KOERSPLAN VEILIGHEID
IN VEILIGE VAART NAAR EEN BEHOUDEN STAD

CONCRETE IDEEËN OM DE VEILIGHEID IN NIJMEGEN TE
VERBETEREN

Inleiding
Nijmegen is de mooiste stad van Nederland waar iedereen kan zijn wie hij of zij wil. Wij, als
VVD Nijmegen, zijn trots op onze stad en trots op deze vrijheid! Veiligheid speelt daarbij een
grote rol, zonder veiligheid immers geen vrijheden. De veiligheid van alle Nijmegenaren is
één van onze speerpunten. Precies daarom hebben wij dit plan geschreven.
Wij vinden het normaal dat je van andermans spullen afblijft, geweld is uit den boze helemaal tegen hulpverleners. In Nijmegen gaan we normaal met elkaar om. Je moet je als
Nijmegenaar immers veilig voelen in je eigen huis, veilig zijn in je wijk, veilig zijn in de stad op
weg naar vrienden, school, werk of sport!
Dit plan is een aanvulling, dan wel een aanpassing van (sommige delen van) het huidige
Veiligheidsplan 2018-2022 van de gemeente Nijmegen. Om de veiligheid van Nijmegen te
bevorderen doen wij in dit plan een aantal voorstellen. Deze voorstellen hebben wij
gecategoriseerd in de onderdelen preventie, handhaving en informatievoorziening.
Wij horen graag wat u van onze voorstellen vindt!
Nick de Graaf & Dennis Walraven

Preventie
1. Cameratoezicht
De kroegen in en rondom de Molenstraat werken uitstekend samen met de Nijmeegse politie
en het Bureau Toezicht & Handhaving wanneer er opstootjes zijn. Zij doen dit door te
surveilleren, door beveiliging aan de deur en door gebruik te maken van de horeca-telefoon.
Via deze horeca-telefoon kunnen eigenaren van kroegen rechtstreeks contact opnemen met
dienstdoende politieagenten. Deze agenten kunnen hierop direct reageren en zodoende
gespannen situaties in de kiem smoren of deze de-escaleren. Als aanvulling hierop hangen
er in grote delen in en rondom het centrum camera’s. De Nijmeegse VVD is groot
voorstander van het zo efficiënt mogelijke inzetten van het blauw op straat door middel van
dit aanvullende cameratoezicht.
De politie en Bureau Toezicht & Handhaving geven aan dat deze statische camera’s een
grote toegevoegde waarde hebben. Dit omdat slechts met één paar ‘ogen’ vele straten in het
vizier zijn. De politie geeft daarbij voorts aan dat cameratoezicht zorgt voor een beter beeld
op ordeverstoringen, toezicht biedt op uitgaansgebieden, helpt bij het beheren of bewaken
van eigendommen, politie-inzet efficiënter maakt en bovendien bijdraagt aan de veiligheid
van hulpverleners.
Toch wist de politie nog enkele blinde vlekken aan te geven. Deze blinde vlekken in en
rondom het centrum wil de Nijmeegse VVD in kaart brengen en voorzien van statisch
cameratoezicht. Aanvullend willen wij statische camera’s in en rondom het stationsgebied en
bij winkelcentrum Dukenburg. Ook hier vindt overlast plaats hetgeen door middel van
cameratoezicht beter aangepakt kan worden.
Tot slot heeft Nijmegen baat bij mobiele camera’s. Deze kunnen geplaatst worden op
locaties waar overlast of criminaliteit plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer Nijmeegse buurten
geteisterd worden door autobranden of overvallen (De Gelderlander, 20191,2). Door het
tijdelijk plaatsen van camera’s kunnen de daders sneller en beter in kaart worden gebracht.
Alle hierboven genoemde camera’s zullen in de openbare ruimte geplaatst worden en
voldoen aan de eisen zoals gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit
Persoonsgegevens, z.j.).

2. Camera’s voor ondernemers
Nijmegen kent een groot aantal barretjes, kroegen, restaurants, friettenten, lounges en
andere soorten eet- en drinkgelegenheden. Ondernemers zorgen ervoor dat Nijmegen een
bruisende stad is waar telkens wat te doen is en waar een lekker hapje of drankje altijd
dichtbij is. De laatste tijd komt het helaas steeds vaker voor dat deze hardwerkende
Nijmegenaren worden overvallen en beroofd (De Gelderlander, 20192). Wij vinden dit
onacceptabel! Vaak is de politie snel ter plaatse wanneer zij zijn gewaarschuwd. Het
probleem is echter dat de meeste overvallers dan alweer verdwenen zijn... Om deze reden
wil de Nijmeegse VVD dat de gemeente cameratoezicht bij ondernemers extra stimuleert. Dit
kan o.a. door informatievoorziening bij het aanvragen van vergunningen en/of extra
informatie bij het OndernemersPunt.
Op die manier wordt het minder aantrekkelijk om een zaak te overvallen en kunnen de
daders beter worden opgespoord. Daarnaast kunnen camerabeelden gebruikt worden voor
de databank van de politie, te weten ‘Camera in Beeld’, waardoor de politie daders sneller
kan achterhalen (Politie, z.j.).

3. Bodycams voor BOA’s
Samen met de politie dragen de buitengewone opsporingsambtenaren (hierna: BOA’s) van
Bureau Toezicht & Handhaving bij aan de veiligheid van Nijmegenaren en de stad. Vroeger
waren er grote verschillen tussen de taken en bevoegdheden van politieagenten en die van
de BOA’s. Tegenwoordig is er nauwelijks nog verschil tussen de verantwoordelijkheden van
politieagenten en BOA’s waar het gaat om het bewaken van de openbare orde en veiligheid.
Het grootste onderscheid is te vinden in de uitrusting van de politie en de BOA’s.
Politieagenten zijn volledig uitgerust, dat wil zeggen: een pistool, pepperspray, wapenstok,
bodycam, handboeien, opleiding en kennis. BOA’s moeten het doen met enkel handboeien
en hun opleiding en kennis.
De Nijmeegse VVD pleit ervoor om de BOA’s beter uitgerust op pad te sturen en hen
tenminste te voorzien van een bodycam. De bodycam heeft een bewezen de-escalerende
werking en legt direct de situatie vast (Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, 2019.)
Overigens zouden wij de uitrusting voor BOA’s het liefst verder aanvullen met een
wapenstok. Door middel van de bodycam i s het handelen van beide partijen altijd
beschikbaar en kunnen BOA’s de beelden gebruiken voor trainingsdoeleinden. In uiterste
gevallen zouden de BOA’s hun wapenstok kunnen inzetten om zichzelf te verdedigen. De
beelden van de bodycam zullen in iedere situatie dan kunnen aantonen of dit handelen
rechtmatig was. We mogen immers niet vergeten dat zowel de politie als de BOA’s Nijmegen
veilig houden. Om dat werk goed en veilig te kunnen doen moeten we hen met een goede
uitrusting op pad sturen. Daarbij is het van belang dat BOA’s in onder andere (!) Alkmaar,
Amstelveen, Amsterdam, Assen, Breda, Ede, Eindhoven, Maassluis, Rotterdam en Zaanstad
ook uitgerust zijn met bodycams (Diverse media, 2019).

4. Samenwerking met (buurt)projecten door Nijmegenaren
Nijmegen is een ondernemende stad vol lokale initiatieven, zo ook voor de opvang van
jongeren. Jongeren die kattenkwaad, in wat meer ernstige gevallen dan wel criminele
activiteiten uithalen, worden betrokken bij lokale en maatschappelijke projecten. Het houdt
hen van de straat en zo worden ze tegelijkertijd klaargestoomd om een positieve bijdrage te
leveren aan de (Nijmeegse) samenleving. Een aantal van deze lokale initiatieven werkt
gelukkig al uitstekend. Zeer geslaagde voorbeelden hiervan zijn de straatcoaches en Futsal
Chabbab. De samenwerking met dit soort projecten kan ons inziens daarom worden
geïntensiveerd of uitgebreid.

Handhaving
5. Overlast
Alle vormen van overlast zijn onwenselijk. De gemeente Nijmegen heeft uitgebreid beleid
voor het aanpakken van overlast, maar laat na om hier voldoende op te handhaven. Zo
blijven onwenselijke situaties bestaan. Voor de volgende vormen van overlast bestaat reeds
beleid en mogen van de Nijmeegse VVD direct strenger worden aangepakt:
-

Geluidsoverlast;

-

Fietsoverlast (verkeerd geparkeerde fietsen); en

-

Hangjongeren, straatdealers, drugsverslaafden en bedelaars.

Wat betreft geluidsoverlast op straat, dan wel geluidsoverlast vanuit woningen, mogen er
eerder boetes worden uitgeschreven. Bij veelvuldig overtreden van de geluidsnormen dienen
strengere maatregelen genomen te worden. De fietsoverlast kan worden aangepakt door het
fietsreguleringsbeleid te vergroten en vaker te controleren.
Hangjongeren, drugsverslaafden en bedelaars dienen adequaat en ook streng aangepakt te
worden. Te denken valt aan het geven van een eenmalige waarschuwing, om daarna te
kunnen beboeten en in vaker voorkomende gevallen eventueel strafrechtelijk te vervolgen.
Straatdealers dienen met een zero tolerance b
 eleid aangepakt te worden.

6. Patsercontroles
Veel mensen kunnen normaal omgaan met hun auto. Helaas is er ook een ander type
automobilist. Deze automobilisten rijden door de binnenstad en trekken flink hard hard op met alle overlast van dien. Meer dan eens rijden deze auto’s rondjes om te dealen. Een
welbekend rondje bij het vallen van de avond tot in de late uurtjes, is het rondje dat start bij
het begin van de Tweede Walstraat, om vervolgens via de Mariënburg, de Van
Broeckhuysenstraat, de Van Welderenstraat en via een heel klein stukje Molenstraat weer uit
te komen op de Tweede Walstraat.
Volgens de Nijmeegse VVD valt alle hierboven genoemde overlast op te lossen door het
uitvoeren van de zogeheten ‘patsercontroles’. In andere grote (en ook kleine) steden,
waaronder Amsterdam, Rotterdam en Breda, vinden deze controles al plaats en worden er
geregeld auto’s, wapens en drugs in beslag genomen. Gevaarlijk rijgedrag, zoals hard
optrekken in het centrum, wordt door het uitvoeren van een zogenaamde patsercontrole
eveneens ontmoedigd. Tijdens een recente patsercontrole in het Brabantpark in Etten-Leur
werden er op woensdagavond 17 april 2019 namelijk 4 openstaande boetes geïnd, 28
bekeuringen uitgedeeld, op 36 auto’s beslag gelegd en werd er bijna € 38.000,- aan
openstaande vorderingen geïncasseerd (Etten-Leur Nieuws, 2019).

7. Veilig wonen
Nijmegen is een mooie stad om in te wonen. Wij vinden het belangrijk dat je ook veilig kunt
wonen in je eigen huis en in je eigen wijk. Dit ziet ook op de brandveiligheid van je huis.
Deze wordt gecontroleerd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de brandweer. De
Nijmeegse VVD wil laten inventariseren hoe het per wijk is gesteld met de brandveiligheid en
actie ondernemen waar dat nodig is. Een ander aspect van veiligheid binnen je eigen wijk is
de bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals de ambulance en de brandweer. In hoog tempo
leggen we fietsstraten, groene stroken, drempels en wegversmallingen neer om de
leefbaarheid van wijken te vergroten. Hoewel dit in principe geen slechte ontwikkeling is, kan
hierdoor de bereikbaarheid voor ambulances en met name brandweerwagens ernstig
afnemen. Wij willen daarom graag ook laten inventariseren waar deze logistieke knelpunten
liggen en wederom actie ondernemen waar dat nodig is.
Een andere groep mensen die voor overlast zorgt, zijn krakers. Deze mensen breken panden
in om er vervolgens illegaal te wonen. Krakers betalen geen enkele vorm van huur of
belasting en doen vaak afbreuk aan de staat van het gebouw. De gemeente weigert deze
mensen te verwijderen. De Nijmeegse VVD vindt dat je van andermans spullen afblijft, dus
ook van andermans gebouwen. Het is hoog tijd een signaal af te geven dat wij deze vorm
van woningroof niet tolereren in onze mooie stad. Het gedoogbeleid op kraken dient dan ook
per direct te worden opgeheven.

8. Extra Bibob -adviseur(s)
De Nijmeegse VVD is groot fan van ondernemers. Het zijn hardwerkende mensen die dag en
nacht bezig zijn met hun bedrijf om zo voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen.
Bovendien dragen ze bij aan een bruisende (binnen)stad. Wij zijn geen fan van mensen die
doen alsóf ze ondernemer zijn. Mensen die hun bedrijf misbruiken om crimineel geld wit te
wassen. Door middel van de zogeheten Bibob-toets kunnen dit soort criminelen worden
aangepakt. De gemeente Nijmegen heeft in haar Veiligheidsplan 2018-2022 geld vrijgemaakt
voor één extra Bibob-adviseur. Wij vinden dit een goed begin, maar denken dat er meer
winst te behalen valt wanneer we ten minste nog één extra Bibob-adviseur aannemen om
malafide ondernemers de wind uit de zeilen te halen. Mocht dit goed bevallen dan zou dit in
de toekomst nog verder uitgebreid kunnen worden.

Informatievoorziening
9. Infographics
Ondanks goed beleid en goede bedoelingen, gaat er nog steeds wel eens iets verkeerd.
Soms is het iets kleins als een verkeerd geparkeerde auto, en soms is het iets groots als het
dumpen van drugsafval. In de gevallen gegeven in dit voorbeeld, maar ook voor alle gevallen
daartussenin, is het als Nijmegenaar fijn dat je weet wat je in zo’n situatie moet doen!
Daarom willen wij als Nijmeegse VVD de informatievoorziening voor Nijmegenaren
vergroten. Wij willen graag samen met de gemeente werken een aantal eenvoudige
infographics m
 et informatie over diverse situaties. Namelijk, wat te doen bij:
-

Overlast van geluid, drank/drugs, jeugd, fietsen en/of vervelende personen; en

-

Afvaldumping van GFT, restafval, huishoudelijke apparaten en drugsafval.
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