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STAPPEN TEGEN STRAATROOF
EN OVERVALLEN

ACTIES VOOR DE UITGAANSGEBIEDEN

Een bruisend uitgaansgebied waar je onbekommerd kunt stappen,
in de wetenschap dat je ook weer veilig thuiskomt. Daar hebben
niet alleen de bezoekers baat bij, maar ook de horecaondernemers,
de gemeente en de politie. Helaas is het geen vanzelfsprekendheid.
Veel uitgaansgebieden kampen met vermogenscriminaliteit zoals
straatroof en zakkenrollerij. Om dit een halt toe te roepen, zijn
het ministerie van Veiligheid en Justitie en Koninklijke Horeca
Nederland vorig jaar op 9 hotspots pilots begonnen.

H
oewel het aantal straatroven de laatste jaren afneemt, worden er
jaarlijks nog steeds duizenden mensen het slachtoffer van. De
helft van alle straatroven vindt in het weekend plaats, meestal ’s
avonds en vaak op toegangswegen naar uitgaansgebieden. Vooral

de grote steden zijn bekend met de problematiek. Dat blijkt ook wel uit de
locaties die, op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie,
zijn geselecteerd om aan de pilots deel te nemen. Naast uitgaansgebieden in
Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Den Haag Tilburg en Eindhoven, werden 3
locaties in Amsterdam aangewezen. 

‘Uitgaansgebieden
kunnen veel van elkaar
leren’

“Samen met lokale vertegenwoordigers van gemeente, politie en horeca, 
hebben we gekeken naar de problemen in die uitgaansgebieden en wat er al
gebeurde om deze tegen te gaan”, vertelt projectleider Leo Grunberg van
adviesbureau Plan22. “De informatie van de straat hebben we vertaald in een
aantal concrete acties die de uitgaansgebieden veiliger moeten maken”. Zo
worden jongeren bijvoorbeeld op diverse manieren aangespoord extra goed
op hun spullen te letten, is er een aanbod van overvaltrainingen voor
horecamedewerkers en wordt het toezicht in de gebieden geïntensiveerd. 

“Bovenal draait het om het versterken van de samenwerking
tussen horeca, gemeente en politie, stelt KHN-directeur
Lodewijk van der Grinten. “Als er al wordt samengewerkt, kijken
we hoe horeca, politie en gemeente daar ook bij de aanpak van
gewelddadige vermogenscriminaliteit gebruik van kunnen

maken. Als de samenwerking nog niet zo vergevorderd is, steken we eerst
meer tijd in het bijeenbrengen van de verschillende partners. ” 

Dat pakt op iedere hotspot dus anders uit. “In het Amsterdamse Wallengebied
hebben we, door middel van een gezamenlijke agressietraining, de
samenwerking tussen ondernemers onderling kunnen verstevigen”, vertelt
Van der Grinten. “Terwijl op het Leidseplein veel tijd werd gestoken in het
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STRAATROOFCAMPAGNE EN LEVENDE SMARTPHONE

EFFECTIEVE AANPAKKEN

opzetten van een collectieve horecaontzegging. In Utrecht stond die
samenwerking al stevig in de schoenen. Daardoor waren vrij veel acties
gemakkelijk in te bedden.” 

Een voorbeeld van zo’n actie is Ivy. Deze levende smartphone waarschuwt
jongeren voor diefstal: Ivy bezoekt de horecagebieden, heeft een eigen
Facebookpagina en Twitteraccount, en is terug te zien in verschillende
filmpjes op YouTube. Ivy speelt in op de toenemende diefstal van
smartphones. Tijdens het uitgaan worden ze vaak eenvoudig uit een broekzak
of tas ontvreemd. Daarnaast wordt bij ongeveer de helft van de straatroven
een smartphone buitgemaakt. 

‘Bij de aanpak van
deze problematiek heb
je de
horecaondernemers
keihard nodig’

Het concept van de levende smartphone komt uit Eindhoven, maar is al snel
door andere steden opgepikt. “Het is mooi dat in de pilots handvatten
ontstaan waar anderen mee aan de slag kunnen”, zegt Van der Grinten. “Ook
de straatroofcampagne is voor elke horecaondernemer, gemeente en politie
beschikbaar. Zo zien zij, maar ook de gasten en potentiele overvallers dat er
serieus werk gemaakt wordt van de aanpak van deze criminaliteit in
Nederland. ”

Dat is volgens Leo Grunberg precies de bedoeling van het
project. “Uitgaansgebieden kunnen veel van elkaar leren. Het is
de bedoeling dat de succesvolle maatregelen zich als een
olievlek over het land uitspreiden. Dat scheelt andere
gemeenten een hoop tijd en geld.” De best practices van het
project zullen daarom worden gebundeld. De selectie gebeurt
op basis van de effectiviteit (aan de hand van politiecijfers en de

toepasbaarheid in de praktijk. “Want de maatregelen moeten ook voor de
horeca te behappen zijn”, licht de projectleider toe. “Bij de aanpak van deze
problematiek heb je de horecaondernemers nu eenmaal keihard nodig.”

‘Je ziet dat social
media voor een steeds
groter bereik zorgen’

In september, wanneer de maatregelen een jaar in gebruik zijn, verschijnt een
evaluatierapport. Tegen die tijd zullen de best practices ook definitief zijn
vastgesteld. Het is de bedoeling dat ze dan ook worden ook opgenomen in de
Keuzewijzer Veilig Uitgaan van het CCV.

De Keuzewijzer is een instrument voor gemeente, politie en
horecaondernemers die hen helpt een aanpak te kiezen die het
beste aansluit bij hun uitgaansproblematiek. Het bevat
effectieve en/of veel toegepaste aanpakken voor een veilig
uitgaansleven. Grunberg kan alvast verklappen dat Ivy een goede

kans maakt om als best practice te worden aangemerkt. “Het concept is nu al
door verschillende steden (buiten de pilotgebieden) opgepikt. Het is een mooi
voorbeeld hoe je mensen laagdrempelig en eenvoudig kunt bereiken. Je ziet
dat social media daarbij voor een steeds groter bereik zorgen. Ivy doet dat
ook nog eens op een ludieke manier. Dat slaat aan.” <<

Meer weten over veilig uitgaan en de aanpak van straatroof in
uitgaansgebieden? Neem contact op met Marjolijn van Hest via telefoon (06)
1335 00 89 of e-mail marjolijn.hest(at)hetccv.nl.

Klik hier voor meer informatie over de

Keuzewijzer Veilig Uitgaan.
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