiefstallen terug te dringen.
Verkeer
Wij krijgen vanuit de wijk veel vraag naar toezicht in de 30 km zone en op het parkeerbeleid. Op dit
moment behoren deze zaken niet tot de speerpunten maar het is een vaak terugkerende klacht.
In Westenholte bevindt zich een kamertrainingscentrum. De wijkagent heeft hier vooral een
bemiddelende rol. Hoewel er af en toe incidenten zijn, speelt er geen structurele problematiek.

5.10 Stadshagen
Woningbraken
In de wijk Stadshagen staan alleen nieuwe woningen. Het betreft een gemengde sector: zowel koop
als huur is aanwezig. De gemeente heeft in 2011 een preventieavond georganiseerd rondom
woninginbraken. In Stadshagen komt het regelmatig voor dat inbrekers binnen komen doordat de
gelegenheid eenvoudig is: de huissleutel zit vast aan de fietssleutelbos en de fiets staat niet op slot
in een onafgesloten schuur of in de tuin.
Fietsendiefstal
In Stadhagen zijn eind 2011 veel scooters/bromfietsen gestolen. Dit gebeurde door jonge
verdachten van ongeveer 13/14 jaar. De diefstallen worden vooral gepleegd in groepsverband door
jongeren uit sociaal zwakke milieus.
Winkeldiefstal
In de wijk is een start gemaakt met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Tijdens het eerste overleg
gaven de winkeliers aan dat er toch veel gestolen wordt in het winkelcentrum en dan vooral kleding.
Dit is bij ons niet bekend, dus kennelijk zijn er geen aangiften gedaan van deze diefstallen.
Jeugd
Op dit moment zijn in Stadshagen behoorlijk wat jeugdigen die zich op straat ophouden. Zij staan in
groepen rondom het winkelcentrum de Wade (centrum park zone). We zien dat de groepen steeds
grote worden: het is niet uitzonderlijk dat dertig jongeren bij elkaar staan. Wij zijn van mening dat de
overlast die zij op dit moment veroorzaken, op enkele incidenten na, nog redelijk meevalt. In
Stadshagen is er koppelwerk.
Zorgpunt is de groep jongeren die nu nog jong zijn en thuis zijn, straks de jongeren op straat ‘gaat
opvolgen’. Deze groep is veel groter en we verwachten dan ook dat de groepen die op straat
hangen gaat toenemen. Wij willen dit onder de aandacht brengen als punt om voor de toekomst
mee te nemen. Het aantal jongeren dat zich op straat gaat ophouden zal namelijk aanzienlijk gaan
toenemen en de daarmee gepaard gaande overlast en andere incidenten.
We willen verder opmerken dat de groep jongeren die gebruik maakt van het jongerencentrum
beperkt is. Het betreft een kleine groep welwillende jeugd die vermoedelijk sowieso niet voor
problemen zorgt. We zouden graag zien dat er een bredere groep aangetrokken gaat worden.
Tevens zijn de openingstijden van het jongerencentrum op dit moment beperkt (slechts drie dagen
per week geopend).
Huiselijk geweld
We zien in de wijk Stadshagen een behoorlijk aantal zaken waarin sprake is van huiselijk geweld.
Wij denken dat dit te maken heeft met het feit dat Stadshagen een jonge wijk is met jonge gezinnen.
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De bewoners zijn veelal tweeverdieners en hebben hoge lasten. Het valt ons op dat huiselijk geweld
plaatsvindt in allerlei verschillende gezinnen. Bijna in alle gevallen zijn er kinderen betrokken
(aanwezig in het gezin) bij het huiselijk geweld.
Verkeer
Wij krijgen vanuit de wijk veel vraag naar toezicht in de 30 km zone en op het parkeerbeleid. Op dit
moment behoren deze zaken niet tot de speerpunten maar het is een vaak terugkerende klacht.
Nieuwe (probleem) gezinnen
Het valt ons op dat we te maken krijgen met een toename van het aantal gezinnen waarin meerdere
problemen spelen zoals schulden, opvoedingsproblematiek, drankgebruik en psychische klachten.
Vaak merken we dit op het moment dat jongeren in het gezin ontsporen of vanwege het
drankgebruik dat vaak gepaard gaat met huiselijk geweld. Over het algemeen is het mogelijk om
samen met de hulpverlening te zoeken naar oplossingen, maar ons advies en ons streven is om
samen met partners nog meer aan de voorkant (preventief) te komen.
Tevens worden er vanuit verschillende wijken in Zwolle probleemgezinnen uitverhuisd en in
Stadshagen geplaatst: vooral in het gebied rondom de Sportlaan, Winterdijkstraat, Warandestraat,
Linnenweverstraat en Tiendschuurstraat.
Vernielingen
In Stadshagen bevindt zich een hotspot rondom het winkelcentrum/parkeergarage. We hebben veel
geïnvesteerd in het doen van aangifte van bijv. vernielingen van auto’s.

5.11 Zwolle Zuid
Het Stadsdeel Zwolle-Zuid heeft ongeveer 30.000 inwoners waaronder een groot aantal jongeren tot
23 jaar. In principe is het een rustige woonwijk met een aantal probleemgebieden.
Voor de wijk Zwolle-Zuid geldt dat burgers vinden dat er beperkt politie zichtbaar aanwezig is in de
wijk. De bewoners van Zwolle-Zuid, althans in de buurten die extra aandacht nodig hebben, kijken
vooral naar de overheid die de zaken moet oplossen en in mindere mate naar zichzelf. Soms zijn de
mensen niet in staat om het zelf opgelost te krijgen.
Verkeer
Wij krijgen vanuit de wijk veel vraag naar toezicht in de 30 km zone. Op dit moment behoren deze
zaken niet tot de speerpunten maar het is een vaak terugkerende klacht. Begin 2012 zijn op twee
locaties veel controles uitgevoerd in 30 km zones door het team verkeer.
Jeugd
Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om de verbinding te maken naar de gezinnen die problemen
hebben met het opvoeden van jongeren. De verschillende partners op dit gebied vinden elkaar met
moeite, vanwege onvoldoende overleg hierover. Door het wegvallen van het Noord Zuid overleg als
belangrijke schakel in de vroegtijdige aanpak van risicojongeren/groepen op 1 januari 2011 is een
‘gat’ ontstaan in de overlegstructuur. Ook voor de politie is het moeilijk om (probleem)signalen te
melden bij partners.

5.11.1 Geren
Dit deel van Zwolle-Zuid heeft relatief veel sociale woningen op korte afstand van elkaar. Vooral aan
de Oldermannenlaan, Van Yrtebelt en de Tyassenbelt zijn veel woningen die de hulpverlening huurt
en waar cliënten wonen. Andere woningen worden gehuurd door bewoners die ook een vorm van
begeleiding hebben van de hulpverlening. De wijkagent heeft samen met de woningbouw een
duidelijk beeld van de problematiek die in deze buurten speelt.
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Een ander in het oog springend punt in deze wijk is het woonwagenkamp aan de Essinckbelt.
Rondom het kamp zijn problemen ontstaan door het parkeren van handelsvoertuigen en andere
bedrijfsactiviteiten. Deze problemen worden al aangepakt.

5.11.2 Gerenlanden
Deze wijk is veelvuldig in beeld voor wat betreft een gebrek aan capaciteit van het parkeren in
diverse straten in de wijk wat leidt tot (parkeer)overlast. Andere veel voorkomende problemen zijn
woninginbraken en overlast van jeugd op de basisscholen De Bron, Wingerd en Gerenhof. Deze
jeugd is een terugkerend probleem: de groep zwerft veelvuldig door de wijken en hangt
hoofdzakelijk rond het winkelcentrum in Ittersummerlanden.
Naast deze algemene problemen kent de wijk ook specifieke probleemgezinnen in bepaalde straten.

5.11.3 Oud-Ittersum
In deze wijk gaat de meeste aandacht van de wijkagent naar de tennisclub en jongerencentrum
Rezet.

5.11.4 Ittersummerlanden
Ittersummerlanden is een dynamische wijk met veel jeugdoverlast. Adressen als De Vrijheid,
Democratenlaan, Pijmanstraat en Van der Capellenstraat zijn vaak in het politiesysteem te vinden
vanwege overlastmeldingen van burgers.
Vooral De Vrijheid is veel in beeld geweest in 2011 met betrekking tot jeugdoverlast. Hier is
uiteindelijk een camera komen te hangen waar vanuit het regelcentrum meegekeken kon worden bij
meldingen. De camera heeft preventief ook gewerkt. Het aantal overlastmeldingen van jeugd is
afgenomen in de loop van 2011.
In het winkelcentrum van Zwolle-Zuid zijn wij samen met ondernemers en andere partners bezig om
het keurmerk veilig ondernemen (KVO) te starten. Hiervoor zijn afgelopen jaar gesprekken geweest
met ondernemers. Ook dit jaar zijn er nog gesprekken over het KVO.
De Democratenlaan en Regentenstraat hebben eveneens veel woningen waar cliënten van
hulpinstellingen wonen met multi-problemen.
De Van Limburg Stirumware, de Donker Curtiusware en Ariënsware zijn bij de wijkagent veel in
beeld in verband met de overlast van gezinnen en/of burenruzies.

5.11.5 Ittersummerbroek
Op sportpark De Siggels zijn veel vernielingen aan het meubilair. Het park heeft een open karakter
en wordt in die hoedanigheid veelvuldig (en 24 uur per dag) gebruikt door jeugd uit de wijk.
Toename (probleem) gezinnen met hulpvraag
Het valt op dat er een toename is in het aantal gezinnen waarin meerdere problemen spelen
(bijvoorbeeld schulden, opvoedingsproblematiek, drankgebruik en psychische klachten). De straten
die het meest in beeld komen in bovenstaande wijken zijn de Dreessingel, Van Limburg Stirumware,
Donker Curtiusware, Ariënsware, Van Hoogendorpware, Oldermannenlaan, Van Yrtebelt,
Democratenlaan en Regentenstraat.
De wijkagent zit in ongeveer tien regelmatig terugkerende regiegroepen van cliënten uit de wijken.
Deze regiegroepen hebben zeker een meerwaarde voor hun begeleiding en het verminderen van
o.a. de overlast.
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5.11.6 Gerenbroek
Vooral aan de Westenbergmate/Scheppinckmate zijn veel gezinnen met multi problematiek.
Problemen zijn o.a. het gebruik van geweld onderling, maar ook richting de buurt, oplichting van
buurtbewoners en huiselijk geweld.
Rondom de JOP aan De Mars komen regelmatig meldingen binnen dat jeugd vernielingen heeft
gepleegd. Ook in de rest van de wijk melden bewoners regelmatig vernielingen. De jeugd is goed in
beeld bij de jeugdagent (zie ook paragraaf 4.3).

5.11.7 Oldeneel/Schelle
Opvallend in Oldeneel/Schelle zijn de straten Van Dedemmarke e.o., Van Blanckvoortmarke e.o. en
de Adelbuurt(Van Pallandtmarke /Van Riemsdijkmarke en een deel van de Gedeputeerdenlaan).
Wat in deze straten opvalt, is vooral de omgang tussen buurtbewoners. In de genoemde buurten is
er sprake van behoorlijk veel onenigheid met elkaar. Vaak is de oorzaak in het gedrag van mensen
ten opzichte van elkaar. Bewoners accepteren elkaar niet en hebben geen onderlinge samenhang.
Opmerkelijk is dat de bewoners in deze –hoofdzakelijk huurders– straten problemen met elkaar
hebben. In deze buurten worden woningen verkocht aan huurder en er is ook nieuwe instroom. De
leefstijlen van de bewoners liggen soms behoorlijk ver uit elkaar. Inkomens, alleenstaand, gezinnen,
kinderen spelen hierbij een grote rol. Voor een klein deel van de jongeren is het toezicht en de
opvoeding een probleem.
Woninginbraken
Het aantal woninginbraken in deze wijken is erg gestegen. Het betreffen vooral oudere wijken
waarvan de huizen op redelijk eenvoudige manier zijn binnen te komen.

5.11.8 Hanzeland11
In deze wijk zijn een aantal verzamelpunten voor jeugd ontstaan bij Pas-de-Deux (parkeergarage)
en het Hanzebad, aan de Hanzelaan. Deze locaties nemen we mee in het koppelwerk dat ook in
Zwolle-Zuid is.
In maart 2011 zijn er meerdere vernielingen gepleegd aan de Koggelaan bij één specifiek bedrijf,
waar de op- en uitstapplaats van de discobus is gelegen. De vernielingen werden gepleegd door
jongeren uit de discobus bij het in- en uitstappen. Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat de bus
vanaf april stopt aan de Hanzelaan (Lübeckplein). De bus stopt hier rond 22.15 uur en 03.45 uur.
De voorziening Oostzeelaan is beschreven in paragraaf 4.2.

5.11.9 Buitengebied
Op dit moment is veel onrust in het buitengebied. Dit is ontstaan door de branden die eind 2011 zijn
geweest in de buurt en vervolgens ook door het aantal woninginbraken dat is gestegen.
Windesheim
Aan de Wijheseweg worden steeds spullen vernield of weggehaald van één specifiek woonerf, ook
worden de dieren losgelaten. In een kleine gemeenschap heeft dit impact.
Harculo/Hoog-Zuthem
Opvallend in deze buitengebieden is dat toch relatief veel sprake is van inbraken in zowel woningen
als vanuit/af schuren en/of erven, hoewel sprake is van grote sociale controle.

11

Cijfermatig valt Hanzeland onder Assendorp, maar in onze organisatie-indeling behoort Hanzeland bij ZwolleZuid.
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6. A a n d a c h t s p u n t e n
I n de ge bie dss c an gev en we de bel angr ij k s te lok al e v ei l ighe i ds the ma’ s
aan di e de kome nde tijd inzet van de politie en de veilighe idspartners
v ra ge n . Dez e t he ma’ s b ep a le n w e doo r de informatie die de te amleden
binnenbr engen over hun werkge bied e n de b e w o ner s , g e k o p pe l d a a n
informatie en analys es ui t de politiesysteme n.
In Zwolle voert de po litie voor 2012 als aandachtspunten op:
w oni ngi nbr a k e n, j e ug d , g e we l d e n Antilliaanse Ne de rlanders (A N).

6.1

Woninginbraken

Stadbreed neemt het aantal woninginbraken jaarlijks toe en het betreft een delict dat een grote
impact heeft op het slachtoffers. Deze trend doet zich ook regionaal en zelfs landelijk voor. Daarom
zijn we al gestart met het regionaal programma woninginbraken, waarin we samen werken met
lokale partners (zoals gemeente, woningbouwverenigingen, verzekeringen etc.). Ons hoofddoel is
het voorkomen van woninginbraken, het verbeteren van de opsporing van de daders en het
vergroten van de slachtoffertevredenheid. Om dit te bereiken verbeteren we ons werkproces en
onze informatiepositie, onder andere door meer informatie te verzamelen uit aangiftes en
forensische opsporing.
Naast het regionale programma woninginbraken zij we eind 2011 gestart met het
woninginbrakenteam voor het gebied van Zwolle en de noordelijke teams (Steenwijkerland, Kampen
en Horst en Waterland) in de regio. Dit project richt zich vooral op het oplossen van zaken. Sinds de
start heeft dit al geleid tot het oplossen van meerdere woninginbraken en tot aanhouding van veel
verdachten12.
Als politie leveren we een grote inspanning om het aantal woninginbraken te laten dalen. We vragen
partners om de mogelijkheden op het gebied van preventie te onderzoeken. Onderzoek wijst uit de
de rol van de preventie een zeer belangrijke factor is dat zorgt voor een daling van 60% van de
inbraken.

6.2

Jeugd

Jeugd blijft een aandachtspunt van de Zwolse politieteams en haar partners. Naast de extra en
flexibele inzet in de weekenden, als de jeugd naar de stad gaat, investeren we in koppelwerk,
brengen we de jeugdgroepen opnieuw in kaart en markeren we hen als hinderlijk, overlastgevend of
crimineel.
Op verschillende plaatsen in de gebiedsscan maken de wijkagenten melding van hun
aandachtspunten op het gebied van jeugd: gebrek aan voorzieningen in de wijk, openingstijden. Een
van de belangrijkste opmerkingen is dat het voor de politie moeilijk is om (probleem)signalen te
melden bij partners. Door het wegvallen van het Noord Zuid overleg als belangrijke schakel in de
vroegtijdige aanpak van risicojongeren/groepen op 1 januari 2011 is een ‘gat’ ontstaan in de
overlegstructuur.

12
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Begin maart 2012 waren 97 zaken opgelost en 32 verdachten aangehouden. Minimaal 18 van deze
verdachten zijn afkomstig uit Zwolle (6 verdachten zijn zonder vaste woon of verblijfplaats). Aan deze 18
verdachten kunnen we in elk geval 59 zaken koppelen.
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6.3

Geweld

De aanpak van geweld blijft een speerpunt van de Zwolse teams. We blijven volop investeren om
het geweld in de samenleving terug te dringen. Het uitgaansgeweld en de uitgaansgerelateerde
overlast wordt al jaren aangepakt vanuit het Veiligheid op Straat, onder regie van de gemeente.
We hopen en streven er naar dat de Horeca het horecaontzegging systeem gaat overnemen.

6.4

Antilliaanse Nederlanders

Naar aanleiding van de gezamenlijke evaluatie en analyse (met partners) hebben we onze aanpak
en werkwijze aangepast. We blijven ons in 2012 op drie speerpunten richten:
Verbetering van de informatie. We zetten in op een sterkere informatiestrategie. Het doel is een
beter beeld te verkrijgen van de doelgroep en de criminele top daarbinnen, maar ook van
achtergronden, achterliggende problemen en overige relevante context. Met meer betrouwbare
en gedetailleerde informatie kan vervolgens repressief en preventief beleid effectiever worden
ingezet. Informatie leggen we vast binnen bestaande politiesystemen en conform wettelijke
kaders.
Inzet AN-wijkagent. Ook in 2012 hebben we een AN-wijkagent vrij voor de sturing op de ANdoelgroep in de hele stad (vooral relevante wijken). Doel is niet alleen meer relaties op te
bouwen en informatie te winnen. De wijkagent wordt ook regisseur voor een team van 6
geselecteerde agenten die specifiek op de AN-doelgroep letten. Zij worden door de ANwijkagent getraind op relevante kennis van en over de AN-gemeenschap en –cultuur.
Bij misdrijven en verdenkingen van misdrijven waarbij AN mogelijk een rol spelen geven wij
direct prioriteit, ongeacht de aard van het misdrijf (nu is de aard van een misdrijf bepalend voor
de prioriteitstelling).
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7. B i j l a g e n
7.1

Bijlage 1 Toelichting op misdrijven en incidenten

Incidenten
Het aantal opgestarte processen binnen het bronsysteem van de politie geeft het aantal incidenten
weer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om meldingen van burgers, een aangifte of strafbare gedragingen
die de politie zelf constateert en registreert.
Meldingen
Meldingen zijn de niet spoedeisende hulpaanvragen die binnenkomen bij de meldkamer van de
politie. Het aantal meldingen zegt niets over wat er verder gebeurt met deze meldingen, het geeft
alleen aan hoeveel niet spoedeisende hulpaanvragen er bij de politie binnenkomen.
Opgenomen aangifte
Een aangifte betreft een voorval waarbij een persoon aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit. In
het algemeen zijn het strafbare feiten met een (direct aanwijsbaar) slachtoffer, bijvoorbeeld
straatroof of diefstal.
Misdrijf
Niet in alle gevallen wordt echter aangifte gedaan. Bijvoorbeeld: iemand wordt bij een
alcoholcontrole dronken achter het stuur aangetroffen. Er wordt dan een strafbaar feit begaan, maar
de beschonken chauffeur zal daar zelf geen aangifte van doen. In een dergelijk geval spreken we
van een misdrijf. Meer voorbeelden van misdrijven zijn: drugshandel, moord/doodslag en
alcoholmisdrijven.
De definitie van een misdrijf is een strafbare gedraging of het nalaten van iets dat door de wetgevers
als misdrijf is aangemerkt. In het bronsysteem gaat het dan om de optelling van het aantal
opgenomen aangiftes, incidenten met een verdachte of slachtoffer of incidenten van een dusdanige
zwaarte dat het ook een misdrijf is.
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7.2

Bijlage 2 Algemeen overzicht misdrijven en incidenten

Categorie-indeling Gebiedsscan
Reikwijdtes/Maatschappelijke klassen e.a.
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten

Zedendelicten

Geweldsdelicten

Huiselijk geweld

Aantasting openbare orde / ruimte

Illegale handel

Overige misdrijven13

13

Inbraak woning, Diefstal in uit woning (geen braak), eventueel
gevolgd door geweld
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
Diefstal van motorvoertuigen
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
Diefstal van fiets, brom- of snorfiets
Inbraak of diefstal in/uit bedrijf, kantoor, school, sportcomplex,
hotel/pension (eventueel gevolgd door geweld)
Winkeldiefstal
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
Zakkenrollerij
Diefstallen
Overige vermogensdelicten
Chantage/Afdreiging
Heling
Verduistering
Restcategorie
Zedenmisdrijf: Openbare Schennis, Aanranding, Verkrachting
Maatschappelijke Integriteit: kinderporno, kinderprostitutie,
vrouwen- en mensenhandel
Moord, doodslag
Openlijk geweld (persoon)
Bedreiging
Mishandeling
Straatroof
Overval
Projectcode alleen op het gebied van lichamelijke integriteit
(d.w.z. zedenmisdrijf, moord/doodslag, openlijk geweld,
(persoon), bedreiging, mishandeling, straatroof, overval
Vernieling cq. Zaakbeschadiging (d.w.z. vernieling van/aan auto,
openbaar vervoer, openbaar gebouw en overige objecten)
Openlijk Geweld tegen goederen
Aantasting openbare orde (bv. Niet voldoen aan bevel)
Drugshandel (softdrugs en harddrugs)
Mensensmokkel
Wapenhandel
Fraude
Verkeersongevallen (verlaten plaats ongeval)
Brand/ontploffing
Huisvredebreuk
Alcohol (vooral Verdenking of Rijden onder invloed van alcohol)
Restcategorie (Belediging)
Belediging

Onder overige misdrijven vallen veel maatschappelijke klassen. Degene die hier genoemd zijn leveren het
substantiële aandeel aan het totaal van overige misdrijven.
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7.3
7.3.1

30

Bijlage 3 Hotspotkaarten Zwolle
Woninginbraken
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7.3.2

Verschil woninginbraken 2010 en 2011
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7.3.3

32

Voertuigcriminaliteit
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7.3.4

Fietsendiefstal
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7.3.5

34

Vernielingen
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7.3.6

Hennep
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7.3.7

36

Melding overlast jeugd
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7.4

Bijlage 4 Misdrijven/incidenten Zwolle per wijk

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven
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Binnenstad
2010
2011
18
78
266
27
244
327
5
232
6
195
46
129

26
31
245
32
158
302
5
207
9
118
33
152

Dieze West
2010
2011
47
31
75
90
85
95
25
18
48
48
82
109
1
5
73
90
13
18
96
67
29
22
95
94

Dieze Oost
2010
2011
34
29
52
81
49
49
27
19
23
15
56
74
2
3
33
32
11
21
24
79
24
15
43
46

Indische buurt
2010
2011
7
5
6
20
10
14
0
0
0
0
7
14
2
1
18
15
9
5
21
14
12
10
8
13

Wipstrik
2010
2011
27
32
35
39
39
50
5
5
4
9
37
56
2
2
29
25
9
8
56
63
18
12
40
32
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Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven
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Assendorp
2010
2011
78
43
113
177
286
281
29
29
20
25
211
215
27
38
113
124
23
34
153
161
94
62
162
166

Kamperpoort
2010
2011
7
6
33
40
23
36
9
14
20
21
44
40
0
2
19
19
5
2
29
45
14
82
26
42

Veerallee
2010
2011
8
6
16
26
11
10
9
2
0
0
17
18
1
0
2
8
0
1
20
16
3
3
13
11

Westenholte
2010
2011
18
29
51
50
39
25
25
23
1
5
70
81
3
1
26
26
2
5
71
43
6
19
63
77

Stadshagen
2010
2011
42
67
81
105
68
61
17
6
5
4
70
111
2
11
67
57
24
22
101
99
23
38
78
78

Gebiedsscan Zwolle – april 2012

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven
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Holtenbroek
2010
2011
69
34
70
123
177
180
26
41
19
7
141
205
5
11
113
91
44
33
108
151
35
41
84
71

Aalanden
2010
2011
97
55
71
117
71
89
27
19
13
17
97
90
4
2
46
42
19
17
156
85
28
17
48
71

Berkum
2010
2011
34
22
46
78
23
24
41
37
2
1
79
100
1
3
38
22
2
3
53
33
9
7
63
60

Buitengebied NO
2010
2011
9
6
54
62
10
8
43
63
5
3
81
124
0
2
20
19
4
3
23
34
40
32
52
49

Schelle
2010
2011
31
28
20
24
21
15
5
6
1
3
38
39
3
4
14
24
9
12
46
33
12
14
28
39

Oldeneel
2010
2011
19
13
23
16
26
15
2
3
0
0
39
31
1
3
34
29
9
14
65
51
14
13
46
31
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Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven

Misdrijven
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten

Huiselijk geweld
Aantasting openbare orde
Illegale handel
Overige misdrijven
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Ittersum
2010
2011
39
31
24
37
39
42
10
4
14
23
44
68
4
5
26
31
10
11
74
82
13
13
52
31

Geren
2010
2011
39
17
21
23
24
24
2
1
2
4
28
26
0
1
25
25
8
9
46
42
19
27
20
28

Buitengebied Zuid
2010
2011
21
6
5
1
2
0
5
4
0
0
21
29
1
1
9
5
0
1
15
3
2
2
22
22
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