Actieplan ‘Veilige wijken’
Een initiatief van PvdA-lijsttrekkers en de Tweede
Kamerfractie

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven,
kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. De meeste onveiligheid wordt gevoeld in
de eigen woonomgeving. Daarom doet de PvdA de volgende voorstellen voor veiliger wijken:
1.
Laat bewoners zelf bepalen hoe hun wijk veiliger moet worden
Bewoners weten zelf het best wat er mis is in hun wijk. Zij hebben daar immers zelf het
meeste last van. Wij vinden het daarom belangrijk dat inwoners een stem krijgen in de
prioriteiten van de wijkagent. Er moet tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn.
Ook moeten burgers kunnen meedenken over hoe het geld voor veiligheid en politie lokaal
wordt ingezet. Een deel van beschikbare geld moet in buurtveiligheidsbudgetten worden
gestopt, waardoor burgers zelf kunnen bepalen wat er in hun buurt moet worden aangepakt.
Verder moeten gemeenten Buurt Preventie Teams (BPT) faciliteren, zodat burgers zelf
bijdragen kunnen leveren aan de leefbaarheid van hun wijk.
2.
Veelplegers
Een groot deel van de criminaliteit wordt veroorzaakt door een vrij kleine maar hardleerse
groep veelplegers. In veel grote steden worden de meest notoire criminelen al nauw in de
gaten gehouden en aangepakt. Dat heeft in bijvoorbeeld Amsterdam geleid tot een forse
daling in criminaliteit. Of we het nu de “top 600” of “kopstukken” noemen, in iedere gemeente
moet gericht ingezet worden op het aanpakken van de top van de lokale veelplegers.
Daardoor neemt de veiligheid in wijken sterk toe en wordt het ook voor de kleinere of
potentiële criminelen duidelijk dat misdaad niet langer loont.
3.
Woonoverlast
Het woongenot van bewoners kan door overlast van andere buurtbewoners danig worden
verpest. Er moet steeds worden opgetreden tegen iedere keer dat er sprake is van
geluidsoverlast, pestgedrag enzovoorts. Veel overlastgevers laten zich daardoor helaas niet
altijd afschrikken. In sommige gevallen kan een bemiddelingspoging nog helpen. Maar als
dat allemaal niet blijkt te helpen, is drastischer ingrijpen nodig. Daarom wil de PvdA dat er
tegen de meest hardnekkige overlastgevers strengere maatregelen mogelijk worden. Zo
moet de burgemeester voortaan iemand die niet wil luisteren naar eerdere waarschuwingen
of niet gevoelig is voor andere straffen, voor een korte periode tijdelijk uit zijn huis kunnen
laten zetten. Dit in de hoop dat de overlastgever dan wel tot het besef kan worden gebracht
dat hij zich voortaan moet gaan gedragen. Daarna kunnen voor de onverbeterlijkste
overlastgevers verdergaande maatregelen worden gebruikt. Huurders kunnen door hun
huisbaas uiteindelijk definitief uit hun huis worden gezet. Maar ook voor huiseigenaren moet
dit beter mogelijk worden.
4.
Woninginbraak
Een woninginbraak brengt behalve schade ook grote gevoelens van onveiligheid met zich
mee: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen, is onverteerbaar. Terwijl de
criminaliteit in het algemeen daalt, stijgt het aantal woninginbraken. Het spreekwoord “de
gelegenheid maakt de dief” gaat hier op: 80% van de dieven pleegt een inbraak zonder veel

voorbereiding maar doet dat omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Daarom moeten
gemeenten bewoners wijzen op het belang van goedgekeurd hang- en sluitwerk en
bewoners stimuleren dit aan te schaffen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies.
De schade die hiermee kan worden voorkomen, weegt ruimschoots op tegen de kosten. Ook
woningbouwcorporaties en verzekeraars hebben hier baat bij. Zij moeten daarom gaan
meebetalen aan de uitgaven voor deze subsidies. Daarnaast moeten gemeenten (naar het
voorbeeld van Den Haag) “preventiemarkten” organiseren waar bewoners voorlichting over
inbraakpreventie krijgen. Tenslotte moet de wijkagent bewoners gericht benaderen als hij
inbraakgevoelige situaties aantreft.
6.
Aanpak heling
Misdaad mag niet lonen. Zolang gestolen goederen, of het nu fietsen, de buit van een
woningbraak of iets anders is, nog gemakkelijk door die dief in geld kunnen worden omgezet,
blijft stelen te aantrekkelijk. De aanpak van heling door de politie moet veel intensiever. Dat
begint bij controle van plaatsen waar het risico bestaat dat gestolen goederen aan de man
worden gebracht. De wijkagent heeft daar het beste zicht op. Denk verder ook aan
pandhuizen en winkels van tweedehandsgoederen die te weinig gecontroleerd worden. Een
goede aanpak van heling is van groot belang. Daarom wil de PvdA dat de opsporing van
heling een prioriteit van de politie of gemeentelijke handhavers wordt.
7.
Veilige woningen
Veilige wijken betekent ook veilig wonen. Te vaak zien we dat mensen te dicht op elkaar in
gevaarlijke panden wonen. Gemeentes en brandweer moeten sneller kunnen ingrijpen als er
sprake is van brandgevaar, overbewoning of slecht onderhoud, dus niet alleen bij acuut
brandgevaar of instortingsgevaar zoals dat nu het geval is. Huisjesmelkers krijgen wat ons
betreft sneller een boete en desnoods een beroepsverbod als ze hun huurders stelselmatig
onveilig laten wonen.
Veilig wonen betekent ook gezond wonen. Ieder jaar sterven er 11 mensen aan
koolmonoxidevergiftiging en belanden 150 mensen erdoor in het ziekenhuis. Meestal is een
slechte geiser of oude gaskachel de oorzaak. Slechte ventilatie en vochtproblemen zorgen
voor schimmel en verkrotting en daarmee voor veel gezondheidsklachten zoals Astma.
Gemeentes kunnen veel actiever achterstallig onderhoud en verkrotting opsporen door actief
aanschrijving. Daarmee worden verhuurders door gemeente en huurdersverenigingen
achter de vodden gezeten om slecht onderhoud te verhelpen, met een flinke boete als stok
achter de deur.
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