
Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van 

en randvoorwaarden voor een LIBW in Zutphen

Rijnkade 84
6811 HD Arnhem
tel   026 - 443 86 19
fax  026 - 442 28 12

info@beke.nl
www.beke.nl

Eindrapport 2012

Beschermde woonvorm 
verplaatst





Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van 

en randvoorwaarden voor een LIBW in Zutphen

Eindrapport 2012

Beschermde woonvorm 
verplaatst



In opdracht van 

Gemeente Zutphen 

Gemeente Lochem 

Leger des Heils Overijssel 

Woningstichting de Groene Waarden 

 

Omslagontwerp 

M. Grotens (Bureau Beke) 

 

Met medewerking van 

Karin Tijhof (Bureau Beke) 

Antoon Smulders (Bureau Beke) 

 

ISBN/EAN 

978-90-75116-72-4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuppens, J. en Ferwerda, H. 

Beschermde woonvorm verplaatst. Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en rand-

voorwaarden voor een LIBW in Zutphen 

 

© Bureau Beke (Arnhem), 2012 
 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. 
 

No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print or other means  

without written permission from the authors. 



Inhoudsopgave  

 

Voorwoord 

 

1 Achtergrond                  1 

1.1 De LIBW en de doelgroep in het kort             1 

1.2 Aanleiding, doelstelling en vraagstelling            3 

1.3 Onderzoeksontwerp                5 

1.4 Kanttekeningen bij het onderzoek               9 

1.5 Terminologie                 10 

1.6 Leeswijzer                 10 

 

2 De doelgroep                 13 

2.1 De doelgroep in documenten              13 

2.2 De doelgroep in interviews             14  

2.3 Inzoomen op de bewoners van Almen op basis van Leger des Heilsdossiers   17 

2.4 Overlastprofiel van de bewoners van Almen op basis van politie-informatie   19 

2.5 De doelgroep vergeleken met andere opvangvoorzieningen      23 

2.6 Uitwisseling met andere doelgroepen in de omgeving        25 

2.7 Tussenbeschouwing               26 

 

3 Veiligheidsanalyse                31 

3.1 De huidige overlastsituatie in Almen           31 

3.2 De context van de geplande locatie aan de Mettrayweg       34 

3.3 De huidige overlast in Eefde             35 

3.4 Te verwachten overlast na de opening van de geplande LIBW in Zutphen   36 

 3.4.1 Te verwachten overlast: indrukken uit de interviews      37 

 3.4.2 Te verwachten overlast: indrukken uit eerder onderzoek     37  

3.5 Looproutes volgens de geïnterviewden           41 

3.6 Suïcide als ‘overlastgevende’ factor            43 

3.7 Tussenbeschouwing               45 

 

4 Beheerspotentieel en geschiktheid            49 

4.1 Potentiële partners en hun instrumenten          49  

4.1.1 Beheerspartners              49  

4.1.2 Samenwerkingspartners             54 

4.2 Afbreukrisico’s in het beheer             55  

4.3 Naar een oordeel over de geschiktheid van de locatie aan de Mettrayweg   55 

     

                     



5 Beantwoording van de onderzoeksvragen         61  

 

Literatuurlijst                 67 

Afkortingenlijst                 69 

 

Bijlage 1: Gebruikte dossiergegevens           71 

Bijlage 2: Analyse-uitvraag politie            73 

Bijlage 3: Categorie-indeling incidenten BVH/BPS        77 

Bijlage 4: Geïnterviewden              79 

Bijlage 5: Invulling Zorgzwaartepakketten         81 

Bijlage 6: Incidenten in Zutphen en Eefde         83 

Bijlage 7: APV-regelingen              87 



Voorwoord  

 

Het bepalen van een beschermde woonvorm voor (verslaafde) dak- en thuislozen leidt 

regelmatig tot conflicterende belangen bij diverse partijen. Maatschappelijke opvang-

instellingen en gemeenten staan na het bericht van het voornemen tot vestiging vaak 

lijnrecht tegenover buurtbewoners. Toch zien alle partijen vaak wel het belang van 

opvang, vooral als het gaat om het inperken van overlast. 

 

Voor een maatschappelijke opvanginstelling zoals het Leger des Heils is het een afwe-

ging van veel factoren. Zo gaat het onder andere om de noodzaak de doelgroep zoveel 

en zo snel mogelijk te huisvesten en zaken als onderdak en dagbesteding aan te bie-

den. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol: in welk gebied komt de voorziening 

en hoe zal daarop door de omwonenden gereageerd worden? Ten derde staat natuur-

lijk het welbevinden van de doelgroep zelf centraal.  

 

Daar waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor de overlast die de doelgroep 

mogelijk kan veroorzaken, zijn de gemeente, politie en de instelling die in de opvang 

voorziet de centrale spelers en moeten de kaders voor het overlastbeheer via onder-

zoek vaak nader bepaald worden. Met de plannen voor een LIBW aan de Mettrayweg 

in Zutphen is een soortgelijk proces ontstaan. In onderhavig onderzoek geldt het be-

trekkelijk unieke standpunt dat daarin een onafhankelijk oordeel over de geschiktheid 

van de locatie voor de LIBW gegeven is. De belanghebbende partijen hebben in een 

convenant toegezegd zich te conformeren aan dit oordeel. Het is belangrijk om aan te 

geven dat deze rapportage dus alleen betrekking heeft op de geschiktheid van de ge-

plande locatie aan de Mettrayweg; het rapport is dus niet te beschouwen als 

blauwdruk voor eventueel in de toekomst geplande locaties. 

 

Voor dit onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. Ten eerste is dat het Leger 

des Heils en de bewoners rond de Mettrayweg in Zutphen en Eefde. We hebben ge-

merkt dat men ons ter wille was om meningen te delen en actief mee te denken. 

Daarnaast danken we alle experts en overige geraadpleegden voor hun inbreng in het 

onderzoek. Ten slotte zijn we mevrouw Struik van politieregio Noord- en Oost-

Gelderland veel dank verschuldigd voor het aanleveren van de politie-informatie. 

 

Arnhem, 2012 

 

Jos Kuppens en Henk Ferwerda 
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1 Achtergrond 
 

Sinds augustus 2010 bestaat het voornemen om aan de Mettrayweg 2 in Zutphen een 

Leger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen (LIBW) te realiseren. Initiatiefne-

mers zijn het Leger des Heils Overijssel en woningstichting De Groene Waarden 

(Gorssel, gemeente Lochem). Het gaat volgens De Groene Waarden om maximaal 26 

cliënten van het Leger des Heils die nu in Almen wonen.1 

De gemeenten Lochem en Zutphen zijn vanuit diverse invalshoeken betrokken bij de-

ze voorgenomen verplaatsing van de beschermde woonvorm. De gemeente Zutphen 

zal een besluit nemen over de vestiging van de LIBW aan de Mettrayweg en zal ver-

antwoordelijk zijn voor de randvoorwaarden om een LIBW op deze locatie te vestigen. 

De gemeente Lochem is betrokken omdat het gaat om een verplaatsing naar een loca-

tie die direct naast Eefde, gemeente Lochem, ligt. De colleges van B&W van Lochem 

en Zutphen hebben de initiatiefnemers laten weten positief te staan ten opzichte van 

de vestiging van deze woonvoorziening. 

 

1.1 De LIBW en de doelgroep in het kort2 

Een LIBW is een 24-uurs woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problema-

tiek, al dan niet in combinatie met andere problemen zoals een verslaving, schulden 

en eenzaamheidsproblematiek. Deze definitie is ook van toepassing op de geplande 

voorziening in Zutphen, waarbij nog is aangetekend dat het gaat om mensen met 

‘problemen bijvoorbeeld op het gebied van wonen, financiën, gebruik van verslavende 

middelen, psychische gezondheid en omgang met anderen. Vaak meerdere en com-

plexe problemen, waarvoor langdurig begeleiding nodig is in een omgeving die 

regelmaat, structuur en dagritme biedt’. 

 

In Almen zijn 25 vaste en vijf tijdelijke plekken voor personen van minimaal achttien 

jaar. In de geplande bebouwing voor de Mettrayweg is plaats voor 24 vaste en twee 

tijdelijke bewoners op de logeerkamers. Gezien de aard van de problematiek en (li-

chamelijke, verstandelijk en/of psychische) beperkingen is vaak langdurig opvang en 

begeleiding nodig. ‘Sommige bewoners slagen erin min of meer zelfstandig hun weg te 

vervolgen, anderen hebben blijvend een beschermde woonomgeving nodig’. 

 

Eenmaal woonachtig in een LIBW heeft een bewoner te maken met verschillende spel-

regels. Zo krijgt een bewoner direct een Eerstverantwoordelijke toegewezen. Samen 

zetten zij het persoonlijk zorgplan op. Daarin staan de te behalen doelen verwoord. 

                                                

1. Bron: www.degroenewaarden.nl. 

2. Bronnen: Leger des Heils, 2008; 2010). Op dit moment ontwikkelt het Leger des Heils een 

zogenaamd Productenboek, waarin de verschillende verblijfsmogelijkheden zijn uitgewerkt om tot 

een uniforme invulling te komen. Dit productenboek is alleen nog niet openbaar en dus niet in 

deze rapportage gebruikt. 
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Elke zes maanden wordt geëvalueerd welke doelen behaald zijn, waar de bewoner nog 

aan wil werken en welke doelen er zijn bijgekomen. 

 

Alcoholgebruik is onder voorwaarden toegestaan op de eigen kamer die iedere bewo-

ner toegewezen krijgt. Op vaste tijden kan een blikje bier of wijn genuttigd worden, 

met een maximum van zes halve liters bier of twee flessen wijn per dag. Het is de 

bedoeling dat bewoners een keer per week een voorraad drank halen en deze inleve-

ren. In het zorgplan zijn de hoeveelheid en de frequentie van het alcoholgebruik 

opgenomen. 

 Softdrugs mogen op het terrein gebruikt worden, uit het zicht van de andere be-

woners. Ook dit gebruik is opgenomen in het zorgplan. Het kopen en verkopen van 

onder andere soft- en harddrugs is niet toegestaan.3 

 

Medicijnen worden op vaste tijden door de groepsleiding verstrekt. In overleg met een 

dokter en de Eerstverantwoordelijke kunnen medicijnen (bijvoorbeeld voor een hele 

week) ook in eigen beheer gehouden en ingenomen worden. Bewoners die in een me-

thadonprogramma zitten, halen deze medicijnen voor een of twee weken zelf op en 

geven deze in bewaring bij de groepsleiding. Iedere ochtend wordt de methadon ver-

strekt. 

 

Voor de regelmaat wordt er gewerkt met een dagindeling. Dit betekent dat bewoners 

doordeweeks vanaf 7.30 uur kunnen ontbijten en dat er vaste tijden voor de lunch en 

de avondmaaltijd zijn. Maaltijden zijn niet verplicht, maar structureel afwijken van 

deelname aan maaltijden moet worden opgenomen in het zorgplan. De voordeur van 

de LIBW wordt om 23.00 uur gesloten. Dit betekent dat iedereen voor dat tijdstip bin-

nen behoort te zijn. Mensen die na dat tijdstip binnen willen komen moeten hiervoor 

afspraken met de Eerstverantwoordelijke maken. 

 Ook worden bewoners gestimuleerd om aan een bepaalde vorm van dagbesteding 

te doen. Dit is (on)betaald werk binnens- of buitenshuis, voor het LIBW of voor een 

externe werkgever. Samen met de Eerstverantwoordelijke wordt gekeken wat de per-

soonlijke mogelijkheden voor iedere bewoner zijn. 

 

Agressie door bewoners is binnen een LIBW niet toegestaan, evenals het zichzelf, me-

debewoners of begeleiders in gevaar brengen. Bewoners kunnen een aantal maal een 

officiële waarschuwing krijgen, vervolgens een time-out of een definitieve beëindiging 

van het verblijf. De time-out betekent dat bewoners 48 uur niet op de LIBW mogen 

verblijven en een opdracht moeten maken. Bewoners krijgen deze time-out na een 

derde incident; de eerste twee incidenten gaan gepaard met een officiële waarschu-

wing. 

                                                

3. In de huisregels staat niet nader gespecificeerd of het koop en verkoop op het terrein betreft. 
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Na een time-out kan nog een laatste waarschuwing volgen. Ook deze wordt gecombi-

neerd met een time-out voor een bepaalde periode. Bij terugkomst wordt gekeken of 

de bewoner weer aan bepaalde voorwaarden voor het verblijf voldoet, anders eindigt 

het verblijf. Er kan ook sprake zijn van een directe time-out. In dat geval is er sprake 

van: 

 

 Zeer storend gedrag; 

 Niet stuurbaar gedrag; 

 Agressief gedrag; 

 Het in bezit hebben van of handelen in verboden middelen; 

 Dreigend en/of bedreigend gedrag; 

 Bezit van wapens die vallen onder de Nederlandse wet of voorwerpen die als wapens gebruikt 

worden. 

 

Indien nodig, regelt het Leger des Heils bij time-outs een slaapplaats in een laagdrem-

pelige opvang in de omgeving. Als een cliënt dit niet wil, heeft het Leger des Heils 

geen machtsmiddelen om dit te bewerkstelligen. Wanneer de politie er bij een time-

out aan te pas moet komen, wordt een bewoner voor onbepaalde tijd geschorst en 

bestaat direct de kans dat een bewoner niet meer terug mag komen. 

 

1.2 Aanleiding, doelstelling en vraagstelling  

Uit onder andere het samenvattende verslag4, dat op grond van een informatiebijeen-

komst voor omwonenden op 24 augustus 2010 is gemaakt, blijkt dat er een aantal 

zorgen is geuit aangaande de combinatie en concentratie van zorginstellingen in het 

gebied rond de Mettrayweg. Het gaat dan om: LSG Rentray, Trajectum Hanzeborg en 

Stichting Narconon. Ook zijn er twijfels geuit over de geschiktheid van de locatie voor 

de doelgroep, gezien de nabijheid van een spoor en een kanaal. 

Daarnaast is door omwonenden kritiek op de plannen geuit. Zo vinden buurtbewo-

ners dat de buurt te zwaar belast wordt doordat de concentratie van groepen mensen 

die zorg behoeven te groot wordt.5 Zoals een omwonende het verwoordt: ‘de toleran-

tie van iemand die tien blikjes bier heeft gedronken, is anders dan de tolerantie van 

iemand die hier in de tuin zit’. Ook verwachten omwonenden irritaties vanuit onder 

andere scholieren en voetballers (vanuit Sportclub Eefde). 

 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 24 augustus 2010 is door de burgemeester van 

Lochem aan de omwonenden toegezegd dat er een onderzoek wordt verricht door een 

onafhankelijke, deskundige partij. De doelstelling van het onderzoek is dat duidelijk 

gemaakt moet worden of de geuite zorgen gegrond zijn en of er maatregelen genomen 

                                                

4. Zie http://www.degroenewaarden.nl/zoekwoning/nieuwbouw/nieuwbouw-

tekeningen/Samenvatting_klankbordgroep_11-11-2010.pdf. 

5. Bron: De Stentor, 23 november 2010. 
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kunnen worden om deze zorgen weg te nemen c.q. problemen op het terrein van leef-

baarheid en veiligheid te voorkomen. De doelstelling is uitgewerkt in de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

1. Huidige situatie Almen en Mettrayweg 

 In hoeverre is er nu sprake van (meetbare) overlast in Almen? 

 In hoeverre is er nu sprake van (meetbare) overlast in de omgeving Mettrayweg, vanuit onder 

andere huidige zorginstellingen en andere voorzieningen? 

 Is de ruimtelijke situatie van de beschermde woonvorm in Almen vergelijkbaar met de locatie 

aan de Mettrayweg, bijvoorbeeld ten aanzien van omwonenden en andere voorzieningen? Wat 

zijn de overeenkomsten en verschillen? 

 

2. De beschrijving van doelgroepen en kwetsbare groepen 

 Welke doelgroep is in de LIBW van Almen gehuisvest? 

 Binnen elke zorginstelling in de buurt van de Mettrayweg woont een andere doelgroep; hoe 

verhouden deze doelgroepen zich tot elkaar?  

 Hoe is de aard en de samenstelling van de burgers die zich rond de nieuwe locatie bevinden te 

typeren? Zijn er kwetsbare groepen te onderscheiden? 

 Welke gevoelens van onveiligheid spelen er bij de burgers? 

 

3. De concentratie van zorginstellingen na de komst van de LIBW 

 Hoe is de nieuwe locatie, mede in samenhang met de reeds bestaande opvangvoorzieningen 

in Eefde en Zutphen, te beschrijven? 

 Wat zijn de te verwachten effecten van de concentratie van zorginstellingen voor de omge-

ving, met name als het gaat om de interactie tussen de doelgroepen en de omwonenden/ 

gebruikers van voorzieningen/kwetsbare groepen in de buurt? 

 Zijn er spanningen tussen doelgroepen onderling en tussen doelgroepen en burgers te ver-

wachten waar rekening mee gehouden moet worden? Wat is de verwachting van de 

instellingen zelf?  

 Wat zijn de te verwachten effecten rond veiligheid en leefbaarheid voor de omgeving? Denk 

hierbij aan de nabijheid van sportvelden, woningen en dergelijke. 

 Is de omgeving van de Mettrayweg, bezien vanuit de reeds bestaande opvangvoorzieningen, 

omwonenden, overige voorzieningen en kwetsbare groepen, draagkrachtig genoeg om de 

nieuwe LIBW te huisvesten? 

 

4. Omgevingsrisico’s 

 Mettrayweg 2 ligt dicht bij een kanaal en een spoorweg; werkt de nabijheid van een kanaal of 

een spoorweg voor de doelgroep suïcideverhogend?  

 Zijn er andere risicovolle factoren waarmee rekening gehouden moet worden binnen de com-

binatie doelgroep – locatie?  
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5. Minimale beheerskaders indien sprake is van de Mettrayweg als een geschikte locatie voor de 

LIBW 

 Wat zijn voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden om eventuele overlast na de 

komst van de LIBW tegen te gaan? 

 Wat zijn voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om spanningen tussen de bewo-

ners van instellingen en burgers/kwetsbare groepen te voorkomen? 

 

Onderhavige rapportage is het resultaat van de toezegging tot een onderzoek door een 

onafhankelijke deskundige, te weten Bureau Beke. Net zoals het door Bureau Beke 

eerder uitgevoerde onderzoek naar de mogelijke komst van een Domusvoorziening in 

Arnhem (Kuppens en Ferwerda, 2010), is de onderzoeksopdracht primair bedoeld om 

een oordeel te geven over de geschiktheid van de nieuwe locatie. Indien uit de rappor-

tage blijkt dat de locatie geschikt wordt bevonden door Bureau Beke, zullen direct de 

kaders voor het beheer rond de geplande LIBW aan de Mettrayweg geschetst worden. 

Deze beheerskaders gelden dan als minimale voorwaarden om structurele en onaccep-

tabele overlast tegen te gaan. 

 Zoals overeengekomen in de klankbordgroepbijeenkomst van 15 juni 2011 com-

mitteren alle leden van de klankbordgroep zich aan het oordeel van Bureau Beke over 

de (on)geschiktheid van de nieuwe locatie. 

 

1.3 Onderzoeksontwerp 

We delen het onderzoek op in vijf onderzoekshandelingen: interviews met betrokke-

nen, een overlastanalyse rond de oude en geplande vestiging en van de doelgroep, 

een vergelijking met de bestaande woonvorm in Almen, interviews met externe ex-

perts en het schrijven van de uiteindelijke rapportage (zie figuur 1.1). 

 

Figuur 1.1: onderzoeksontwerp 

D o e l g r o e p a n a l y s e  

I n t e r v i e w s  b e t r o k k e n e n  

R a p p o r t a g e  

O v e r l a s t a n a l y s e  

O v e r l a s t a n a l y s e  

B e n c h m a r k i n g  A l m e n  

I n t e r v i e w s  e x t e r n e  e x p e r t s  
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Overlastanalyse: om de overlast in kaart te brengen, is zowel naar de bewoners als 

naar de omgeving van de huidige en de geplande voorziening gekeken. Wat betreft de 

overlast van bewoners is ten eerste op basis van aangeleverde politiecijfers het over-

lastprofiel van zoveel mogelijk (voormalige) bewoners van de opvangvoorziening in 

Almen bepaald. Dit zijn zowel feiten in het Herkenningsdienstsysteem, waarin perso-

nen als verdachte van een strafbaar feit te boek staan, als openbare ordefeiten in het 

Bedrijfsprocessensysteem (BPS) en de Basisvoorziening Handhaving (BVH).6 Het gaat 

dan om 64 bewoners die voorkomen in HKS en 71 personen in BVH/BPS. 

 Daarnaast is bij het Leger des Heils dossierinformatie over de (voormalige) bewo-

ners van Almen opgevraagd. Deze informatie is belangrijk om naast het overlastprofiel 

vanuit de politiegegevens ook een profiel te schetsen met betrekking tot de verblijfs-

duur, time-outs en psychiatrische problematiek.7 Het gaat hierbij om informatie van 63 

personen. 

 

Wat betreft de omgevingsoverlast is gebruikgemaakt van overlastcijfers in BPS en BVH 

rond de bestaande locatie in Almen en de geplande locatie aan de Mettrayweg. Deze 

cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari 2008 tot en met 21 augustus 2011.8 

De koppeling van overlastcijfers in BPS en BVH is uitgevoerd omdat de cijfers in BVH 

alleen een te korte dataperiode oplevert; een overlastontwikkeling is dan lastiger te 

schetsen; door de koppeling kan een meerjarenontwikkeling gegeven worden. De 

overlastdata zijn opgedeeld naar delictcategorieën, zoals geweld, vermogensgerela-

teerde en drugsgerelateerde feiten.9 

 

Interviews betrokkenen: in deze onderzoeksfase zijn in totaal 43 betrokkenen geïnter-

viewd. Het gaat dan om professioneel betrokkenen (politie, gemeente Zutphen en 

Lochem, Leger des Heils en De Groene Waarden), direct betrokkenen (leden van de 

klankbordgroep in Zutphen, omwonenden van de Mettrayweg en Almen, Sportclub 

Eefde en de voorzitter van de cliëntenraad) en indirect betrokkenen (onder andere 

Dorpsraad Almen en Eefde, LSG Rentray, Trajectum Hanzeborg, Tactus verslavings-

zorg en Stichting Narconon).10 Met de professioneel betrokkenen zijn onder andere de 

volgende items besproken: 

 

 De draagkracht van de omgeving van de Mettrayweg als het gaat om de reeds bestaande 

opvangvoorzieningen in de buurt, omwonenden, overige voorzieningen en kwetsbare groe-

pen; 

 Te verwachten overlast; 

                                                

6. BPS is in 2009 opgevolgd door BVH. Vandaar dat uit deze twee systemen geput wordt. 

7. Zie bijlage 1 voor de items die op basis van de beschikbare gegevens in het registratiesysteem 

opgevraagd zijn. 

8. Zie bijlage 2 voor de analyse-uitvraag richting de politie. 

9. Zie bijlage 3 voor een indeling van de delictcategorieën. 

10. Zie bijlage 4 voor een lijst van geïnterviewden.  
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 Te nemen maatregelen tegen de overlast; 

 Looproutes/eventuele hangplekken van de doelgroep; 

 Eventueel dagbestedingsaanbod (indien dit wordt aangeboden); 

 Aanbod geestelijke/medische verzorging. 

 

Met de direct betrokkenen zijn gesprekken gevoerd over de gevolgen van de vestiging 

van de LIBW aan de Mettrayweg. Met name de veiligheidsbeleving, te verwachten 

overlast, het benoemen van kwetsbare groepen en mogelijke spanningen tussen de 

doelgroep en burgers zijn daarbij onderwerp van gesprek.11 Een extra aandachtspunt 

bij de omwonenden rond de Mettrayweg is (de ontwikkeling in) de draagkracht en het 

draagvlak in de omgeving van een LIBW. Onder draagkracht verstaan we bijvoorbeeld 

de eventuele aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen met doelgroepen die 

kunnen conflicteren met de LIBW-doelgroep, zoals delinquente of kwetsbare jeugd en 

opvang voor drugsverslaafden. Ook kunnen aspecten als economisch verval en al be-

staande (zware) criminaliteit in de omgeving meegewogen worden. Draagkracht is met 

andere woorden voor iedere situatie specifiek in te vullen. Wat betreft het draagvlak in 

de omgeving gaat het om zaken als privébewoning, scholen, winkels en andere instel-

lingen in de buurt. Een aspect daarbij is hoe groot de actiebereidheid van de 

gebruikers/bewoners is. 

 

Benchmarking Almen: om een beeld te schetsen van de overlastsituatie rond de Met-

trayweg na de eventuele komst van de LIBW is de situatie rond de huidige opvang in 

Almen bekeken. Met enkele belanghebbenden rond deze opvangvoorziening (een ver-

tegenwoordiging van enkele omwonenden, leden van de begeleidingscommissie van de 

LIBW, de voormalig wijkagent van Almen en het dagelijks management van de locatie) 

zijn gesprekken gevoerd als het gaat om de bestaande overlastsituaties en oplossingen 

die hiervoor zijn aangedragen. Ook zijn enkele omwonenden van de LIBW in Almen 

ondervraagd over (de ontwikkeling in) het draagvlak voor een LIBW. Daarnaast zijn de 

notulen van de begeleidingscommissie in Almen bestudeerd, om een beeld te krijgen 

van de overlast en de maatregelen die hiertegen zijn getroffen. 

 

Interviews externe experts: om een reëel beeld te kunnen schetsen van de mogelijke 

gevolgen van de nieuwe opvang, zijn enkele experts geïnterviewd om een beeld te 

krijgen van de volgende aspecten: 

 

                                                

11. Deze gevoelens hebben volgens de notulen van de tweede bijeenkomst klankbordgroep van 8 

december 2010 niet alleen te maken met de vestiging van de LIBW, maar ook met het plannen 

van een weg, het goederenvervoer en het plaatsen van een zendmast. Ook spelen mogelijke 

veranderingen in de doelgroep van andere zorgvoorzieningen volgens enkele leden een rol. Dit 

alles beïnvloedt volgens enkele klankbordgroepleden de mening van de bewoners over de woon-

vorm. 
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 Effecten die het nabijgelegen kanaal en het spoor op de doelgroep, ook in relatie tot andere 

burgers, kunnen hebben; 

 Noodzakelijke maatregelen tegen eventuele suïciderisico’s van de doelgroep rond het kanaal 

en het spoor. 

 

Rapportage: met de resultaten uit alle voorgaande onderzoekshandelingen is dit rap-

port geschreven. De uiteindelijke mening over de geschiktheid van de geplande locatie 

aan de Mettrayweg en de definitie van structurele en onacceptabele overlast wordt 

ingeleid door onderzoeksresultaten. Dit gebeurt door de doelgroep, de huidige overlast 

in Almen en mogelijke overlast aan de Mettrayweg in Zutphen, de beheersmaatregelen 

en beheerspartners te beschrijven. 

Kuppens en Ferwerda (2011) hebben in het onderzoek rond het Domushuis in Wehl 

een uitwerking gegeven van structurele en onacceptabele overlast die mogelijk ook 

voor onderhavig onderzoek kan gelden. Structurele overlast is daarin gerelateerd aan 

de al bestaande overlast in het gebied, alsmede de aard van die overlast. Onaccepta-

bele overlast is als volgt gedefinieerd: 

  

Onacceptabele overlast is aan de voorziening of zijn bewoners te relateren (subjectieve en 

objectieve) overlast die door de partijen in het beheersplan niet binnen de daarin vastge-

stelde tijd wordt opgepakt en die de partijen, al dan niet in samenhang met partners, niet 

binnen de vastgestelde tijd kunnen oplossen. Onder oplossen, verstaan we de omstandig-

heid dat de overlast verdwenen is en het overlastincident geregistreerd wordt. 

 

De vraag wanneer overlast onacceptabel is, is hierin dus vanuit het tweezijdige per-

spectief van het geconstateerde incident en daaropvolgende actie beantwoord. 

 

Analyse leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek Zutphen niet bruikbaar 

De gemeente Zutphen blijkt een tweejaarlijkse enquête naar de veiligheidsbeleving 

van burgers te houden, het zogenaamde Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Aan 

een beleidsmedewerker van de gemeente Deventer, verantwoordelijk voor het onder-

zoek, is gevraagd of het onderzoek op wijkniveau is uit te splitsen. Dit om de 

leefbaarheid en veiligheid van burgers rond de Mettrayweg te onderzoeken en deze 

aspecten mee te nemen in deze rapportage. 

Aangezien het gebied in de directe omgeving van de Mettrayweg in het onderzoek 

niet is meegenomen en een belangrijk deel van de Mettrayweg onder Eefde (gemeente 

Lochem) valt, is het niet mogelijk de onderzoeksresultaten in onderhavig onderzoek 

mee te nemen; de uitgezette enquête voor het onderzoek ligt vooral buiten het gebied 

rond de Mettrayweg. 

 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  9  -  

1.4 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Rond het onderzoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen die van belang zijn voor de 

uitvoering van het onderzoek en de consequenties daarvan. We lichten deze achter-

eenvolgens toe. 

 

L o c a t i e k e u z e  w o r d t  n i e t  m e e g e n o m e n  i n  h e t  r a p p o r t  

De locatie aan de Mettrayweg 2 is volgens een informatieblad van de gemeente Zutp-

hen gekozen door het Leger des Heils en De Groene Waarden (Gemeente Zutphen, 

2010). Deze twee instanties ‘hebben alle mogelijke locaties onderzocht en aan de hand 

van criteria zijn ze tot de Mettrayweg 2 in Zutphen gekomen’. In dit onderzoek staat 

de geschiktheid van alleen deze locatie centraal. Dit betekent dat een nadere be-

schouwing op de criteria voor de locatiekeuze en de alternatieve locaties geen 

onderdeel van dit onderzoek vormen.  

 

G e e n  v e r l a g i n g  v a n  a a n t a l l e n  b e w o n e r s  

Eerder is al melding gemaakt van de plannen om maximaal 26 bewoners in de LIBW 

aan de Mettrayweg te plaatsen. We gaan in dit onderzoek van dit aantal uit; we sugge-

reren derhalve bijvoorbeeld niet om lagere aantallen aan de Mettrayweg te huisvesten; 

het is een kwestie van ‘alles of niets’. 

 

A a n t a l l e n  z i j n  t e r  i n d i c a t i e  

In het onderzoek wordt op diverse terreinen gebruikgemaakt van aantallen. Naast 

aantallen bewoners in Almen zijn dat ook aantallen incidenten. Het doel van het on-

derzoek is niet de juistheid van de aantallen en daarmee te exacte omvang ervan te 

onderzoeken, maar de aangeleverde aantallen te gebruiken ter indicatie van de veilig-

heidssituatie. 

 

T e  v e r w a c h t e n  e f f e c t e n  

Omdat er in dit stadium sprake is van een nog fictieve voorziening aan de Metrayweg, 

zijn effecten hooguit te definiëren als ‘te verwachten effecten’ of ‘gevolgen’. Immers, 

voor een zuivere effectmeting dient naast een nulmeting (voorafgaand aan de start 

van de voorziening) een eenmeting gehouden te worden, en dan liefst met de voltalli-

ge bezetting aan de Mettrayweg. Deze eenmeting volgt dan na een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld een jaar. In ieder geval bieden we via de analyse van de politieregistratie 

de mogelijkheid tot een eerste aanzet richting een eenmeting. 

 

G e e n  b e s t e m m i n g s p l a n o n d e r z o e k  

De geplande activiteiten van het Leger des Heils aan de Mettrayweg zullen in nog te 

bouwen eenheden plaatsvinden. Het ontwerp van deze nieuw te bouwen eenheden is 

tijdens de onderzoeksperiode niet bekend geworden. Voor zover het in dit onderzoek 

gaat om de inrichting van de nieuwbouw, zullen we dit alleen benaderen vanuit het 
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overlastperspectief; bestemmingsplantechnische opmerkingen (bijvoorbeeld de hoogte 

van de nieuwbouw) vallen niet onder de onderzoeksopdracht en laten we derhalve 

achterwege. 

 

H o o r  e n  w e d e r h o o r  

Zoveel mogelijk is getracht de in documenten, mails en interviews aangereikte infor-

matie terug te koppelen naar andere partijen. Op die wijze is toegewerkt naar een zo 

compleet en waarheidsgetrouw beeld van de huidige situatie in Almen en de situatie 

die ontstaat na de komst van de LIBW aan de Mettrayweg. 

 

1.5 Terminologie  

Voor het onderzoek is een introductie van drie veelgebruikte overlasttermen van be-

lang. Een veelgebruikte indeling voor de beschrijving van doelgroepgerelateerde 

overlast is de volgende: 

 

 Criminele overlast; 

 Openbare ordeoverlast; 

 Audiovisuele overlast. 

 

Criminele overlast bestaat uit handelingen die expliciet zijn vastgelegd en strafbaar 

gesteld in het Wetboek van Strafrecht, terwijl openbare ordeoverlast betrekking heeft 

op overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Audiovisuele over-

last heeft betrekking op irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag zonder dat er 

sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals omschreven in de 

APV.12 

 

De laatste overlastvorm is te linken aan subjectieve onveiligheidsgevoelens van bur-

gers. Kuppens, Van Tuyn en Ferwerda (2009) hebben gekeken welke factoren hierop 

van invloed zijn.13  In het algemeen kunnen individuele factoren (bijvoorbeeld per-

soonskenmerken), situationele factoren (bijvoorbeeld de inrichting van en overlast in 

de buurt) en sociaal-culturele factoren (bijvoorbeeld media-invloed) een rol spelen. We 

maken in de overlastanalyse (hoofdstuk 3) gebruik van deze onderverdeling om uit-

eindelijk te bepalen wat structurele en onacceptabele overlast is. 

 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bespreken we de doelgroep waarmee het Leger des Heils in Almen te 

maken heeft (gehad). Daarnaast staan we stil bij de doelgroep die in de toekomst aan 

de Mettrayweg zou kunnen wonen. Vervolgens belichten we in hoofdstuk 3 de over-

lastsituatie zoals deze zich tot op dit moment in Almen voordoet en na de mogelijke 

                                                

12. Bron: Bieleman, Biesma, Snippe en Beelen (2009). 

13. Bron: Kuppens et al. (2009). 
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komst van de LIWB naar de Mettrayweg kan gaan voordoen. In hoofdstuk 4 beschrij-

ven we het beheerspotentieel tegen mogelijke overlast en eindigen we met een 

exercitie rond de geschiktheid van de geplande locatie aan de Mettrayweg. Het rapport 

sluit in hoofdstuk 5 af met het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
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2 De doelgroep 
 

Een duidelijk beeld van de doelgroep is een basisvoorwaarde om een beeld te schetsen 

van de huidige overlast in Almen en de mogelijk toekomstige overlast in Zutphen. Het 

gaat dan om de aard, kenmerken en samenstelling van de doelgroep in het algemeen 

en het benoemen van eventuele subgroepen binnen de doelgroep, om te bepalen of 

overlast voornamelijk van bepaalde subgroepen te verwachten is. We richten ons 

daarbij in eerste instantie op de doelgroep zoals deze door de geïnterviewden en in 

documenten beschreven wordt. Vervolgens gaan we dieper in op het psychische en het 

overlastgevende profiel van de doelgroep, op basis van de informatie die door het Le-

ger des Heils en de politie is aangeleverd. Daarna gaan we in op de selectie van 

bewoners en contra-indicaties. Het hoofdstuk sluit af met een tussenbeschouwing. 

 

2.1 De doelgroep in documenten 

Twee documenten, een vraag- en antwoordblad en een powerpointpresentatie, geven 

inzicht in de doelgroep voor de geplande locatie aan de Mettrayweg. Het gaat dan om 

informatie die tijdens een voorlichtingsavond in Het Hart van Eefde op 24 augustus 

2010 is verspreid. Op het vraag- en antwoordblad staat aangegeven dat bewoners uit 

de regio komen, en psychosociale en psychiatrische problematiek kunnen hebben. ‘Bij 

psychosociaal moet gedacht worden aan knelpunten in de sociale omgeving (geen 

familie, vrienden of andere steunrelaties), aan slechte zelfzorg, aan onvermogen tot 

dagstructurering, tot het vinden en houden van dagbesteding en werk. Bij psychiatri-

sche aandoeningen gaat het om ziektebeelden met sterke stemmingswisselingen, 

wanen en om autistische stoornissen. In de powerpointpresentatie van 24 augustus is 

aangegeven dat het gaat om dak- en thuislozen van minimaal achttien jaar die een 

geldige CIZ-indicatie (ZZP-C) of justitie-indicatie hebben. De zorgvraag van cliënten 

moet passen in een open setting, die niet gericht is op behandeling. Verder worden de 

volgende gedragskenmerken voor de doelgroep benoemd: 

 

 relationele en omgangsproblemen; 

 somberheid, neerslachtigheid en/of slaapstoornissen; 

 middelengebruik; 

 beperkt verantwoordelijkheidsgevoel; 

 beperkt zelfinzicht; 

 problemen met institutionalisering (zorgmijding); 

 inadequaat voedingspatroon; 

 mijding sociaal contact, zichzelf isolerend; 

 dwangmatig gedrag; 

 verzamelgedrag; 

 gedrag als gevolg van verstoord rouwproces; 

 (niet) (h)erkende depressie. 
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Er is uit de powerpointpresentatie en het vraag- en antwoordblad ook een vijftal con-

tra-indicaties voor bewoning te herleiden: 

 

 verhoogd (risico op) gevaar voor andere cliënten, medewerkers en omgeving van de voorzie-

ning; 

 psychiatrische problematiek waardoor de cliënt een veiligheidsrisico vormt voor zichzelf en 

zijn omgeving, bijvoorbeeld een bloeiende psychose, suïcidaliteit, horen van opdrachtstem-

men; 

 hoog risico op recidivering in ernstig delictgedrag;  

 criminele contacten waardoor een gevaar voor de veiligheid in en rond de voorziening ont-

staat; 

 geen zeer ernstige misdrijven, de vergrijpen liggen meer op het niveau van overlastgevend 

gedrag.14 

 

Aanvullend daarop bieden de notulen van de begeleidingscommissie in Almen ook nog 

een uitbreiding op de contra-indicaties: 

 

 cliënten moeten voor toelating een indicatie AWBZ-zorg en verblijf hebben.15 

 mensen met een cocaïneverslaving worden niet opgenomen. Dit vanwege argument dat 'pro-

blematiek van de cliënten hanteerbaar moet zijn voor Almen'.16  

 

Wat betreft dit laatste punt geeft het Leger des Heils overigens aan dat dit geen con-

tra-indicatie is, ook omdat dit niet te controleren is. Voor het Leger des Heils staat 

centraal dat mensen begeleidbaar moeten zijn. 

 

2.2 De doelgroep in interviews 

Aan de leiding van het Leger des Heils is een beeld van de doelgroep gevraagd. In het 

interview wordt aangegeven dat bewoners niet alleen uit de regio komen, maar ook 

van daarbuiten. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat bewoners van een Domushuis 

in Heerlen of Amsterdam naar Almen/Zutphen komen. 

 Wat de voorkomende problematiek van de huidige bewoners van Almen betreft, 

heeft een derde verslavingsproblematiek. Onder deze groep willen twee personen mo-

gelijk behandeld worden voor hun verslaving, maar een zekerheid is dit niet. Verder 

wonen op dit moment vier methadongebruikers in Almen. Deze halen eens per week 

hun methadon bij Tactus in Zutphen. Daarnaast hebben ongeveer vijf bewoners een 

alcoholprogramma. Ook gokverslaving en softdrugsgebruik komt voor.  

 Als een bewoner verslaafd is, dan is het volgens de Legerleiding overigens vaak 

een langverblijvende in de voorziening. De verwachting voor de toekomst is dat het 

                                                

14. De eerste vier punten komen uit de powerpointpresentatie, het laatste punt uit het vraag- en 

antwoordblad. 

15. Bron: notulen begeleidingscommissie Almen, 8 september 2009. 

16. Bron: notulen begeleidingscommissie Almen, 17 maart 2009. 
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aandeel bewoners met verslavingsproblematiek mogelijk zal afnemen, ook omdat er 

andere voorzieningen zoals Domushuizen zijn. 

 

 

Iedere bewoner in Almen heeft te maken met psychiatrische problematiek. Om te zor-

gen dat bewoners passende hulp voor hun problematiek krijgen, zijn 

‘Zorgzwaartepakketten’ (ZZP’s) opgesteld door het indicatiebureau van de geestelijke 

gezondheidszorg.17 De indeling loopt van 1 tot en met 6: van weinig zorg voor mensen 

die nog veel dingen zelf kunnen tot zeer intensieve zorg voor mensen waarbij de bege-

leiders veel taken moeten overnemen. 

 In een LIBW wonen mensen met een ZZP-indicatie 3, 4 en 5. De aard en omvang 

van de zorg en de dagbesteding die mensen krijgen kunnen per week verschillen. De 

zorgtijd betreft zowel individuele hulp als groepshulp. In het laatste geval gaat het om 

bijvoorbeeld samen eten, dagbesteding en invulling van vrije tijd. Verder moet de 

dagbesteding geïndiceerd zijn
18

 

 

Tabel 2.1: Voorgeschreven aantal uren zorg en dagbesteding per relevante ZZP-categorie 

ZZP Uren zorg per week Uren dagbesteding per week 

ZZP 3 10,5 13,5 

ZZP 4  13,5 16,5 

ZZP 5 15 18 

Bron: Leger des Heils (2011) 
 

Uit de ingewonnen informatie blijkt dat gepleegde strafrechtelijke feiten van bewoners 

voor het Leger des Heils niet goed inzichtelijk zijn, ook omdat dit vanwege privacybe-

schermende regels niet altijd mogelijk is. Ter illustratie: nu bijvoorbeeld het 

Domushuis in Wehl sinds augustus 2011 operationeel is, blijkt dat de wijkagent aldaar 

de screening van potentiële bewoners in Wehl op zedenfeiten uitvoert.19 Dit omdat 

deze bewoners (bijna) geen contact hebben met de reclassering en het Leger des Heils 

deze informatie dus alleen via de politie kan inwinnen.20 Uit het interview met de lei-

ding van het Leger des Heils blijkt ook dat er vooral strafrechtelijke informatie is als 

bewoners van een andere LIBW komen, omdat een bewoner dan al eerder gediagnos-

ticeerd is. 

                                                

17. Bewoners krijgen een indicatie voor verblijf van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Deze indicatie wordt vertaald in een ZZP, wat recht geeft op een verblijfplek en een bepaald aan-

tal uren begeleiding per week. Cliënten kunnen met een ZZP zorg inkopen bij een zorgaanbieder 

met een erkenning voor verblijf. Er vinden afspraken plaats tussen cliënt en instelling over de 

wijze waarop het ZZP wordt ingevuld. 

18. Bron: Bron: Leger des Heils, Huis en Haard, beschrijving mei 2011. Zie bijlage 5 voor een 

nadere invulling van de drie ZZP’s. 

19. Voor het Domushuis in Wehl gelden zedenfeiten namelijk als contra-indicatie. 

20. Overigens geeft de politie geen privacygevoelige informatie aan de leiding van het Domus-

huis, maar wordt alleen aangegeven of er sprake is van contra-indicaties. 
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De leiding van het Leger des Heils merkt overigens op dat er in een LIBW minder justi-

tiële klanten verblijven dan in een Domushuis, maar niet uitgesloten wordt dat dit in 

de toekomst verandert. 

 

De interviews met de omwonenden en leden van de begeleidingscommissie in Almen 

en de notulen van de begeleidingscommissie geven ook zicht op de Almense doel-

groep. Bij de start in 2008 zaten er veel ‘zwaardere’ gevallen vanuit Het Kruisselt in 

Epse, vaak niet-hanteerbare mensen die buiten dronken op een bankje zaten. Opge-

merkt wordt dat deze subgroep grotendeels verdwenen is, ook omdat er volgens 

meerdere geïnterviewden in het begin in Almen veel doorstroom is geweest. 

Vanuit de begeleidingscommissie wordt aangegeven dat veel bewoners in Almen 

ook binnen blijven en dat ongeveer zeven personen regelmatig buiten te zien is. In de 

winter zien omwonenden de mensen nauwelijks. Kennis over de doelgroep ontbreekt 

dan ook grotendeels. Veel geïnterviewden houden het grofweg op verslaafden met een 

psychiatrische component. 

 

Omwonenden in Almen hebben geen kennis van het strafrechtelijk verleden van LIBW-

bewoners. Op zich is dit logisch, aangezien dergelijke informatie niet op straat ligt en 

deels ook niet bekend is bij het Leger des Heils. Enkele incidenten die zich rond de 

opvangvoorziening hebben afgespeeld, leiden tot vragen en zorgen over het delin-

quente gedrag van de doelgroep. Het gaat dan in de tijd dat de LIBW in Almen 

gevestigd is vooral om een vermeend stalkingsincident in het begin en een nachtelijk 

geweldsincident in de LIBW in 2011. Sommige geïnterviewden zien dan bij voorkeur 

zedenpleging en geweldplegers als extra contra-indicatie opgenomen worden.  

 

Als de LIBW aan de Mettrayweg komt, dan geven enkele omwonenden en professio-

nals de voorkeur aan bewoners uit de regio. Volgens Tactus zouden er in Zutphen qua 

verslavings- en psychiatrische problematiek al een aantal mensen in aanmerking voor 

de LIBW kunnen komen, ware het niet dat zij vaak nog niet echt dakloos zijn. Het gaat 

dan om thuislozen die elders (bijvoorbeeld vrienden en familie) nog onderdak vinden. 

Ondanks de nadruk op de regionale herkomst van bewoners in het vraag- en ant-

woordblad wordt vanuit De Groene Waarden opgemerkt dat de geplande LIBW in 

Zutphen een (buiten)regionale functie krijgt. Overigens garandeert een focus op louter 

regionale bewoners geen rust, omdat geïnterviewden aangeven dat het eerderge-

noemde geweldsincident juist door iemand uit de regio is gepleegd. 
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2.3 Inzoomen op de bewoners van Almen op basis van Leger des Heilsdossiers 

In totaal zijn door het Leger des Heils 109 namen aangeleverd van mensen die mini-

maal een dag in de LIBW aanwezig zijn geweest.21 Het gaat merendeels (89 procent) 

om mannen.22 

Gemiddeld wonen de 109 personen 295 dagen in de LIBW, met een minimumver-

blijf van 0 dagen (twee bewoners die nog dezelfde dag zijn vertrokken) en het 

maximum ligt op 1.315 dagen (drie bewoners). 

 Van de 109 bewoners zijn tien bewoners een keer en een persoon twee keer ver-

trokken en weer teruggekomen naar de LIBW. De periodes van vertrek liggen tussen 

minimaal acht en maximaal 685 dagen. De tien personen die een keer zijn vertrokken 

en weer zijn teruggekomen, wonen gemiddeld beduidend langer in een LIBW dan de 

mensen die eenmalig verblijven: 551 dagen om 253 dagen.23 

 

Van 63 van de 109 personen (58 procent) is door het Leger des Heils extra dossier-

informatie aangeleverd. Van 46 personen is geen informatie aangeleverd omdat in 

2008 geen digitale dossiers van bewoners zijn aangelegd. 

 De leeftijd van bewoners ten tijde van binnenkomst varieert van 19 tot 68 jaar, 

met een gemiddelde van 44 jaar. Van de 60 personen staan er 49 bekend als ver-

slaafd.24 Het gaat dan om:25 

 

Tabel 2.2: Verslavingspatroon van de LIBW-bewoners in Almen (in aantallen) 

Verslaafd aan: Ja Ja, onder 

behandeling 

Nee,  

nooit 

Nee,  

vroeger wel 

Harddrugs 14 6 29 11 

Alcohol 26 1 25 8 

Softdrugs 24 - 28 8 

Gokken 3 - 56 1 

Medicijnen 12 4 42 2 

Eten 1 - 58 1 

 

Twee opmerkingen over de tabel zijn belangrijk. Ten eerste is aan de leiding van het 

Leger des Heils gevraagd om welke harddrugsverslavingen het bij de twintig personen 

gaat. Uit het dossier is dit namelijk niet te herleiden. Het blijkt dat van de twintig aan 

                                                

21. We rapporteren in dit hoofdstuk in de trant van ‘hebben verbleven’, maar een deel van de 

bewoners woont er natuurlijk nog. De verkregen informatie loopt tot 7 oktober 2011. 

22. Gezien de missende registraties in 2008 is van 75 bewoners het geslacht bekend: 67 mannen 

en acht vrouwen. 

23. De persoon die twee keer is vertrokken en weer is teruggekeerd, heeft drie korte periodes 

van in totaal 75 dagen in de LIBW gewoond. 

24. Van drie van de 63 personen is uit de registratie niet te herleiden of ze verslaafd zijn. 

25. De aantallen tellen niet op tot 45 personen, omdat mensen ook aan meerdere middelen ver-

slaafd kunnen zijn. 
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harddrugs verslaafde personen zeven personen aan cocaïne verslaafd zijn. Een belang-

rijk punt in dit kader is de aanvullende opmerking vanuit het Leger des Heils dat er 

elders in de regio meer bedden zijn voor harddrugsverslaafden; het beleid is dan te-

genwoordig ook nadrukkelijker gericht op het doorverwijzen naar meer 

gespecialiseerde opvangvoorzieningen. De groep die in Almen in het methadonpro-

gramma zit en waar de verslaving min of meer onder controle is, blijft. Het gaat op het 

moment om zes harddrugsverslaafden, waarvan er drie onder behandeling zijn bij 

Tactus en een is aangemeld voor een voorziening in Zwolle waar medio december een 

aantal extra bedden beschikbaar komt. Voor de andere twee moet het traject nog na-

der ingevuld worden. De gedachte bij de leiding van het Leger des Heils is niet dat er 

nooit een harddrugsverslaafde in de LIBW in Almen zal worden opgenomen, maar er 

zal wel nadrukkelijker verwezen worden naar de voorzieningen die juist voor die sub-

groep in het leven zijn geroepen.  

Ten tweede zijn de cumulatieve aantallen verslaafden naar soort groter dan het 

werkelijk aantal verslaafden. Dit wijst op bewoners die aan meerdere middelen ver-

slaafd zijn. Het gaat dan om 29 personen die verslaafd zijn aan maximaal vier 

middelen. 

 

In de registratie worden geen redenen genoemd waarom cliënten in de LIBW uit de 

LIBW vertrekken. Wel is bij het Leger des Heils informatie opgevraagd over het aantal 

time-outs dat is opgelegd. Deze registratie is alleen niet volledig, aangezien het opleg-

gen van time-outs niet altijd goed is bijgehouden. Er zijn ons 22 time-outs 

aangeleverd over de periode mei 2009 tot en met oktober 2011. Deze zijn aan acht-

tien personen opgelegd, waarbij een persoon twee en een persoon drie time-outs heeft 

gekregen. De lengte van de time-outs loopt uiteen van minimaal een dag tot maximaal 

tien dagen. Het aantal aangeleverde time-outs zou ongeveer de helft van het werkelij-

ke aantal opgelegde time-outs zijn, waarbij volgens de Legerleiding vooral de dagtime-

outs (in de praktijk meestal enkele uren) slecht zijn geregistreerd. 

 

Uit het dossier komt naar voren dat 33 personen (gedeeltelijk) dagbesteding hebben 

en 24 personen niet. Bij de mensen waar het aantal dagdelen dagbesteding is geregi-

streerd, loopt dit uiteen van minimaal vier tot maximaal zeven.26 In een reactie op 

deze feiten geeft het Leger des Heils aan dat op het moment in Almen 80 procent van 

de bewoners aan dagbesteding doet. Dit heeft ook te maken met de omstandigheid of 

bewoners zijn geïndiceerd voor dagbesteding. In was dit bij 36 van de 46 bewoners 

het geval, in 2011 bij 37 van de 42 bewoners.  

 

Ten slotte is uit de dossiers ook enige informatie te herleiden over het voorkomen en 

de aard van psychische problematiek van cliënten. Dit loopt uiteen van algemene ter-

men zoals ‘gespannen’ en ‘psychiatrische problematiek’. Daarnaast komen ook 

                                                

26. Van vijftien van de 33 mensen zijn gegevens bekend over het aantal dagdelen. 
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psychoses, borderlinestoornissen en depressies voor. In de dossiers is nergens speci-

fiek aangegeven dat er onder de bewoners sprake is van suïcidale neigingen. 

 

2.4 Overlastprofiel van de bewoners van Almen op basis van politie-informatie 

Voor het overlastprofiel maken we gebruik van de gegevens die de politie Noord- en 

Oost-Gelderland heeft aangeleverd op basis van de namen van LIBW-bewoners die 

woonachtig zijn of waren in Almen. Enerzijds gaat het om politie-informatie uit HKS, 

waarin verdachten van strafrechtelijke feiten worden geregistreerd. Anderzijds gaat 

het om geregistreerde incidenten op naam in de politiesystemen BVH en BPS, waar 

het gaat om openbare ordefeiten. Deze laatste incidenten hebben voornamelijk be-

trekking op het naleven van regels die door de gemeente in de Algemeen Plaatselijke 

Verordening zijn vastgelegd. 

 

H K S - i n f o r m a t i e  

Uit de door het Leger des Heils in oktober 2011 aangeleverde extra informatie over de 

verblijfsduur van bewoners blijkt dat er in totaal 109 bewoners in Almen hebben ge-

woond of nog wonen. In een eerder stadium in dit onderzoek zijn de namen van 98 

bewoners aangeleverd voor een HKS-extractie door de politie. Uiteindelijk heeft de 

politie de HKS-gegevens van 64 personen aangeleverd.27 Dit betekent dat 34 personen 

niet als verdachte van een delict te boek staan of dat hun gegevens niet vindbaar zijn 

in HKS.28  

 

In totaal zijn deze 64 personen verdacht van 2.953 delicten, 46 delicten gemiddeld per 

persoon.29 Deze laatste constatering moet genuanceerd worden, aangezien tien perso-

nen als veelplegers te typeren zijn, verantwoordelijk zijn voor 62,5 procent (1.845 

stuks) van de delicten, en dus voor een scheef beeld zorgen.30 Ter indicatie: er zijn 

onder de 64 bewoners 29 personen die van maximaal tien feiten verdacht worden. 

 

Het gros van alle delicten waarvan de 64 bewoners verdacht zijn, betreft vermogens-

delicten (77,1 procent), waarbij het vooral gaat om alle vormen van diefstal. De 

resterende delicten liggen op de volgende delictgebieden, waarbij ook het aantal ver-

dachten is vermeld: 

 

                                                

27. Om de cijfers niet herleidbaar tot personen te maken, wordt in de analyses geen onderscheid 

gemaakt tussen bewoners die in Almen hebben gewoond en er op dit moment nog wonen. 

28. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een naam verkeerd is gespeld of een geboortedatum niet 

juist is opgegeven. 

29. De categorieën ‘overige delicten’ (33 stuks) en ‘openbare ordedelicten’ (106 stuks) zijn uit de 

analyses gehouden. De eerste omdat het delict niet duidelijk werd, de tweede omdat de openbare 

ordefeiten ook terugkomen in de BVH-/BPS-analyse en dubbeltellingen mogelijk zijn. 

30. De bandbreedte van deze top tien ligt tussen 76 en 527 delicten. 
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Tabel 2.3: aard van de delicten en aantallen verdachten (in aantallen en percentages) 

Soort verdenking Aantal  

verdenkingen 

% van  

totaal aantal  

verdenkingen 

Aantal  

verdachten 

Vermogen 1.912 64,7 55 

Geweld 298 10,1 46 

Vernieling 221 7,5 40 

Openbare orde 106 3,6 30 

Vermogen met geweld 97 3,3 21 

Verkeer 97 3,3 31 

Fraude 75 2,5 18 

Drugs 56 1,9 23 

Wapens 30 1,0 14 

Zeden 28 0,9 14 

Overig 33 1,1 16 

Totaal 2.953 100,0  

 

Wat uit de tabel te herleiden valt, is dat diefstal, geweld en de combinatie daarvan 

bijna 80 procent van de verdenkingen vertegenwoordigen. Ook blijken niet alle 64 

bewoners verdacht te zijn van iedere delictsoort. Dit gegeven komt nog eens bovenop 

de eerdergenoemde omstandigheid dat 34 personen niet in HKS bekend zijn.  

 

Door de aankomst- en vertrekdata van bewoners te koppelen aan de HKS-gegevens is 

het mogelijk een onderverdeling te maken in verdenkingen voor aankomst, tussen in 

ieder geval de eerste aankomst en het laatste vertrek en na het laatste vertrek.31 Ter 

nuancering: deze periodes lopen gemiddeld per persoon sterk uiteen, namelijk 5.912 

dagen voor de eerste aankomst, 375 dagen tussen de eerste aankomst en het laatste 

vertrek en 544 dagen na het laatste vertrek. 

 

Zoals uit tabel 2.4 op de volgende pagina blijkt, zijn het vooral de al ‘veelscorende’ 

delictsoorten waarvan bewoners tijdens en na het verblijf in Almen verdacht worden. 

Vooral geweld scoort daarbij in absolute en relatieve zin hoog. Drie kanttekeningen 

zijn hierbij op zijn plaats. Ten eerste is het mogelijk is dat meerdere mensen verdacht 

worden van bijvoorbeeld één geweldsincident. Het aantal verdenkingen is dan automa-

tisch hoger dan het aantal incidenten. Ten tweede geldt er volgens het Leger des Heils 

een beleid dat van geweld altijd aangifte gedaan wordt, waardoor deze delictsoort 

relatief sterk in aantal toeneemt. Ten derde blijkt uit de interviews en de notulen dat 

juist de geweldsincidenten zich intern hebben afgespeeld.  

                                                

31. Zoals we eerder aangaven, hebben elf personen met een of twee tussenpozen in Almen ver-

bleven. Voor die elf personen is de periode van verblijf analysetechnisch inclusief tussenpozen 

genomen. Het kan daarom zijn dat enkele verdenkingen juist in een tussenpose vallen.  



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  2 1  -  

Tussen de eerste aankomst en het laatste vertrek worden 26 mensen verdacht van 37 

feiten, terwijl minder, namelijk 19 personen na het laatste vertrek verdacht worden 

van 60 feiten.32 Verder blijkt één persoon na het verblijf in Almen zeden te plegen, 

terwijl deze persoon niet verantwoordelijk was voor zedenfeiten voor de eerste aan-

komst. 

 

Tabel 2.4: pleegmoment van de delicten (in aantallen en percentages) 

Soort feit Verdenkingen 

voor eerste 

aankomst 

Verdenkingen 

tussen eerste 

aankomst en 

laatste vertrek 

Verdenkingen 

na laatste 

vertrek 

 n % n % n % 

Vermogen 1.876 65,8 12 32,4 24 40,0 

Geweld 267 9,3 16 43,3 15 25,0 

Vernieling 209 7,3 4  10,8 8  13,4 

Openbare orde 97 3,4 4  10,8 5  8,3 

Vermogen met geweld 94 3,3 0 0 3  5,0 

Verkeer 95 3,3 0 0 2  3,3 

Fraude 75 2,6 0 0 0  0 

Drugs 55 1,9 0 0 1  1,7 

Wapens 29 1,0 1 2,7 0  0 

Zeden 26 0,9 0 0 2  3,3 

Overig 33 1,2 0  0 0 0 

Totaal 2.856 100,0 37 100,0 60 100,0 

  

Een laatste analyse is het aantal delictsoorten waarvoor de bewoners verdacht zijn 

geweest. Vier personen zijn hooguit van één delictsoort verdacht geweest.33 Drie (elf 

personen), vier (twaalf personen) en twee delictsoorten (acht personen) scoren het 

hoogste aantal bewoners. 

De periode om als verdachte van een delict geregistreerd te staan, is langer dan 

het verblijf in de LIBW. Ondanks dit verschil in periodes wijst een nadere analyse uit 

dat het gemiddeld aantal verdenkingen per maand tijdens het verblijf lager is dan voor 

het verblijf.34  

 

                                                

32. Overigens blijkt dat twee van de elf personen die tussentijds niet in Almen hebben verbleven 

drie van de 37 feiten elders gepleegd hebben.  

33. Het gaat dan om een vermogensdelict, een geweldsdelict, een vernieling of een openbare 

ordefeit. 

34. Gemiddeld gaat het om 0,19 verdenkingen per maand voor verblijf in de LIBW en om 0,10 

verdenkingen tijdens het verblijf. 
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Een laatste punt is de zwaarte van de doelgroep. Hoewel dit niet alles zegt over de 

hanteerbaarheid van een persoon in een LIBW, is het gemiddeld aantal verdenkingen 

per persoon een eerste indicatie voor de ontwikkeling in de zwaarte van de doelgroep. 

Deze gemiddelden liggen voor de bewoners die zich in de jaren 2008, 2009, 2010 en 

2011 aanmeldden op respectievelijk 27, 48, 18 en 43 verdenkingen. Vooral de sterke 

daling in gemiddelde verdenkingen in 2010 valt daarbij op. Het zijn in dat jaar vooral 

vermogens-, gewelds- en openbare ordedelicten die minder voorkwamen. Op basis 

van deze analyses kan alleen niet gesteld worden dat de doelgroep door de jaren heen 

minder zwaar is geworden. 

 

B V H -  e n  B P S - i n f o r m a t i e  

Naast de uitvraag van HKS-gegevens is op basis van de persoonsgegevens van de 98 

bewoners ook gezocht naar geregistreerde incidenten in BVH en BPS. Het gaat dan om 

door de politie geregistreerde incidenten op het gebied van openbare orde, bijvoor-

beeld vanwege de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor deze feiten 

worden vaak boetes uitgedeeld en wordt geen strafrechtelijk traject uitgezet, waar-

door deze feiten niet in HKS geregistreerd worden. We hebben de feiten opgedeeld in 

alcoholincidenten, drugsincidenten, openbare orde-incidenten (inclusief vandalisme en 

aantasting van het gezag), overlastincidenten en belediging/ruzie/vechtpartij. 

 

De uitvraag levert gegevens op van 71 bewoners (65 procent). Dit betekent dat 38 

personen geen incident op hun naam hebben staan. De 71 bewoners zijn betrokken 

geweest bij 789 incidenten, gemiddeld elf per persoon. Het aantal incidenten per per-

soon loopt uiteen van 1 tot 75 incidenten. De aard van de incidenten ligt als volgt 

verdeeld: 

 

Tabel 2.5: aard van de incidenten en aantallen verdachten (in aantallen en percentages) 

Soort incident N incidenten % van totaal 

aantal incidenten 

N betrokkenen 

Overlast 308 39,0 56 

Alcohol 168 21,3 40 

Openbare orde 153 19,4 29 

Belediging/ruzie/vechtpartij 127 16,1 39 

Drugs 33 4,2 20 

Totaal 789 100,0  

 

Omdat er van de incidenten geen registratiedatum bekend is, is het niet mogelijk om 

analoog aan de HKS-analyse een overzicht te geven van aantallen incidenten voor, 

tijdens en na het verblijf in Almen. Wel is het door de koppeling van de incidenten in 

BVH en BPS mogelijk om een meerjarenoverzicht in incidenten te geven. Dit levert het 

volgende beeld op: 
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Figuur 2.1: incidenten naar soort en jaar (in aantallen) 

 

Omdat de incidentregistratie niet het hele jaar 2011 omvat, is het formeel nog afwach-

ten hoe het aantal incidenten zich ontwikkelt, maar het lijkt erop dat de aantallen de 

laatste jaren betrekkelijk gelijk blijven. Alcoholincidenten vertonen sinds 2008 een 

sterk dalende lijn in aantallen incidenten. Onduidelijk is of dit veroorzaakt wordt door 

de overgang naar het nieuwe bedrijfsprocessensysteem BVH in 2009 of daadwerkelijk 

toe te wijzen is tot verminderde incidentactiviteit van bewoners. Het aantal overlast-

plegers blijft door de jaren heen betrekkelijk gelijk, behalve ook weer voor 

alcoholincidenten; in 2007 waren twintig bewoners verantwoordelijk voor alle alcohol-

incidenten, terwijl dit in 2010 slinkt tot één persoon.  

 

2.5 De doelgroep vergeleken met andere opvangvoorzieningen 

Omdat het Leger des Heils zich met een LIBW richt op een doelgroep die in een woon-

voorziening wil verblijven, is de samenstelling van de doelgroep minder extreem dan 

bijvoorbeeld bij een 24-uursvoorziening (dag- en nachtopvang). De LIBW’ers zullen 

zich voornamelijk richten op (permanent) verblijf, met positieve doorstroom als moge-

lijk gevolg.35 Dit wordt door het Leger des Heils ook bevestigd: de bewoners van de 

woonvoorziening zullen mensen zijn die zich het meest zullen conformeren aan huisre-

gels, ook omdat zij iets ‘te verliezen’ hebben, namelijk de meer stabiele huisvesting in 

de woonvoorziening. Wat echter ook in een woonvoorziening kan optreden, is negatie-

ve doorstroom omdat mensen niet te handhaven zijn. 

 

                                                

35. Naast positieve doorstroom (het doorgroeien naar zelfstandige woonruimte) onderscheidden 

we in eerdere onderzoeken ook negatieve doorstroom, het overgeplaatst worden uit de opvang 

vanwege niet-functioneren. 
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De situatie in Almen is, wat de samenstelling van de doelgroep betreft, dus niet verge-

lijkbaar met de situatie in eerdere onderzoeken naar de opvangvoorzieningssituaties in 

Arnhem en Doetinchem (Beke en Kuppens, 2009a, 2009b; Kuppens en Ferwerda, 

2010, 2011a, 2011b, 2011c). In die onderzoeken zijn de volgende drie groepen be-

noemd: 

 

 Huidige cliënten (‘rustzoekers’, ‘onaangepasten’ en ‘potentiële reïntegreerders’); 

 Verslaafde prostituees; 

 Zorgmijders. 

 

In deze driedeling zijn de huidige cliënten weer op te delen in drie subgroepen. De 

eerste is een subgroep verslaafden met een laag ambitieniveau. Het is de oude garde 

die rust en veiligheid zoekt, op zichzelf is en zich veelal op en in de directe omgeving 

van de opvang begeeft. De tweede subgroep bewoners heeft psychiatrische proble-

men, is sociaal onaangepast en soms geschorst vanwege voornamelijk agressie tegen 

het personeel. De derde subgroep is de groep met reïntegratiepotentie. Dit kan zich 

uiten van een wens tot dagbesteding tot de ambitie om op termijn zelfstandig te gaan 

wonen. Al deze subgroepen kunnen voorkomen in Almen, waarbij de tweede groep het 

lastigst hanteerbaar is. Een voordeel van een LIBW is echter, dat deze groep via time-

outs en waarschuwingen elders geplaatst kan worden. Dit betekent wel dat ook ge-

schorsten van elders in de LIBW in Almen onderdak kunnen vinden. Op zich hoeft dit 

niet te betekenen dat deze personen direct overlastgevend zullen zijn. 

 

De verslaafde prostituees komen specifiek in de Arnhemse situatieschets voor en mar-

ginaal in de Doetinchemse situatie; zij lijken geen tot amper deel uit te maken van de 

doelgroep in Almen, ook omdat zich niet veel vrouwen onder de doelgroep bevinden. 

Uit de notulen, interviews en de beschreven registratieanalyse uit de vorige paragrafen 

is ook niet naar voren gekomen dat dergelijke feiten zich in Almen hebben afgespeeld. 

 

De laatstbenoemde hoofdcategorie, de zorgmijders vormen voor de Arnhemse en 

Doetinchemse situatie een probleem, maar deze groep komt niet voor rond de LIBW in 

Almen. Zorgmijders zwerven deels rond opvanginstellingen en anderdeels elders in 

een stad. Net zoals de subgroep psychisch gestoorden zijn zij regelmatig agressief 

(binnen de doelgroep zelf, maar ook richting politie) en nauwelijks aanspreekbaar. 

Deze groep kan zich bezighouden met drugshandel en is strafrechtelijk lastig onder 

controle te houden.  
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Vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze groep, die alle zorg vanuit opvanginstan-

ties, gemeente en politie weigert, rond de geplande LIBW in Zutphen zal 

rondhangen.36 

 

2.6 Uitwisseling met andere doelgroepen in de omgeving 

In de omgeving van de geplande locatie zit een aantal instellingen dat een vorm van 

opvang biedt aan specifieke doelgroepen. Het gaat dan om de volgende instellingen en 

doelgroepen:37 

 

 LSG-Rentray: richt zich op kinderen en jongeren die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen 

in hun ontwikkeling. Aan de Mettrayweg is capaciteit voor 119 plekken. Het gaat om ongeveer 

60 procent meisjes en 40 procent jongens. Bij meisjes gaat het veelal om slachtofferproble-

matiek, complexe gedragsproblematiek, gecombineerd met psychiatrische stoornissen. Dit 

kan voortkomen uit problematiek vanuit het sociale milieu, maar het kan ook een stoornis 

zijn, ADHD of een depressie (comorbiditeit, gestapelde problematiek). De meisjes zijn weinig 

weerbaar, kwetsbaar dus. De jongens richten hun agressie meer naar buiten, dit is dus 

zwaardere gedragsproblematiek. Dit kunnen meisjes ook hebben, maar die kunnen gedrags-

problematiek ook uiten door depressief/suïcidaal te zijn. Drugs en drankproblematiek komt 

voor. Daarnaast zijn er jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Ook spelen lover-

boyproblematiek, eerwraak en huiselijk geweld en rol. In het algemeen zijn het ‘kinderen van 

de rekening’; LSG-Rentray biedt voor deze jongeren een beschermende/verzorgende rol. Er 

zijn leer-werktrajecten met ondernemers in de buurt, dus het sociale netwerk is sterk lokaal 

georiënteerd. Jongeren krijgen ook behandeling, waarbij het vooral gaat om het bieden van 

veiligheid en betrokkenheid. 

 Trajectum Hanzeborg: richt zich op licht verstandelijke gehandicapten met een gedragsstoor-

nis (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Het is een instelling die op het 

moment aan het uitbreiden is van 96 naar 122 personen.38 Tot drie jaar geleden woonde de 

doelgroep permanent aan de vestiging aan de Meijerinkstraat, nu richt Trajectum Hanzeborg 

zich ook op uitstroom, bijvoorbeeld richting verpleeghuizen (bijvoorbeeld Sutfene). Ook ko-

men mensen met een justitiële titel binnen. Volgens de leiding van Trajectum Hanzeborg lijkt 

                                                

36. De zorgmijders komen meestal via het vangnet OGGZ Zutphen in beeld. Doel is deze cliënten 

in begeleiding te krijgen. In 2011 zijn bij Tactus 31 cliënten onder de noemer ‘bemoeizorg’ bege-

leid. Als het gaat om dak- en thuislozen is onlangs een lijstje van tien mensen gemaakt die in 

Zutphen dakloos zijn. Het aantal thuislozen is hier niet bekend, maar is mogelijk een veelvoud. 

Dak- en thuislozen worden naar Deventer verwezen voor de nachtopvang. Overdag kunnen deze 

cliënten in Deventer of Zutphen terecht in de dagopvang. 

37. Door een enkele geïnterviewde is ’t Mastler aan de Almenseweg, onderdeel van Trajectum 

Hanzeborg, ook genoemd als een instelling met een kwetsbare doelgroep. Gezien de ligging van 

de voorziening verwachten veel andere geïnterviewden echter niet direct een confrontatie met de 

LIBW-doelgroep. We beschrijven deze instelling daarom niet. 

38. Volgens de leiding van Trajectum Hanzeborg is het nog niet zeker dat alle 122 eenheden 

gebouwd worden. Tijdens de bouw worden tijdelijk zestien ´wisselplekken´ geplaatst voor de 

bewoners die een nieuw verblijf krijgen. 
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de doelgroep veel op de LIBW-doelgroep, maar is vooral de aanvliegroute anders. Bij een 

LIBW gaat het om psychiatrische problematiek, bij Trajectum Hanzeborg zit er een ‘aangebo-

ren’ component aan, het zijn bijvoorbeeld vaak autisten. In de voorziening wonen ook mensen 

die een TBS-behandeling hebben gehad. 

 Stichting Narconon: richt zich op mensen die in een programma van vier tot zes maanden 

willen afkicken van hun verslaving (zowel drugs als alcohol). Deels komen deze mensen ook in 

aanraking met justitie en/of hebben ze financiële problemen. In het Narcononprogramma aan 

de Deventerweg in Zutphen worden zowel de lichamelijke als geestelijke problemen, veroor-

zaakt door druggebruik, behandeld. De mensen ondergaan een detoxificatieprogramma. 

 

Door bijna alle geïnterviewden zijn in meer of mindere mate opmerkingen gemaakt 

over de uitwisseling tussen de al bestaande doelgroepen van de drie bovengenoemde 

instellingen en de LIBW-doelgroep. Eigenlijk geldt voor de meeste geïnterviewden dat 

er vooral zorgen bestaan over uitwisseling tussen de jongeren van LSG-Rentray en de 

mensen van Stichting Narconon. Deels heeft dit ook een geografische reden: de jonge-

ren van LSG-Rentray fietsen bijvoorbeeld via de Mettrayweg richting Zutphen en 

komen dan op ongeveer honderd meter van de geplande LIBW-vestiging langs. En de 

LIBW-bewoners komen op hun weg naar het centrum van Zutphen langs Stichting 

Narconon. 

 De gedachten over uitwisseling tussen LIBW’ ers en de doelgroep van Trajectum 

Hanzeborg lopen uiteen van negatief, waarbij vooral door omwonenden gewezen wordt 

op de uitbreiding van de voorziening, tot positief, waarbij vooral de leiding van beide 

instanties mogelijkheden zien tot samenwerking als het gaat om dagbesteding. Het 

open karakter van Trajectum Hanzeborg is voor veel omwonenden een reden tot zorg, 

ernerzijds als het gaat om de contacten die ‘Hanzeborgers’ zullen zoeken met de LIBW’ 

ers en anderzijds het gemak waarmee LIBW’ers het openbare terrein kunnen betre-

den. 

 

De gedachte bestaat dat Rentrayjongeren contact kunnen gaan zoeken met de LIBW-

doelgroep; het heeft een aantrekkingskracht op de jongeren, ook vanwege drugs. Ook 

sluit de leiding van LSG-Rentray niet uit dat een eventueel incident tussen Rentrayjon-

geren en LIBW’ers leidt tot wraak van familieleden of loverboys, omdat zij verhaal 

komen halen. Dit laatste wordt overigens minder voor de handliggend geacht dan 

drugshandel tussen beide groepen. Gezien de doelgroep is de leiding van LSG-Rentray 

dan ook niet voor het vestigen van een LIBW aan de Mettrayweg. 

 De uitwisseling met de mensen van Narconon zal volgens enkele kenners van de 

situatie bij Narconon in eerste instantie vooral op initiatief van LIBW’ers kunnen ont-

staan, omdat deze groep langs Narconon komt op weg naar het centrum van Zutphen.  

Concreet gaat het dan om wederzijdse verkoop of brengen van drugs. Ook volgens de 

leiding bij Narconon is enige interactie tussen LIBW’ers en mensen van Narconon niet 

uit te sluiten, te meer omdat er in het verleden al dergelijke incidenten zouden zijn 
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geweest met een paar jongens van Narconon en enkele Rentraymeisjes. De leiding van 

Stichting Narconon ziet dit echter niet als een bedreiging, zolang er maar goede af-

spraken worden gemaakt met het Leger des Heils. 

 

2.7 Tussenbeschouwing 

Voor een beeld van de doelgroep is geput uit diverse informatiebronnen, waaronder 

documenten van het Leger des Heils en De Groene Waarden, interviews, eerder on-

derzoek en dossierinformatie van het Leger des Heils en de politie. 

 

Uit de interviews en de notulen van de begeleidingscommissie in Almen is te herleiden 

dat de doelgroep bij aanvang van de voorziening zwaarder (verslaafd) was dan nu. De 

dossierinformatie van het Leger des Heils heeft betrekking op 63 personen. Daarvan 

hebben 49 personen een vorm van verslaving, soms meerdere verslavingen tegelijker-

tijd. In ieder geval zijn twintig mensen verslaafd aan harddrugs en 27 mensen aan 

alcohol. 

 

Op basis van de HKS- en BVH/BPS-gegevens kan geconcludeerd worden dat ongeveer 

twee derde van alle geregistreerde (ex-)bewoners als verdachte bij de politie bekend 

is geraakt of door de politie gekoppeld is aan een incident. Het gemiddeld aantal op 

naam geregistreerde verdenkingen ligt op 46 per ooit verdachte bewoner, waarbij tien 

personen voor bijna twee derde van de registraties verantwoordelijk zijn. Vermogens-

delicten voeren de boventoon en vormen samen met geweld en vernieling 82,3 

procent van de feiten. 

 Het verblijf in Almen resulteert niet in een nulniveau van aantallen verdenkingen, 

wel in een gemiddeld lager aantal delicten. Een aandachtspunt is dat tijdens het ver-

blijf in Almen juist interne geweldsdelicten het meest voorkomen, waarbij 

aangetekend moet worden dat het medewerkersbeleid is om na geweld aangifte te 

doen. Na vertrek uit Almen zijn het weer de vermogens-, gewelds- en vernielingsdelic-

ten die het meeste voorkomen.  

 De incidenten in BVH/BPS geven een minder duidelijk beeld van APV-gerelateerde 

incidenten die op naam van bewoners staan. Overlast, alcohol- en openbare ordefeiten 

en beledigingen/ruzies/vechtpartijen komen regelmatig voor, drugsincidenten minder. 

Het aantal alcoholincidenten waarvoor bewoners in de registratie voorkomen, lijkt af te 

nemen. 

 

Bij voorkeur moet vermeden worden dat een LIBW een soort doorstroomhuis wordt 

van veel kortverblijvende, negatieve doorstromers. Als er te veel negatieve doorstro-

mers tijdelijk verblijven, kunnen deze namelijk invloed hebben op de sfeer in het pand 

en daarmee de directe omgeving. De gemiddelde doorstroomtijd in Almen lijkt in ieder 

geval niet te wijzen op (te) kortverblijvende bewoners. Het feit dat een enkele nega-

tieve doorstromer voor onrust heeft gezorgd, is wel een aandachtspunt. 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  2 8  -  

 

Op basis van alle informatie in dit hoofdstuk blijkt het profiel dat wij van de bewoners 

hebben geschetst af te wijken van hetgeen is geopperd in het vraag- en antwoordblad 

en de presentatie in Het Hart van Eefde van 24 augustus 2010. Met name de daarin 

gestelde herkomst van cliënten (‘uit de regio’) en de ernst van strafrechtelijke feiten 

die mensen op hun naam hebben (‘de ernst van de vergrijpen ligt meer op het niveau 

van overlastgevend gedrag’) zijn punten van aandacht. Uit interviews blijkt dat cliën-

ten van buiten de regio niet uitgesloten zijn van vestiging. Bovendien behelst het 

strafblad van sommige cliënten regelmatig zeer ernstige misdrijven. Daarbij zijn vooral 

verdenkingen van geweld in HKS tijdens en na het verblijf in Almen opvallend. Met 

name omwonenden hebben in dit kader opgemerkt dat de betrouwbaarheid van part-

ners in het geding is als de informatie onvolledig en onjuist is. 

 Ter nuancering kan gesteld worden dat het voor het Leger des Heils lastig is om 

inzicht te krijgen in het strafrechtelijk verleden van potentiële bewoners. Als het re-

classeringscontact van cliënten is beëindigd, heeft het Leger des Heils nog (te) weinig 

middelen om het antecedentenverleden van een cliënt te weten te komen. Het is ook 

de vraag of het plegen van zeer ernstige misdrijven in het verre verleden reden moet 

zijn een potentiële cliënt toegang tot een LIBW te onthouden. 

Toch is het van belang om een betere screening van cliënten door te voeren. 

Daarvoor zien we de inbreng van de politie, via een scan op antecedenten, als mini-

male voorwaarde voor het toelaten van cliënten, vooral als bepaalde strafrechtelijke 

feiten als contra-indicatie voor vestiging gelden. Dit is in onze ogen geen vrijblijvende 

optie, maar een minimale voorwaarde voor de geschiktheid van de locatie in Zutphen, 

waarbij een vorm van vetorecht op toelating van bepaalde personen bij de politie ge-

legd moet worden.  

Voor het beheer van een LIBW is het aantal feiten misschien minder relevant dan 

het soort feit en de recentheid ervan; dat een man van zestig jaar bijvoorbeeld ver-

antwoordelijk is voor honderden diefstallen vóór zijn veertigste is minder relevant dan 

een gering aantal geweldplegingen of zedenfeiten op zijn 59-ste. Daarom is inzicht in 

de (recent) gepleegde strafrechtelijke feiten noodzakelijk. 

 

De genoemde contra-indicaties laten ruimte voor vrije interpretatie en discussie. Op 

basis van de onderzoeksresultaten had een aantal bewoners waarschijnlijk als ‘hoog 

recidiverend in ernstig delictgedrag’ (bijvoorbeeld de geweldsplegers) benoemd kun-

nen worden. Naast dat het Leger des Heils veel contra-indicaties, zoals bijvoorbeeld 

cocaïnegebruik, niet altijd kan toetsen, zijn de contra-indicaties niet specifiek genoeg. 

Los van het gegeven of de locatie in Zutphen geschikt is, vraagt een en ander om een 

zeer strikte plaatsing van de doelgroep. We stellen daarom als minimale voorwaarde 

dat de contra-indicaties strikter gedefinieerd worden en getoetst worden door een 

begeleidingscommissie. Enkele voorbeelden van dergelijke contra-indicaties zijn: 
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 geen recente zedenfeiten op naam hebben staan (bijvoorbeeld: afgelopen vijf jaar); 

 geen recente geweldsfeiten op naam hebben staan (bijvoorbeeld: afgelopen jaar). 

 

Veel geïnterviewden wijzen op de kans op uitwisseling tussen de LIBW’ers en doel-

groepen uit andere voorzieningen. Met name voor kwetsbare jongeren die in LSG-

Rentray verblijven en afkickende mensen die bij Stichting Narconon zitten, wordt deze 

kans reëel geacht. Wat betreft uitwisseling met de doelgroep van Trajectum Hanze-

borg verschilt de visie van de geïnterviewden, ook omdat vanuit Trajectum Hanzeborg 

juist de gedachte bestaat om samen te werken richting dagbesteding. Uit de dossiers 

van het Leger des Heils en de aanvullende informatie blijkt in ieder geval dat het Leger 

des Heils aanvankelijk (te) weinig invulling heeft gegeven aan de dagbesteding voor 

de bewoners in Almen, maar dat de invulling van de dagbesteding verbeterd is. 
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3 Veiligheidsanalyse 
 

In dit hoofdstuk geven we een beeld van de huidige en toekomstige veiligheidssituatie 

rond de LIBW in Almen en de geplande locatie aan de Mettrayweg. We doen dit door in 

de eerste paragraaf de huidige overlastsituatie in Almen vanuit de politiecijfers te be-

lichten. Daarna komen de gerapporteerde overlast in interviews en de notulen van de 

begeleidingscommissie in Almen aan bod. De derde paragraaf richt zich op de context 

van de geplande locatie aan de Mettrayweg. Vervolgens belichten we de overlastsitua-

tie zoals deze zich na een eventuele start van de LIBW aan de Mettrayweg kan 

voordoen. In deze paragraaf maken we een onderverdeling in criminele, openbare-

ordegerelateerde en audiovisuele overlast. Daarbij schenken we ook aandacht aan 

subgroepen die mogelijk overlastgevend gaan worden, waarbij we breder kijken dan 

de doelgroep in de voorziening alleen. Ook komt een speciale ‘overlastgevende’ factor 

aan bod: suïcide. Het hoofdstuk sluit af met een tussenbeschouwing en suggesties 

voor het beheerskader. 

 

3.1 De huidige overlastsituatie in Almen 

De overlastsituatie, zoals deze zich op het moment in Almen voordoet, is op basis van 

twee bronnen te beschrijven. De eerste bron betreft algemene politiecijfers uit BVH en 

BPS van regiopolitiekorps Noord- en Oost-Gelderland.39 Deze cijfers zijn van een ander 

niveau dan de in hoofdstuk 2 gebruikte BVH- en BPS-cijfers omdat het om algemene 

incidenten gaat, die door zowel de doelgroep als andere burgers gepleegd kunnen zijn. 

Bovendien zijn dit cijfers die zowel APV-gerelateerde feiten zijn als uiteindelijk straf-

rechtelijke verdenkingen in HKS kunnen worden.  

 Ten tweede is aan kenners van de situatie in Almen (bewoners, leden van de be-

geleidingscommissie in Almen en de politie) specifiek naar vormen van overlast, 

overlastsituaties en huidige overlastlocaties gevraagd. 

 

H u i d i g e  o v e r l a s t  v a n u i t  d e  p o l i t i e c i j f e r s  

Zoals al in hoofdstuk 1 aangegeven, heeft de overlastanalyse betrekking op de periode 

1 januari 2008 tot en met 21 augustus 2011. Het gaat dan om meldingen van burgers, 

(digitale) aangiften en mutaties van politiefunctionarissen zelf. De incidenten zijn als 

volgt opgedeeld: geweldsincidenten, vernieling/ruzie/openbare orde, vermogensdelic-

ten en alcohol- en drugsdelicten. In figuur 3.1 staat weergegeven waar de incidenten 

in de analyseperiode hebben plaatsgevonden.40 

 

                                                

39. Zie bijlage 2 voor de analyse-uitvraag richting de politie. 

40. De incidentlocatie is via de vier cijfers en de twee letters van de postcode bepaald. Omdat het 

huisnummer soms ontbreekt, is niet altijd exact weer te geven waar de incidenten hebben 

plaatsgevonden. De incidenten zijn daarom zoveel mogelijk in het midden van het desbetreffende 

postcodegebied op de kaart geplaatst. 
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Figuur 3.1: Incidenten in Almen van 1 januari 2008 tot 21 augustus 2011 (in aantallen) 

 
 

 

Grofweg concentreren de incidenten zich rond het centrum van Almen en rond de 

LIBW. Geweldsincidenten, vernieling/ruzie/openbare orde en, in mindere mate, alco-

hol- en drugsincidenten komen in sterkere mate voor rond de LIBW dan in het 
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centrum van Almen. Vermogensincidenten komen verspreid over het gehele gebied 

voor. 

 

Eerdere ervaringen met het analyseren van incidentgegevens leren dat overlastcijfers 

slechts een deel van de werkelijke ontwikkeling weergeven. Immers, niet alle bewo-

ners doen bijvoorbeeld aangifte van een incident. Om de overlast in een breder kader 

dan alleen de politiecijfers te bekijken, gaan we ook in op de meningen van betrokken 

partijen. Daarin komen ook de notulen van de begeleidingscommissie aan bod. 

 

O v e r l a s t  v o l g e n s  b e w o n e r s ,  b e g e l e i d i n g s c o m m i s s i e  e n  p o l i t i e  

Aan bewoners, leden van de begeleidingscommissie en de politie is gevraagd naar de 

huidige overlast rond de LIBW in Almen. Op basis van wat de betrokkenen hebben 

aangedragen, is onderscheid te maken tussen interne (binnen de LIBW) en externe 

overlast. Het gaat dan om de volgende zaken: 

 

Tabel 3.1: Gerapporteerde interne en externe overlast in Almen 

Soort Uit interviews Uit notulen 

Interne 

overlast 

- Geweld binnen de LIBW 

- Bedreigingen tegen medewerkers LIBW 

- Geweld binnen de LIBW 

- Bedreigingen tegen medewerkers LIBW 

Externe 

overlast 

- Zwerfvuil (blikken bier) 

- Rondhangen 

- Audiovisuele overlast 

- Winkeldiefstal 

- Rondhangen 

- Drankgebruik 

- Druggebruik 

- Dealen 

- Huisvredebreuk in kerk 

- Door brievenbussen gluren 

- Slapen in openbare ruimte 

Bronnen: interviews omwonenden, leden van de begeleidingscommissie en politie en notulen 

begeleidingscommissie 

 

Het geweld en de bedreigingen binnen de LIBW verdienen nog enige aandacht. De 

LIBW in Almen is begin 2011 een tijdelijke opvangplek geweest voor de Domusvoor-

ziening in Wehl. De tijdelijke bewoners hebben in Almen veel interne onrust, 

uitmondend in geweld en bedreigingen, veroorzaakt. Het ging om moeilijk handhaaf-

bare bewoners, waarbij ook sprake was van cocaïneverslaving. Volgens de politie zijn 

hierover met de leiding van het Leger des Heils afspraken gemaakt en zijn de over-

lastgevende bewoners vertrokken. 
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3.2 De context van de geplande locatie aan de Mettrayweg 

De geplande locatie aan de Mettrayweg ligt in het uiterste noorden van Zutphen, net 

over het Twentekanaal. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 is een deel van 

voormalig Eefde (gemeente Lochem) grondgebied van Zutphen geworden. 

 

Figuur 3.2: Plattegrond van de omgeving van de geplande LIBW in Zutphen 

 

 

De geplande locatie zit ingesloten tussen de spoorbrug in het westen, de verkeersbrug 

in het oosten (Eefdese Brug), het Twentekanaal in het zuiden en een bos met daarach-

ter SC Eefde in het noorden. De geplande locatie ligt sinds de gemeentelijke 

herindeling in 2005 net in de gemeente Zutphen, terwijl het voetbalterrein van SC 

Eefde in Eefde, gemeente Lochem, ligt.41 Deze situatie is bestuurlijk complex, omdat 

niet uitgesloten is dat eventuele overlast in zowel de gemeente Zutphen als de ge-

meente Lochem plaatsvindt.  

 

Om vanuit de Mettrayweg in het centrum van Zutphen te komen, is de verkeersbrug 

voor alle soorten vervoer de kortste weg. Het centrum van Zutphen ligt op ongeveer 

1.500 meter, het centrum van Eefde op ongeveer 1.000 meter. 

                                                

41. Op de kaart staat de gemeentegrens aangeduid met een grijze lijn. 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  3 5  -  

Om vanuit de Mettrayweg naar Eefde te komen, zijn meerdere wegen en paden een 

optie. Voetgangers en fietsers kunnen binnendoor, via een pad in het bos achter de 

geplande locatie en het terrein van SC Eefde langs het spoor en via de Spijkwijk, de 

Zutphenseweg bereiken en zo naar het centrum van Eefde gaan. Automobilisten zullen 

voor de kortste weg naar het centrum van Eefde de Rustoordlaan, de dr. Van de Hoe-

venlaan en de Zutphenseweg nemen. 

 

Aan de geplande locatie aan de Mettrayweg grenzen twee woningen (Mettrayweg 4 en 

8). Wanneer de Mettrayweg onder de spoorbrug vervolgd wordt, ligt binnen een straal 

van 200 meter nog een achttal woningen. Op ongeveer 250 meter beginnen de eerste 

huizen oostelijk van de Rustoordlaan, de verkeersader van Zutphen richting Eefde.42 

Achter de voetbalvelden van SC Eefde, over de Meijerinkstraat, ligt een woonwijk die 

wordt begrensd door de dr. Van de Hoevenlaan en de spoorlijn van Zutphen naar Lo-

chem. 

 Aan de Meijerinkstraat, westelijk van de spoorlijn Zutphen-Zwolle, ligt op ongeveer 

700 meter Trajectum Hanzeborg. Wanneer de Mettrayweg gevolgd wordt, ligt op on-

geveer 1.400 meter LSG-Rentray. 

 

De huidige LIBW in Almen verschilt qua context met Zutphen. In Almen ligt de LIBW 

namelijk vrij in een landelijke omgeving, niet erg zichtbaar vanuit de openbare weg 

met op ongeveer zes kilometer Laren en zeven kilometer Lochem. De kern van Almen, 

met enkele horecagelegenheden en een inmiddels gesloten slijterij, ligt op ongeveer 

anderhalve kilometer. 

 

3.3 De huidige overlast in Eefde 

De verzamelde BVH- en BPS-incidenten over de periode 1 januari 2008 tot 21 augus-

tus 2011 leveren een overzicht van incidentlocaties in Eefde op. De incidenten zijn 

opgedeeld in alcohol- en drugsincidenten, gewelds- en zedenincidenten, vermogensin-

cidenten en incidenten onder de noemer vernieling/ruzie/openbare orde. Vanwege het 

verslavingspatroon van LIBW’ers beschrijven we alleen de alcohol- en drugsincidenten 

die in de analyseperiode in Eefde zijn opgetekend door de politie; de overige incident-

soorten worden in bijlage 6 beschreven. 

 

                                                

42. Binnen afzienbare tijd zal de rondweg van Zutphen richting Eefde, westelijk van de spoorlijn 

Zutphen-Zwolle, worden geopend. Dan zal het doorgaande verkeer tussen Zutphen en Eefde 

mogelijk verminderen.  
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Figuur 3.3: Alcohol- en drugsincidenten in Eefde (in aantallen) 

 

In vergelijking met vermogensincidenten en vernieling/ruzie/openbare ordefeiten (zie 

bijlage 6) komen alcohol- en drugsincidenten en gewelds- en zedenincidenten bedui-

dend minder voor. 

Bij gewelds- en zedenincidenten in bijlage 6 valt eveneens op dat ze regelmatig lo-

catiespecifiek zijn. Zo komen LSG-Rentray en Trajectum Hanzeborg regelmatig terug 

in dat soort incidenten. In het algemeen komen tot op heden rond de Mettrayweg geen 

incidenten voor, behoudens enkele incidenten bij SC Eefde.  

 

3.4 Te verwachten overlast na de opening van de geplande LIBW in Zutphen 

In deze paragraaf ligt de nadruk op de overlastsituatie zoals deze zich mogelijk na de 

start van de LIBW voordoet. Hierover hebben bijna alle geïnterviewden hun mening 

gegeven. Daarnaast maken we gebruik van de ervaringen in Almen en enkele onder-

zoeksresultaten uit de literatuur. 

Voor de te verwachten overlast wordt deels gebruikgemaakt van de onderverdeling in 

criminele, openbare ordegerelateerde en audiovisuele overlast. Daarnaast schenken 
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we aandacht aan subgroepen die mogelijk overlastgevend gaan worden. Dit kunnen 

naast bewoners van de LIBW ook burgers en ‘derden’ (zoals dealers) zijn. 

 

3.4.1 Te verwachten overlast: indrukken uit de interviews 

In tabel 3.2 staat een opsomming van wat de geïnterviewden aan mogelijke overlast 

verwachten. Daarin onderscheiden we vier mogelijke overlastgevende actoren: 

 

 Bewoners van de LIBW, opgedeeld naar overlast in de LIBW en daarbuiten; 

 Bewoners van LSG-Rentray; 

 Bewoners van Stichting Narconon; 

 Derden (dealers). 

 

Verder maken we in deze tabel onderscheid tussen overlastsoorten die door (zeer) 

veel geïnterviewden als mogelijk overlastgevend genoemd (vetgedrukt weergegeven) 

zijn en overlastsoorten waar de meningen over verschillen of deze zullen optreden 

(niet vetgedrukt). 

 

Tabel 3.2: Volgens geïnterviewden te verwachten overlast rond de Mettrayweg naar overlastge-

vende actoren 

ACTOREN SOORT OVERLAST 

Crimineel Openbare orde Audiovisueel 

Bewoners van de 

LIBW intern 

- Bedreiging 

- Geweld 

  

 

Bewoners van de 

LIBW extern 

- Fietsendiefstal 

- Winkeldiefstal 

- Inbraken 

- Bedreiging 

- Geweld 

- Dealen 

- Zedenmisdrijven 

- Drinken van bier in 

de openbare ruimte 

- Gebruiken van drugs  

in de openbare ruimte 

- Openbare orde versto-

ren 

- Rondhangen in bos, 

bij de bruggen en bij 

SC Eefde 

- Achterlaten van 

spuiten 

 

Bewoners van LSG-

Rentray  

 

 - Rondhangen bij LIBW 

- Alcohol- en drugsge-

bruik 

- Schreeuwen tegen 

bewoners van de 

LIBW 

Bewoners van  

Stichting Narconon 

 

 

 

- Dealen  

 

 

 

 

- Drinken van bier in de 

openbare ruimte 

- Gebruiken van drugs  

in de openbare ruimte 

- Rondhangen met 

LIBW’ ers 

- Openbare orde versto-

ren (tegen LIBW’ ers 

gericht) 

- Achterlaten van 

spuiten 

 

Derden (dealers) - Dealen   

 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  3 8  -  

De tabel vereist nog enige toelichting, vooral als het gaat om de typering van de be-

woners van LSG-Rentray. Door meerdere geïnterviewden is aangegeven dat deze 

doelgroep kwetsbaar is, maar ook kan niet uitgesloten worden dat enkele jongeren 

zich confronterend zullen opstellen richting de LIBW’ ers, hetgeen zich dan voorname-

lijk zal uiten in schreeuwen. 

 

K w e t s b a r e  g r o e p e n  

Specifiek voor de situatie aan de Mettrayweg zijn volgens geïnterviewden drie kwets-

bare groepen te onderscheiden: jongeren van LSG-Rentray, kinderen vanuit andere 

wijken (onder andere de Spijkwijk) die over het fietspad fietsen dat via het terrein van 

SC Eefde naar de Mettrayweg loopt en jonge sporters op het terrein van SC Eefde. De 

laatste groep speelt ook regelmatig in het bos tussen de geplande LIBW en het voet-

balterrein. 

 

Ook is bij Sutfene, na opmerkingen van geïnterviewden, navraag gedaan in hoeverre 

de ouderen in woonzorgcomplex Sutfene (locatie Spijkwijk) als kwetsbare groep be-

schouwd moet worden. Vooralsnog ziet de leiding van Sutfene hier geen aanleiding 

toe.  

 

Wanneer we naar de samenstelling van kwetsbare groepen kijken, ontstaat er een 

verschil in soorten kwetsbaarheid. Kinderen uit de wijken en van SC Eefde zijn vooral 

‘passief' kwetsbaar, in die zin dat zij zich snel onveilig voelen als ze langs de geplande 

LIBW komen. De jongeren van LSG-Rentray zijn ‘actief’ kwetsbaar als ze toenadering 

zouden zoeken met de LIBW’ers. 

 

3.4.2 Te verwachten overlast: indrukken uit eerder onderzoek  

In het algemeen valt uit diverse onderzoeken te herleiden dat het overlastniveau rond 

nieuwe woonvoorzieningen een aandachtspunt is. Met name openbare ordefeiten zoals 

drinken en blowen op straat, rondhangen, maar ook dealers zijn dan regelmatig aan 

de orde. Wat dan vaak gebeurt, is dat opvanginstellingen bij voorkomende overlast 

aanvullende maatregelen treffen, gericht op de omgeving of specifiek op een persoon. 

 Van Wifferen et al. (2007) geven in hun onderzoek aan dat het overlastniveau van 

bewoners in een woonvoorziening sterk zal dalen, maar niet geheel zal verdwijnen. Dit 

is vaak toe te wijzen aan bepaalde personen die in hun oude overlastgevende patroon 

blijven hangen. Ander onderzoek van Lesger en Van Oijen (2010) wijst uit dat het 

merendeel van bewoners in een woonvoorziening geen overlast zal veroorzaken; veel 

bewoners blijven regelmatig binnen in plaats van op straat rond te hangen. Dit neemt 

niet weg dat in het onderzoek ook is aangegeven dat alle professionele partners alert 

moeten blijven omdat één persoon met een terugval veel overlast kan veroorzaken. 

 Het ligt natuurlijk ook aan de aard van de doelgroep die in de woon- annex op-

vangvoorziening geplaatst wordt. Als in de woonvoorziening voornamelijk rustzoekers 
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en potentiële reïntegreerders zitten, zal de overlast vanuit die groep tot een minimum 

beperkt blijven, zeker als het gaat om criminele en openbare ordeoverlast. Niet uitge-

sloten is dat een deel van deze groep amper te onderscheiden is van de reguliere 

burger op straat. 

 

Het is belangrijk om aan te geven dat een woonvoorziening in het algemeen minder 

overlast oplevert dan een dag- en nachtopvang, waar vaak sprake is van (rondhan-

gende) zorgmijders en geschorsten. In een woonvoorziening hebben bewoners ‘wat te 

verliezen’, namelijk hun eigen kamer. Verhoogde inzet van toezichthouders en politie 

blijft daar nodig, omdat zorgmijders en geschorsten vaak de meest overlast geven. 

Daarnaast lijken de aanwezigheid en de aard van een verslaving er toe te doen. 

Vermeulen et al. (2005) geven aan dat het aanbieden van een opvangmogelijkheid 

voor notoire harddrugsverslaafden minder invloed op de overlastreductie heeft dan 

voor personen met een geringere of geen verslavingsachtergrond. 

 

S u b j e c t i e v e  v e i l i g h e i d s b e l e v i n g   

De mate waarin overlast voorkomt, is deels ook terug te voeren op de perceptie van 

overlast, mede op basis van de eigen veiligheidsbeleving van burgers; wat voor de een 

audiovisuele overlast is, hoeft voor de ander in het geheel geen overlast te zijn. Vooral 

audiovisuele overlast heeft een sterke subjectieve component. Daarbij is het ook niet 

uitgesloten dat bewoners die kritisch tegenover de opvang staan extra overlastgevoe-

lig zullen zijn. 

 

Veiligheid bestaat uit fysieke veiligheid, zoals branden, ongevallen of rampen, en so-

ciale veiligheid. Onder sociale veiligheid vallen daadwerkelijk ervaren incidenten, zoals 

bedreigingen en overvallen, maar ook gevoelens van onveiligheid. Dit laatste feno-

meen wordt in bredere zin ook wel aangeduid als subjectieve veiligheidsbeleving. 

 Kuppens et al. (2009) hebben voor de gemeente Arnhem een literatuurstudie naar 

alle mogelijke determinanten van subjectieve veiligheidsbeleving uitgevoerd, om te 

kijken welke determinanten in de Arnhemse wijken spelen. Het gaat om de volgende 

determinanten: 
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Figuur 3.4: Determinanten voor onveiligheidsbeleving 

 

 

 

Het blijken veel determinanten te zijn die vervolgens ook nog eens verschillen in de 

mate waarin ze extern beïnvloedbaar zijn. Enkele determinanten, zoals ‘inrichting van 

de buurt’, zijn deels voor een gemeente te beïnvloeden, andere, zoals ‘internationale 

calamiteiten/terrorisme’ in het geheel niet. 

Daarnaast zijn het aantal en de invloed van determinanten geen vast gegeven. Zo 

komen nieuwe determinanten op, al dan niet onder invloed van media-aandacht. Ook 

overlappen determinanten elkaar, zoals ‘persoonskenmerken’ en ‘kwetsbaarheid’. Bo-

vendien zijn er determinanten die positief (bijvoorbeeld ‘beveiliging huis’) danwel 

negatief (bijvoorbeeld ‘slachtofferervaringen’) aan de veiligheidsbeleving bijdragen. 

Een voor de situatie rond de geplande LIBW in Zutphen relevante determinant is ‘risi-

coperceptie’: het hangt van iedere burger persoonlijk af of hij de eigen risico’s groter 

inschat dan ze zijn, juist een reële inschatting hiervan maakt of deze nonchalant weg-

wuift. Een ondernemer, in 2010 fel tegenstander van het Domushuis in Arnhem, ziet 

het als volgt:43 

 

Een ondernemer 

“Het heeft ook te maken met de perceptie van de burger. Als een Domusbewoner twee 

blikken bier bij de supermarkt koopt en er op weg naar huis lopend alvast een open 

maakt, bestaat de kans dat een buurtbewoner „zie je wel‟ denkt. Dit zal hij minder hebben 

met studenten die gezellig samen op straat een biertje drinken.” 
                                                

43. Bron: Kuppens en Ferwerda, 2010. 
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V e i l i g h e i d s b e l e v i n g  v a n  d e  o m w o n e n d e n  r o n d  d e  M e t t r a y w e g   

De omwonenden hebben aangegeven welke impact de mogelijke komst van de LIBW 

naar de Mettrayweg op hun veiligheidsbeleving heeft. De volgende aspecten zijn ge-

noemd: 

 

 Vermindering van het woongenot. Niet meer prettig kunnen wonen; 

 Vrees voor de aanzuigende werking: handel in drugs door dealers; 

 Angst voor het vinden van heroïnespuiten; 

 Vrees dat de kinderen iets overkomt of dat kinderen met LIBW’ ers geconfronteerd worden; 

 Bang voor onvoorspelbare drugsgebruikers die mensen beroven om aan drugsgeld te komen; 

 Angst dat zaken tussen LIBW’ers en bevolking escaleren zodra men hoort van een door een 

LIBW’er veroorzaakt incident; 

 Angst voor onderlinge vechtpartijen tussen LIBW’ ers. 

 

De omwonenden refereren dus vooral aan in de literatuur voorkomende situationele 

determinanten. Daarnaast spelen enkele individuele determinanten een rol. Met name 

de laatste determinant, het vertrouwen in de overheid, is een sterke factor; deze is bij 

veel omwonenden sterk gedaald. Dit is veroorzaakt door twee factoren: het gevoel dat 

het gebied rond de Mettrayweg in 2005 is ‘geconfisceerd’ door gemeente Zutphen en 

de onduidelijkheid over de (criteria voor de) geschiktheid van de geplande locatie aan 

de Mettrayweg. 

 

3.5 Looproutes volgens de geïnterviewden 

Aan de geïnterviewden die bekend zijn met de situatie rond de Mettrayweg is gevraagd 

wat de looproutes van de bewoners zullen worden. Eigenlijk zijn alle geïnterviewden 

het erover eens dat de LIBW’ers richting Zutphen zullen lopen, omdat bewoners bij-

voorbeeld naar de verslavingszorg van Tactus moeten om in hun verslavingsbehoefte 

te voorzien of om bijvoorbeeld contacten te leggen met soortgenoten. Een geïnter-

viewde verwoordt het als volgt: “Zutphen heeft veel prikkels voor de doelgroep. De 

vriendjes van vroeger vinden elkaar altijd. In zijn algemeenheid trekken deze groepen 

naar het centrum: hoe anoniemer, hoe beter.”  

 

De meningen verschillen in hoeverre de bewoners naar Eefde zullen lopen en, zo ja, 

via welke route. Belangrijke overwegingen voor deze mogelijke looproute zijn de nu al 

bestaande bewegingen vanuit de LIBW in Almen richting de supermarkt van Laren en 

de omstandigheid dat de C1000 in Eefde de dichtstbijzijnde supermarkt is. Een loop-

route richting Eefde ligt dus ook voor de hand. 

 De vraag is vervolgens hoe de LIBW’ers richting in ieder geval de C1000 zullen 

lopen. Naar verwachting zullen ze de kortst mogelijke weg nemen. Dit is via het bos-

pad, over het terrein van SC Eefde en dan via verschillende wegen en paden naar het 

centrum van Eefde. Zie hiervoor figuur 3.5. 
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Figuur 3.5: Door geïnterviewden benoemde hotspots en looproutes 

 

De door de geïnterviewden benoemde hotspots concentreren zich rond de geplande 

LIBW zelf. Het gaat dan om de vier op de kaart benoemde hotspots.  
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3.6 Suïcide als ‘overlastgevende’ factor 

Door omwonenden is de zorg geuit dat het niet uitgesloten is dat toekomstige bewo-

ners van de LIBW suïcide op het nabijgelegen spoor of in het Twentekanaal plegen. 

Daarom is recente literatuur bekeken en gesproken met enkele experts op dit gebied.  

 

Tot op heden is geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de nabijheid van een 

spoorlijn/kanaal en de neiging tot suïcide van bewoners van maatschappelijke opvang-

instellingen. Van Houwelingen (2011) geeft aan dat de aanwezigheid van een 

treintraject in de nabijheid van een psychiatrische instelling suïcideverhogend werkt. 

Ter indicatie gaat het dan om instellingen die zich op honderd meter van het spoor 

bevinden. 

 Wat betreft de achtergrond van treinsuïciden is ongeveer twee derde (64 procent) 

man, maar heeft ook ongeveer twee derde (65 procent) een achtergrond in de psychi-

atrie. Dit laatste percentage blijkt zeven procent hoger te zijn dan wanneer naar alle 

zelfdodingen gekeken wordt. 

 

Specifiek voor de situatie rond de Mettrayweg hebben we de experts naar hun mening 

gevraagd over het vestigen van een LIBW in de buurt van het spoor en het kanaal. Per 

saldo vindt een expert dat het spoor en het kanaal voor de doelgroep risicoverhogend 

zijn. Met name de impulsiviteit van de doelgroep en de psychiatrische problematiek die 

ook kan leiden tot depressiviteit worden als risicofactoren gezien. Ook ‘ver-

lies’ervaringen, in dit geval bijvoorbeeld het uit de LIBW gezet worden na een time-out 

of schorsing, worden als risicofactor beschouwd.  

Daartegenover benadrukt diezelfde expert dat er door een LIBW ook beschermen-

de factoren kunnen optreden, zoals de huisvesting die een LIBW biedt, en het stabiel 

houden van de verslaving door op de eigen kamer te mogen gebruiken. Interessant is 

dat bijvoorbeeld een vechtpartij vanwege onmin tussen subgroepen (bijvoorbeeld al-

cohol- versus drugsverslaafden) meer als een beschermende dan een risicofactor 

gezien wordt; emoties worden daardoor niet opgekropt. De expert somt in een aanvul-

lende reactie de volgende risicofactoren en beschermende factoren voor de specifieke 

situatie aan de Mettrayweg op: 

 

Tabel 3.3: risicofactoren en beschermende factoren voor treinsuïcide aan de Mettrayweg 

Risicofactoren - Eenzame plek 

- Populatie mannen 

- Zonder werk 

- Onder invloed van middelen, verhoogde impulsiviteit 

- Aanwezigheid psychiatrische problematiek, met name suïcidale gedachtes 

Beschermende 

factoren 

- Men heeft onderdak 

- Men kan middelen gebruiken 

- Gespreksmogelijkheid met staf 
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Een andere expert maakt in het risico onderscheid tussen chronisch verslaafden en 

cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld danwel dubbeldiagnosecliënten (psychiatri-

sche problematiek en verslaving tegelijkertijd). Chronisch verslaafden hebben een 

vaak destructieve levensstijl waardoor zij soms eerder sterven, zonder dat er sprake is 

van een uitgesproken doodswens. De inschatting van de expert is dat de geplande 

locatie aan de Mettrayweg voor deze doelgroep niet bij voorbaat onwenselijk is. Bij 

cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld en dubbeldiagnosecliënten is vaker een 

bewuste doodswens te verwachten. Dan zou de nabijheid van spoor en kanaal de uit-

voering daarvan kunnen ‘vergemakkelijken’, juist wanneer bewoners last hebben van 

impulsieve gedachten. Voor deze groep is de Mettrayweg volgens de expert geen goe-

de locatie. 

 Informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat een psy-

chische stoornis in verreweg de meeste gevallen (44,9 procent) in 2010 de reden voor 

de zelfmoord was. Ter indicatie: dit percentage was in 1950 35,4 en in 1980 48,2 pro-

cent.44  

 

Ook is gevraagd of een spoorlijn een grotere risicofactor voor suïcide is dan een ka-

naal. Hoewel op dit gebied nog geen onderzoek bestaat, zien de experts vooralsnog 

geen verschil tussen beide fenomenen. Op grond van CBS-informatie pleegde 6,4 pro-

cent zelfmoord door verdrinking, tegen 11,4 procent door een trein of metro.45 

 Geconfronteerd met deze cijfers geeft een expert aan dat suïcidepercentages voor 

bijvoorbeeld verhanging/verwurging en het percentage voor een overdosis 

drugs/medicijnen/alcohol veel hoger liggen.46 Niettemin valt niet uit te sluiten dat het 

plaatsen van een maatschappelijke opvangvoorziening naast een spoor en een kanaal 

voor een subgroep die suïcidegevoelig is risicoverhogend kan werken. Er wordt in dit 

kader aangegeven dat de dagelijkse leiding van de LIBW hierop extra alert moet zijn.47 

 

Een meer algemeen aspect voor mogelijke suïcide is de geïsoleerde ligging van een 

locatie; een stille locatie nodigt volgens een expert bovengemiddeld uit tot suïcide. 

Potentiële plegers willen niet opvallen, wachten ook vaak tot het donker is en verschui-

len zich achter gebouwen zodat ze niet gezien worden. Het electriciteitshuisje van 

Prorail (tussen Mettrayweg nummer 8 en het terrein van Sportclub Eefde) wordt in dat 

kader als een risico gezien. 

                                                

44. Bron: Statline, via www.cbs.nl. De overige reden zijn in 2010: fysieke tekortkoming (5,2 

procent), omstandigheden thuis (8,6 procent), andere redenen (7,4 procent) en onduidelijke 

redenen (33,8 procent). 

45. Bron: Statline, via www.cbs.nl. 

46. Diezelfde Statline geeft inderdaad aan dat het percentage voor verhanging/verwurging op 

46,5 ligt en het percentage voor een overdosis op 16,1. Overigens stijgt het absolute aantal ver-

drinkingen in 2010, vergeleken met 2007, terwijl het aantal zelfmoorden door de trein juist daalt 

ten opzicht van 2007. 

47. We komen hier in hoofdstuk 4, bij het bespreken van de beheerspartners en het potentieel 

aan in te zetten maatregelen, op terug. 
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Speciaal voor onderhavig onderzoek heeft ProRail een check uitgevoerd rond de ge-

plande locatie van de LIBW. Uit de check komt naar voren dat zich in de periode 1985-

2007 zeven suïcide-incidenten hebben afgespeeld. Daarbij gaat het om twee inciden-

ten aan de zuidkant van de spoorbrug over het Twentekanaal en vijf incidenten in de 

buurt van Trajectum Hanzeborg aan de Meijerinkstraat. 

 

In de powerpointpresentatie van 24 augustus 2010 wordt aangegeven dat suïcidaliteit 

als contra-indicatie geldt. Door geïnterviewden wordt aangegeven dat in de LIBW-

periode in Almen geen sprake is geweest van suïcidepogingen door de bewoners, on-

danks dat de spoorlijn en het Twentekanaal niet al te ver van de voorziening af liggen. 

Een expert geeft aan dat suïcide meer zal voorkomen bij mensen die in verslavingskli-

nieken zitten om af te kicken, niet zozeer bij LIBW-bewoners. Desondanks geeft een 

geïinterviewde aan dat de doelgroep soms wel geneigd is om ermee te dreigen, onder 

het mom van ‘als jij mij mijn zin niet geeft, ga ik op het spoor lopen, dan haal je wel 

bakzeil’.  

 

3.7 Tussenbeschouwing 

Dit hoofdstuk begint met een feitelijke weergave van politiecijfers. Deze cijfers geven 

achteraf een situatieschets van incidenten, waarbij we met zekerheid kunnen stellen 

dat er sprake is van onderrapportage. Immers, niet alle overlast en criminaliteit zijn 

zichtbaar en burgers melden niet alles bij de politie. Niettemin geven de incidenten 

een indicatie van wat er speelt in de omgeving van Almen en Eefde. 

 

De door de politie aangeleverde incidenten over de periode januari 2008 tot en met 

augustus 2011 wijzen uit dat er in ieder geval in de LIBW in Almen een verhoogde 

incidentconcentratie te zien valt is. Het gaat dan voornamelijk om geweldsincidenten, 

vernieling/ruzie/openbare ordefeiten en vermogensincidenten (vaak diefstal). Van de 

incidenten die in het centrum van Almen zelf zijn geregistreerd, is niet met zekerheid 

te stellen dat ze aan de LIBW-doelgroep toe te wijzen zijn. 

 Eefde heeft regelmatig te maken met vermogensincidenten en vernie-

ling/ruzie/openbare ordefeiten. Alcohol- en drugsincidenten komen in mindere mate 

voor. Gewelds- en zedenincidenten zijn regelmatig ‘instellingsspecifiek’. Opvallend is 

dat al deze incidentsoorten in de laatste drie jaar rond de Mettrayweg niet zijn voorge-

komen, behoudens de incidenten op het terrein van SC Eefde. 

 

Naar verwachting zal er een dubbele looproute ontstaan als de LIBW aan de Mettray-

weg gevestigd wordt; enerzijds richting het centrum van Zutphen en anderzijds 

richting het centrum van Eefde, en dan met name naar de C1000. De LIBW’ers zullen 

waarschijnlijk richting Eefde niet via de Rustoordlan en de dr. Van de Hoevenlaan lo-

pen, maar ‘binnendoor’ via het bospad, het terrein van SC Eefde en vervolgens deels 
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door de Spijkwijk. Niet uitgesloten is dat LIBW’ers de kantine van SC Eefde zullen ge-

bruiken als pleisterplaats. 

 

Op basis van alle verzamelde informatie (politiecijfers, interviews, inzichten uit litera-

tuur en ervaringen uit Almen) is de verwachting dat overlast in ieder geval zal 

toenemen. Op zich is dit ook niet verwonderlijk, omdat op de geplande locatie nu geen 

voorziening voor 24 personen gevestigd is. Met andere woorden: een toename van 

activiteit zal er na de vestiging van de LIBW aan de Mettrayweg sowieso zijn en er zal 

ook enige overlast ontstaan. Of deze overlast valt onder de noemer onacceptabele 

overlast wordt in hoofdstuk 5 bepaald.  

 

De gegenereerde informatie wijst uit dat het uitbannen van alle overlast rond de ge-

plande voorziening onmogelijk is. Gezien de ervaringen in Almen zijn interne 

incidenten zoals bedreiging en geweld niet uitgesloten. Buiten de voorziening zal het 

voornamelijk gaan om openbare orde- en audiovisuele overlast zoals het vervuilen van 

de omgeving, rondhangen en bier drinken. Ook druggebruik en het vinden van restan-

ten hiervan zijn niet uitgesloten. 

 De geplande LIBW zal naar verwachting ook een aanzuigende werking hebben op 

een aantal personen. Het gaat dan om dealers, bewoners van Narconon en jongeren 

van LSG-Rentray. Bij de laatste groep ligt de verwachting van het aansluiten bij de 

LIBW’ers wel lager.  

 

Wat kwetsbare groepen betreft, is vooral het fietsen van kinderen over het bospad en 

het spelen van kinderen in het bos tussen de LIBW en het terrein van SC Eefde een 

aandachtspunt. Ook gelden de jongeren van LSG-Rentray in dit kader als een kwetsba-

re groep als zij aansluiting zoeken bij LIBW’ers. 

 

Een aandachtspunt is de gemeentegrens tussen de gemeente Zutphen en Lochem die 

tussen de geplande LIBW-locatie en het terrein van SC Eefde ligt. Deze situatie is be-

stuurlijk complex, omdat niet uitgesloten is dat eventuele overlast na de vestiging van 

de LIBW in zowel de gemeente Zutphen als Lochem plaatsvindt. 

De situatie in Almen wijst uit dat er vanuit het bestuur stevig is ingezet op partici-

patie in de begeleidingscommissie, door de burgemeester en een beleidsmedewerker 

openbare orde en veiligheid op te nemen als leden hiervan. 

Eerdere ervaringen in onderzoek wijzen uit dat het voor de aanpak van overlast 

funest is als meerdere partijen zich verantwoordelijk (moeten) voelen voor het beheer. 

Vaak leidt dit ertoe dat de partijen niet adequaat reageren of juist overreageren. 

 

Een laatste punt is de door de omwonenden van de Mettrayweg aangedragen kans op 

suïcide door de LIBW’ers. Na het raadplegen van experts blijkt suïcide inderdaad een 

aandachtspunt waartegen de nodige maatregelen getroffen zouden moeten worden. In 
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Almen zijn er geen aanwijzingen geweest dat iemand de neiging heeft gehad om suïci-

de te plegen. Voordat er maatregelen getroffen worden tegen suïcide is het volgens 

experts belangrijker om kritisch te kijken naar potentiële bewoners met mogelijk suïci-

dale neigingen; deze contra-indicaties wordt na een eventuele vestiging van de LIBW 

aan de Mettrayweg nog belangrijker om na te leven.  
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4 Beheerspotentieel en geschiktheid 
 

In de voorgaande twee hoofdstukken is een situatieschets gegeven van bewoners die 

in Almen al overlastgevend zijn of na de eventuele start van de geplande LIBW in 

Zutphen overlast kunnen gaan geven. Daarbij is breder gekeken dan de bewoners van 

de LIBW alleen. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de beschikbare partners en 

de werkwijzen en methodieken die zij in kunnen zetten om de overlast beheersbaar te 

houden. Voor de draagkracht van de omgeving is het namelijk belangrijk om te kijken 

of er beheersmaatregelen voorhanden zijn en welke dit zijn. 

We starten in paragraaf 4.1 met het optekenen van mogelijke partners en de in-

strumenten die zij bij de overlastbeheersing kunnen inzetten. De term ‘instrumenten’ 

kan in dit verband breed opgevat worden en bevat allerlei handelingen die de overlast 

beheersbaar houden. Om enkele voorbeelden te noemen; de politie beschikt over an-

dere instrumenten (verwerken 112-meldingen, uitnodigen op het bureau voor een 

gesprek, aanhouden, boetes uitdelen, et cetera) dan het Leger des Heils (bijvoorbeeld 

het opleggen van een time-out). In paragraaf 4.2 volgen enkele beheersmatige af-

breukrisico’s, waarna het oordeel over de geschiktheid van de geplande locatie in 

paragraaf 4.3 wordt beschreven. 

 

4.1 Potentiële partners en hun instrumenten 

In de interviews is aan diverse betrokkenen gevraagd naar mogelijke partners die in-

zetbaar (zouden kunnen) zijn bij het bestrijden van overlast. Daar waar 

geïnterviewden andere partners aan hebben gedragen, is met hen contact gezocht. Dit 

om te vragen naar hun werkterrein in het algemeen en eventueel beschikbare instru-

menten voor de overlastbeheersing de geplande LIBW in het bijzonder. Een instrument 

is genoemd als dit binnen de uitvoeringsgrenzen van de betreffende partner ligt. We 

maken daarin onderscheid tussen partners in het dagelijkse beheer en samenwer-

kingspartners voor de ondersteuning in het beheer. 

 

4.1.1 Beheerspartners 

G e m e e n t e  Z u t p h e n :  i n z e t  i s  e e n  b a s i s v e r e i s t e  

Verschillende artikelen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) bieden de politie 

mogelijkheden om te handhaven. De regels gelden voor alle burgers, dus ook voor 

bewoners van een eventueel nieuw te bouwen LIBW. Het gaat dan met name om hin-

derlijk drankgebruik en het gebiedsverbod.48 De APV voor hinderlijk drankgebruik is 

algemeen inzetbaar, de beleidsregel inzake het gebiedverbod zal, indien nodig, speci-

fiek op de omgeving van de geplande LIBW moeten worden aangepast.49 Sinds juli 

                                                

48. Zie bijlage 7 voor de inhoud van beide APV’s. 

49. Op dit moment geldt het gebiedsverbod voor het centrum in Zutphen en voor de Houtwal, 

waar de verslaafdenopvang zit. 
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2011 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om via de APV een blowverbod in te 

zetten omdat de Opiumwet hiervoor voldoende maatregelen levert. 

Bij het beheersbaar houden van overlast rond maatschappelijke opvangvoorzienin-

gen is de regierol van de gemeente cruciaal. Een gemeente kan namelijk door middel 

van verschillende instrumenten sturen. Als de LIBW er komt, zal de gemeente Zutphen 

minimaal moeten kijken of de APV ter plekke aangepast moet worden. Bovendien zal 

de gemeente verantwoordelijk zijn voor het beheersplan rond de LIBW. Uit eerdere 

ervaringen van Bureau Beke met opvangvoorzieningen en ook in de situatie rond de 

opvang in Almen blijkt dat de gemeente bij uitstek de juiste regievoerder is. In Almen 

werd deze regierol door de burgemeester van Lochem vervuld, voor Zutphen is tot op 

heden nog onduidelijk waar de regietaak komt te liggen.50 Aangezien deze regierol tot 

op heden door de gemeente Zutphen tot op heden niet overtuigend is opgepakt, is dit 

een punt van aandacht. 

 

G e m e e n t e  Z u t p h e n :  t o e z i c h t  e n  h a n d h a v i n g  i s  g e e n  o p t i e  

De gemeente Zutphen beschikt over het zogenaamde Bureau Toezicht en Handhaving, 

onderdeel van het Team Openbare Ruimte. In deze gemeentelijke dienst werken on-

geveer twintig gemeentelijke toezichthouders en handhavers om straatvuil, 

hondenpoep, foutparkeren, fietsen in het centrum en het op tijd sluiten van terrassen 

te stroomlijnen. Er is echter geen bevoegdheid tot toezicht en handhaving op overlast 

door het uitgaanspubliek, op het niet naleven van sluitingstijden van de horeca en op 

druggebruikers/daklozen; deze openbare orde- en veiligheidstaken liggen bij de poli-

tie. Overlastbeheersing rond de geplande locatie is daarom geen taak voor deze 

afdeling. 

 

G e m e e n t e  L o c h e m :  f e i t e l i j k e  r e g i e v o e r d e r ?  

Tot op heden heeft de gemeente Lochem de regie gevoerd over het overlastbeheer in 

Almen. Omdat de verwachting is dat LIBW’ers vanuit de Mettrayweg ook naar Eefde 

zullen trekken, krijgt gemeente Lochem ook in de nieuwe situatie te maken met be-

heersmatige afwegingen. Daarnaast heeft de gemeente Lochem al de nodige ervaring 

met instellingen zoals LSG-Rentray en Trajectum Hanzeborg. Deze ervaring is een 

voordeel, maar kan ook contraproductief werken als de zienswijze van de gemeente 

Lochem bij de aanpak van overlast rond de LIBW anders is dan de zienswijze van de 

gemeente Zutphen. Ook gezien de nieuwe werkwijze van politiedistrict IJsselstreek 

(werken met een ‘instellingsagent voor meerdere voorzieningen, waaronder in de toe-

komst mogelijk ook de LIBW, zie verder) lijkt de feitelijke regie beter bij de gemeente 

Lochem aan te sluiten dan bij de gemeente Zutphen.  

 

                                                

50. Gesuggereerd is dat dit mogelijk een taak is voor de beleidsmedewerker maatschappelijke 

opvang. 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  5 1  -  

L e g e r  d e s  H e i l s :  a a n p a s s e n  v a n  h u i s r e g e l s  n o o d z a k e l i j k   

In de presentatie in Het Hart van Eefde op 24 augustus 2010 of 2011? staat vermeld 

dat in de huisregels is opgenomen dat cliënten zich in een nader af te spreken straal 

rond de voorziening niet hinderlijk ophouden, dan wel op andere wijze zorgen voor 

omgevingsoverlast. Deze straal zou in ieder geval het bos achter de geplande locatie, 

de Eefdese Brug, het fietstunneltje en de spoorbrug en de daarachterliggende huizen 

mee moeten nemen. 

 Ook de looproute richting Eefde via het bospad en het terrein van SC Eefde is een 

aandachtspunt. Bij voorkeur wordt een verplichte looproute in de huisregels opgeno-

men. Dit houdt in dat LIBW’ers niet door het bos en via SC Eefde naar Eefde lopen, 

maar omlopen via de Mettrayweg, Rustoordlaan en dr. Van de Hoevenlaan. 

In het verlengde hiervan is het ook noodzakelijk om te voorkomen dat dea-

lers/’aanhakers’ (bijvoorbeeld vanuit Narconon) zich in een bepaalde straal rondom de 

LIBW bevinden. Het voert te ver om deze eventuele overlast door een Leger des 

Heilsmedewerker te laten oplossen, maar in huisregels moet vermeld en eventueel 

gesanctioneerd worden dat LIBW’ers in de buurt met deze ‘derden’ contact leggen. 

 

L e g e r  d e s  H e i l s :  e x t r a  a a n d a c h t  v o o r  d e  o u t r e a c h e n d e  i n z e t  v a n  

p e r s o n e e l  

Om eventueel overlastgevende LIBW’ers in de buurt tegen te gaan is het Leger des 

Heils bereid om bewoners op te halen, ondanks dat dit volgens de legerleiding feitelijk 

niet hun taak is. Het Leger des Heils wil daarom inzetten op goede (telefonische) be-

reikbaarheid en snelle inzetbaarheid bij overlastgevende incidenten. De bezetting is 

vooral in de avonduren echter niet groot genoeg, namelijk twee personen, om dit altijd 

te kunnen garanderen. Bovendien kunnen onder dat personeel ook net afgestudeerden 

zitten die voor een dilemma komen te staan: ofwel een overlastgever overtuigen om 

mee terug naar de LIBW te gaan, ofwel LIBW’ers in de hand moeten houden als de 

collega de overlastgever ophaalt.  

 

L e g e r  d e s  H e i l s :  d a g b e s t e d i n g  i n t e n s i v e r e n  

Zowel het Leger des Heils als deskundigen geven aan dat dagbesteding een belangrij-

ke voorwaarde is voor het hervinden van structuur; het vormt daarmee een 

belangrijke stap richting positieve doorstroom. De dagbesteding in Almen is niet altijd 

goed van de grond gekomen. Zo is het fietsenproject door het wegvallen van de bege-

leider op een laag pitje komen te staan, maar zijn er nu twee medewerkers die 52 uur 

per week dagbesteding verzorgen. Dit resulteert momenteel in een groot deel van de 

bewoners dat aan dagbesteding doet, mede afhankelijk van de het feit of dagbesteding 

is geïndiceerd. 

 De dagbesteding voor de geplande locatie moet al voor de start van de LIBW gere-

geld zijn. Dit kan deels door activiteiten op en rond (denk aan rondslingerende 

bierblikken) het LIBW-terrein zelf en deels door samen te werken met in ieder geval 
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Trajectum Hanzeborg voor dagbesteding buitenshuis. In ieder geval moet er voor de 

mensen die geïndiceerd zijn voor dagbesteding altijd aanbod gegarandeerd zijn. 

 

P o l i t i e :  f o c u s  o p  k e r n t a k e n ,  m e t  e e n  ‘ p l u s ’  

De politie richt zich de laatste tien jaar steeds meer op haar kerntaken: handhaving, 

opsporing en noodhulp. Dit betekent dat de bewoners van de nieuwe voorziening van 

de politie in ieder geval de hoogste prioriteit krijgen als er sprake is van calamiteiten. 

In het geval van een calamiteit kan de burger 112 bellen en zal de politie de aanrijtijd 

van vijftien minuten garanderen. Voor minder urgente zaken, zoals audiovisuele over-

last, kan het nummer 0900-8844 gebeld worden, maar wordt niet gegarandeerd dat 

een melding direct wordt opgepakt.  

Een aandachtspunt daarbij is wel, dat de Mettrayweg bij de politie in Zutphen nog 

niet helder op de kaart staat, aangezien we na een interview zelf hebben meegemaakt 

dat een melding bij de Mettrayweg door de politiemeldkamer werd bestempeld als 

Eefdens grondgebied. Het lijkt daarom niet uitgesloten dat een eventuele LIBW aan de 

Mettrayweg een ‘blinde vlek’ wordt als het gaat om het alledaagse toezicht op overlast 

in de openbare ordesfeer. In eerdere door ons uitgevoerde onderzoeken (onder andere 

Kuppens en Ferwerda 2011a, 2011b en 2011c) werd de toezichtscapaciteit opge-

schaald door bijvoorbeeld gemeentelijke toezichthouders of door junior 

politiesurveillanten. Dat deze voor de situatie aan de Mettrayweg ontbreken, is een 

belangrijke factor voor de draagkracht van het gebied.  

Anderzijds pleegt de politie buiten haar kerntaken om extra inzet doordat er een 

‘wijkagent Instellingen’ voor de voorzieningen is aangewezen. Navraag bij de districts-

leiding leert dat deze agent extra taken mag uitvoeren ten behoeve van de 

beheersbaarheid van de overlast rond de Mettrayweg. Concreet gaat het dan bijvoor-

beeld om het screenen van potentiële bewoners op HKS-feiten. 

 

B e v e i l i g i n g s b e d r i j f :  e x t r a  i n z e t  i s  b e l a n g r i j k  

De eerdergenoemde blinde vlek rond de Mettrayweg, het ontbreken van niet-politiële 

toezichthouders en de kans dat personeel van het Leger des Heils een overlastgevende 

bewoner niet naar binnen kan krijgen, voeden de gedachte dat er voor het beheer 

meer nodig is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een pro-actieve beveiliger tussen 

de spoorbrug, de verkeersbrug en op het pad tot het terrein van SC Eefde te laten 

rondlopen. Dit om de LIBW’ers aan te spreken op hun eventuele aanwezigheid, maar 

ook om eventuele dealers en ‘derden’ (kwetsbare groep Rentrayjongeren en mensen 

van Narconon) te signaleren. 

Uit ervaringen met eerder onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2011c) blijkt wel dat 

een beveiliger te maken heeft met een beperkt werkterrein. Ten eerste is dat omdat er 

in het gebied zichtbeperkende voorwerpen voorkomen. Specifiek gaat het bij de Met-

trayweg om het bos en het talud van de spoorlijn. Ten tweede ligt de beperking in de 
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opdracht die de beveiliger meekrijgt, bijvoorbeeld door het specifiek surveilleren in 

bepaalde straten. Het instrument zal op zichzelf dus niet toereikend zijn. 

Navraag bij de leiding van het Leger des Heils leert dat men ook niet voor deze in-

vulling is, omdat een beveiligingsbedrijf niet vanuit de AWBZ gefinancierd wordt en de 

mogelijkheid dus niet bestaat om dit instrument in te zetten. Voor de gemeenten 

Zutphen en Lochem is structurele (co)financiering van een beveiliger eveneens geen 

optie, hooguit kan in een tijdelijke casus over nagedacht worden. Voor De Groene 

Waarden ten slotte is (co)financiering bespreekbaar. 

  

O p e n b a a r  M i n i s t e r i e :  t o p  1 0  v a n  o v e r l a s t g e v e r s  

Via de beleidsmedewerker Bestuur van de gemeente Zutphen is contact geweest met 

het Openbaar Ministerie (OM) over de rol die zij mogelijk zien in het beheersen van de 

overlastsituatie rond de Mettrayweg. Dit mede vanwege een convenant wat is gesloten 

tussen GGNet, politie en OM over onder andere het omgaan met incidenten.  

 Het OM staat op het standpunt dat een convenant voor de eventuele LIBW aan de 

Mettrayweg wat voorbarig is; als er al overlast is zou men wel bijvoorbeeld een top 10 

van overlastgevende personen op kunnen stellen. Dit hoeven dan niet alleen LIBW’ers 

te zijn, maar kunnen ook van andere instellingen in de buurt vandaan komen. 

De top 10 kan dan met partijen (instelling, gemeente, politie en OM) besproken en 

aangepakt kunnen worden, mogelijk in de zogenaamde Veiligheidskamer IJsselstreek 

van het NOG Veiligerhuis. 

 

B e h e e r s c o m m m i s s i e :  l e d e n  e n  m a n d a a t  v e r d i e n e n  a a n d a c h t  

Een beheerscommissie is een basisvereiste voor het monitoren van activiteiten in en 

de daarmee gepaard gaande overlast rond de eventuele LIBW. De kernpartners die 

minimaal in de commissie moeten aanschuiven zijn volgens de geïnterviewden mini-

maal de gemeente Lochem, de gemeente Zutphen, het Leger des Heils, een 

vertegenwoordiging van directe omwonenden, een vertegenwoordiger van SC Eefde, 

De Groene Waarden en de wijkagent (in dit geval de recent aangestelde instellings-

agent). Daarnaast hebben enkele geïnterviewden aangegeven de volgende 

schilpartners erbij te willen betrekken: LSG-Rentray, Trajectum Hanzeborg, Narconon 

en dorpsraad Eefde. De schilpartners moeten in ieder geval de notulen krijgen, bij de 

eerste bijeenkomst uitgenodigd worden en periodiek opgeroepen worden als zich inci-

denten voordoen.51 

 

Uit de gang van zaken in Almen blijkt dat de exclusiecriteria niet altijd handhaafbaar 

waren, ook omdat het voor het Leger des Heils niet altijd mogelijk is om inzicht in het 

                                                

51. Als de begeleidingscommissie eenmaal loopt, zijn we uiteindelijk voorstander van een ‘Instel-

lingscommissie’. De begeleidingscommissie wordt dan uitgebreid naar LSG-Rentray, Trajectum 

Hanzeborg en Narconon. Het nut en de noodzaak van woningbouwvereniging De Groene Waarden 

is dan minder; zij kunnen dan schilpartner worden. 
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verleden van potentiële bewoners te krijgen. Vandaar dat aan de districtsleiding van 

de politie is voorgelegd of de instellingsagent potentiële bewoners mag screenen op 

bepaalde feiten. Door de leiding is toegezegd dat dit kan. Met name de exclusiecriteria 

‘geweldsdelicten in het laatste jaar’ en ‘zedendelicten in de laatste vijf jaar’ kunnen 

een mogelijkheid zijn. Om problemen met de privacy te voorkomen, hoeft de politie 

alleen aan de geven dat de persoon ‘niet geschikt voor bewoning in de LIBW’ is. 

Ondanks dat cocaïnegebruik in stukken is benoemd als contra-indicatie, beschouwt 

het Leger des Heils dit gebruik niet als zodanig, ook omdat hierop bijna niet te contro-

leren is. In de praktijk controleert het Leger des Heils wel op het criterium van 

suïcidaliteit.  

 

De voornaamste taak van de begeleidingscommissie is het monitoren van de overlast 

en de daaropvolgende getroffen maatregelen. Hiervoor is het belangrijk dat de bege-

leidingscommissie overlast en de daaraan te koppelen maatregel registreert. Bij 

voorkeur komt een begeleidingscommissie in het begin frequent (maandelijks) bijeen. 

Als blijkt dat overlast hanteerbaar is, kan de frequentie afnemen. 

 

4.1.2 Samenwerkingspartners 

Naast individuele partners is in tabel 4.1 ook sprake van samenwerkende partners die 

volgens meerdere geïnterviewden instrumenten kunnen inzetten tegen overlast. De 

verschillende instrumenten leiden automatisch tot steeds andere samenwerkingsver-

banden. Zo zijn bijvoorbeeld voor psychiatrische zorg andere samenwerkingspartners 

nodig dan voor het aanbieden van dagbesteding.  

 

L e g e r  d e s  H e i l s  e n  i n s t e l l i n g e n  v o o r  v e r s l a v i n g s z o r g  e n  p s y c h i a -

t r i s c h e  p r o b l e m a t i e k :  s a m e n w e r k i n g  i n t e n s i v e r e n   

Voor verslavingsgerelateerde psychiatrische problematiek kunnen de bewoners van 

Almen bij Tactus in Zutphen terecht. Dit zal ook zo zijn als de LIBW aan de Mettray-

weg gevestigd wordt. Sowieso moeten methadongebruikers naar De Inloop, de 

methadonpost van Tactus, zodat ook op dat gebied tussen Tactus en het Leger des 

Heils al sprake is van samenwerken. 

 Een aandachtspunt is de zorg voor bewoners bij wie psychiatrische problematiek 

het hoofdprobleem is. Zij moeten onder behandeling van GGNet, maar deze samen-

werking verloopt niet optimaal in Almen.  

 

P r o r a i l :  v e r h o o g d e  s u ï c i d e k a n s  h e e f t  d e  a a n d a c h t  

In een reactie op onze vraag wat het standpunt van ProRail is over de geplande vesti-

ging van een LIBW aan de Mettrayweg in relatie tot suïcide wordt aangegeven dat de 

lokale situatie aldaar aandacht verdient. Vanuit het suïcidepreventieprogramma vindt 

ProRail het goed dat er al in de fase van het ontwikkelen van plannen wordt nagedacht 

over de suïcidekans. 
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4.2 Afbreukrisico’s in het beheer 

Na de presentatie van de beheerspartners en hun instrumenten is het noodzakelijk om 

te kijken welke afbreukrisico’s er aan de partners en de instrumenten kleven. Deze zijn 

schematisch weergegeven in tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1: Potentiële beheers- en samenwerkingspartners bij de overlastbeheersing en genoem-

de conceptinstrumenten 

B e h e e r s p a r t n e r s  

Partner Genoemd instrument Welke afbreukrisico’s zijn er? 

Gemeente 

Zutphen 

APV inzake gebieds- en alcoholverbod. 

Voor de Mettrayweg geldt wel het alco-

holverbod, maar niet het gebiedsverbod 

Gemeentelijke inzet bij aanpassing 

gebiedsverbod (indien noodzakelijk) 

 Toekomstig regie voeren op de overlast-

beheersing 

Gemeentelijke inzet onduidelijk 

Samenwerking met gemeente Lochem 

 Schrijven beheersplan voor de LIBW Gemeentelijke inzet onduidelijk 

Samenwerking met gemeente Lochem 

 Inzet gemeentelijk toezichthou-

der/handhaver 

Instrument niet voorhanden 

Gemeente 

Lochem 

Toekomstig regie voeren op de overlast-

beheersing? 

Gemeentelijke inzet 

Samenwerking met gemeente Zutphen 

Leger des  Huisregels: ophoudverbod opnemen Naleving door bewoners is onzeker 

Heils Huisregels: verplichte looproute opne-

men 

Naleving door bewoners is onzeker 

 Overlastgevers zelf pro-actief van de 

straat halen 

Personele bezetting schiet mogelijk 

tekort 

 Verzorgen van externe communicatie Almen wijst uit dat verbetering nodig is 

 Screenen potentiële bewoners op suïcide 

en cocaïneverslaving 

Deze punten zijn niet altijd bekend 

Beveiliger Beveiligingstaken  Het Leger des Heils heeft hiervoor geen 

financiële middelen 

Het gewenste gebied kan niet geheel 

door één bewaker bestreken worden 

Politie Handhaving openbare orde Geen extra politie-inzet, andere over-

heidstoezichthouders niet voorhanden 

 Verlenen noodhulp De onvindbaarheid van de LIBW 

 Prescreening potentiële bewoners op 

zeden 

Geen 
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Tabel 4.1 (vervolg): Potentiële beheers- en samenwerkingspartners bij de overlastbeheersing 

en genoemde conceptinstrumenten 

OM Opstellen van top 10 van overlastgevers 

in instellingen 

Het is een ‘achterafclausule’ (start pas 

als de noodzaak er is) en geen indicator 

voor de geschiktheid van de locatie 

Begelei-

dingscom-

missie 

Monitoring van het LIBW-beheer en het 

verzorgen van de interne communicatie 

De minimaal vereiste bezetting van de 

commissie lijkt realiseerbaar, het man-

daat is een onzekere factor 

S a m e n w e r k i n g s p a r t n e r s  

Partner (Mogelijk) instrument Welke afbreukrisico’s zijn er? 

Trajectum Han-

zeborg 

Gezamenlijk optrekken in dagbe-

stedingsaanbod 

Er is nog geen actie ondernomen, dit 

moet nog geëffectueerd worden 

Tactus Behandelplan voor verslaafden 

opstellen 

Geen 

 Methadonverstrekking Geen 

GGNet Behandelplan voor psychiatrische 

problematiek 

Samenwerking tussen GGNet en het 

Leger des Heils verloopt stroef 

ProRail Maatregelen om suïcide tegen te 

gaan 

ProRail zal niet direct overgaan tot 

suïcidebeperkende maatregelen 

 
4.3 Naar een oordeel over de geschiktheid van de locatie aan de Mettrayweg 

In de congruentiehypothese van Eysink Smeets et al. (2010) is aangegeven dat het 

raadzaam is om bij burgerlijke onrust te kiezen voor een zichtbaar aantal maatregelen. 

In vergelijking met andere door ons onderzochte voorzieningen in Arnhem, Wehl en 

Doetinchem blijven de mogelijk in te zetten beheerspartners en hun overlastbeperken-

de instrumenten in Zutphen achter. Het is ook de vraag of er rond de Mettrayweg aan 

maatregelen zoveel moet worden opgetuigd, maar uit de voorgaande paragraaf komt 

wel een aantal hiaten in het beheerspotentieel naar voren. 

 

Een oordeel over de geschiktheid van een locatie voor een LIBW is iets anders dan de 

vraag of het mogelijk is LIBW op een bepaalde locatie te vestigen. Wanneer geen re-

kening gehouden wordt met de draagkracht van de omgeving of wanneer 

buitensporige maatregelen verzonnen worden is een locatie mogelijk, maar daarmee 

nog niet geschikt.52 

 

Echt geschikte locaties voor een maatschappelijke opvanginstelling bestaan zelden, 

veeleer is sprake van locaties die minder geschikt zijn vanwege bepaalde omstandig-

heden. Onze opdracht is om een oordeel te geven over de al dan niet geschiktheid van 

                                                

52. Onder de noemer buitensporige maatregelen horen we regelmatig terug dat er bijvoorbeeld 

een gesloten hek of een peloton ME rond een voorziening geplaatst zou moeten worden.  
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de locatie. Daardoor moeten we ons richting op een keuze: de locatie is geschikt dan-

wel ongeschikt. Een tussenoordeel is in dit geval niet mogelijk. 

 

De geschiktheid van de locatie hebben we ingevuld als de mogelijkheid om met alle 

beheerspartners maatregelen in te zetten om omstandigheden die de draagkracht 

bedreigen op te heffen. Om discussie zoveel mogelijk te voorkomen, koppelen we deze 

geschiktheidsdefinitie dus los van de vraag hoe geschikt een woonvoorziening nog is 

wanneer allerlei maatregelen moeten worden ingevoerd. Onze mening is namelijk dat 

de draagkracht van de omgeving per definitie onder druk staat als een voorziening 

zoals de LIBW niet zonder extra maatregelen in de omgeving kan worden ingepast. 

Daarin speelt nog mee of er van oudsher al meer maatregelen rond een geplande 

voorziening voorhanden zijn of niet. Rond de geplande voorziening aan de Mettrayweg 

is dat bijvoorbeeld minder het geval dan we in eerdere onderzoeken (Kuppens en Fer-

werda, 2011a, 2011b en 2011c) hebben gezien. Op zich hoeft dit nog geen probleem 

te zijn, zolang er maar maatregelen in te voeren zijn die werken en dus het doel, de 

bedreiging van de draagkracht tegengaan, versterken. 

 

Wanneer we kijken naar de onderzoeksbevindingen dan gelden de volgende punten 

naar onze mening als bedreiging voor de draagkracht: 

 

 In het begin van de LIBW in Almen is het overlastniveau hoog, hoewel de externe overlast als 

geheel beperkt is gebleven. In het begin werd de overlast veroorzaakt door een ‘zwaardere’ 

doelgroep. Toch is eenzelfde classificatie te hangen aan de mensen die voor Wehl bestemd 

waren, begin 2011 tijdelijk in Almen geplaatst werden en voor veel interne overlast zorgden. 

Dit is bij uitstek een voorbeeld van wat we onder ‘negatieve doorstroom’ verstaan. Het ligt 

voor de hand dat deze vorm van doorstroom ook zal plaatsvinden in Zutphen. Bovendien wijst 

de analyse uit dat gezien het aantal verdenkingen de doelgroep ook in 2011 nog vergelijkbaar 

is met bijvoorbeeld het jaar 2009; 

 Geweldsincidenten komen regelmatig voor bij al bestaande instellingen in Eefde. In Almen 

komen ook geweldsincidenten voor, maar de geweldsincidenten zijn wel intern gepleegd; 

 Kwetsbare groep: kinderen in de buurt die over het bospad langs de LIBW lopen/fietsen; 

 Kwetsbare groep: jongeren van SC Eefde die soms ook in het bos spelen; 

 Kwetsbare groep: een enkele jongere van LSG-Rentray;  

 LIBW’ers die in het bos rondhangen; 

 Mogelijke ‘aanhakers’: bewoners van Narconon die contact leggen met de LIBW’ers; 

 Kans op de aanwezigheid van dealers in de buurt, met name in het bos, bij de bruggen en de 

fietstunnel; 

 Suïcidalen die zich aangetrokken kunnen voelen tot het spoor en het Twentekanaal; 

 De problematiek rond de geplande locatie vereist van gemeente Zutphen meer inzet en een 

actievere rol dan de gemeente tot op heden heeft laten zien, vooral als het gaat om de regie-
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voering bij het beheersen van de overlast. Tot nu toe is niet gebleken dat de gemeente Zutp-

hen de rol van regievoerder zal invullen; 

 De geplande locatie ligt op de grens van twee gemeenten en kan leiden tot onduidelijkheid in 

bestuurlijke regievoering; 

 De interne en externe communicatie rond de LIBW in Almen was slecht. De voorlichting die 

aan bewoners rond de Mettrayweg is gegeven, heeft op bepaalde punten ook te wensen over-

gelaten, waardoor nog niet is aangetoond dat er verbetering inzit; 

 Het aanbieden van dagbesteding was in Almen een aandachtpunt; 

 Het aantal medewerkers, soms twee, maakt pro-actief ophalen van overlastgevende bewoners 

lastig. 

 

Bovenstaande vijftien draagkrachtbedreigingen verschillen in de mate waarin ze opge-

lost kunnen worden. Om te komen tot een eindoordeel over de (on)geschiktheid van 

de Mettrayweg als locatie voor de LIBW koppelen we bovenstaande punten in de vol-

gende tabel aan het potentieel aan maatregelen. Daarnaast geven we de 

draagkrachtbedreigingen kwalificatie mee, welke betrekking heeft op de mate waarin 

de punten opgelost kunnen worden. We maken daarbij gebruik van de volgende drie-

deling: 

 

Tabel 4.2: Kwalificatie draagkrachtbedreigingen 

+ Het punt bedreigt de draagkracht licht 

+/- Het punt bedreigt de draagkracht matig 

- Het punt bedreigt de draagkracht ernstig 

 

Indien blijkt dat bepaalde draagkrachtbedreigingen én met een (–) worden beoordeeld 

én er geen maatregelen voorhanden zijn, dan beschouwen we de locatie aan de Met-

trayweg per definitie als ongeschikt; een bedreiging is dan niet op te lossen met een 

maatregel. Het betreffende vak is dan gearceerd weergegeven. 

 

Tabel 4.3: Geschiktheidsanalyse 

Draagkrachtbedreiging Kwali-

ficatie 

Genoemde beheersmaatregel om 

bedreiging op te heffen 

Maatregel 

mogelijk 

en vol-

doende 

dekkend? 

Negatieve doorstroom maakt 

interne overlastbeheersing lastig 

+/- Geen, negatieve doorstroom is een ge-

geven binnen het LIBW-concept  

NVT 

Geweldsincidenten komen re-

gelmatig voor in instellingen, 

maar hebben voornamelijk een 

intern karakter 

+/- Geen Nee 
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Tabel 4.3 (vervolg): Geschiktheidsanalyse 

Draagkrachtbedreiging Kwali-

ficatie 

Genoemde beheersmaatregel om 

bedreiging op te heffen 

Maatregel 

mogelijk 

en vol-

doende 

dekkend? 

Zedenincidenten komen boven-

matig voor in instellingen in 

Eefde 

- Zedenplegers als contra-indicatie Ja 

Kwetsbare groep: langsfietsende 

kinderen en jonge sporters SC 

Eefde 

- Pro-actieve bewaker 

Ophoudverbod in het bos 

Zedenplegers als contra-indicatie 

Nee 

Nee 

Ja 

Kwetsbare groep: Rentrayjonge-

ren 

+/- Pro-actieve bewaker 

Monitoring door begeleidingscommissie 

Nee 

Ja 

LIBW’ers die in het bos rond-

hangen 

- Pro-actieve bewaker 

Ophoudverbod in het bos 

Nee 

Nee 

Contact tussen LIBW’ers en 

bewoners Narconon 

+/- Gebiedsverbod 

Monitoring door begeleidingscommissie 

Nee 

Ja 

Dealers in de buurt van de ge-

plande LIBW 

+/- Pro-actieve bewaker 

Gebiedsverbod 

Nee 

Nee 

Suïcidalen in combinatie met de 

aanwezigheid van het spoor en 

het Twentekanaal 

+/- Suïcidalen als contra-indicatie Ja 

Te weinig inzet van de gemeente 

Zutphen 

- De gemeente Zutphen pakt de rol van 

regievoerder 

De gemeente schrijft het beheersplan 

De gemeente overweegt een aanpassing 

van het gebiedsverbod 

Nee 

 

Ja 

Nee 

Onduidelijkheid over regievoe-

ring omdat de geplande locatie 

op de grens van twee gemeen-

ten ligt 

- De gemeente Zutphen pakt de rol van 

regievoerder 

Gemeente Lochem pakt de rol van regie-

voerder vanwege de historische rol en 

overige instellingen in de gemeente 

Nee 

 

Ja 

Slechte interne en externe 

communicatie 

+/- Leger des Heils zorgt voor externe com-

municatie 

Begeleidingscommissie zorgt voor inter-

ne communicatie 

Ja 

 

Ja 

Het aanbieden van dagbesteding 

is een aandachtspunt 

+ Interne dagbesteding continueren 

Samenwerking zoeken met Trajectum 

Hanzeborg voor externe dagbesteding 

Ja 

Ja 

Dekking personeel voor ophalen 

overlastgevers te laag 

+/- Pro-actieve bewaker Nee 

 

Uit de geschiktheidsanalyse komt naar voren dat voor vijf ernstige draagkrachtbedrei-

gingen geen maatregelen voorhanden zijn die ook nog de bedreiging met zekerheid 

tegen gaan. De bedreigingen waar het om gaat hebben enerzijds met de inrichting van 

het gebied in combinatie met de daarin verblijvende groepen (LIBW’ers en kwetsbare 

groepen) te maken. Anderzijds bestaat er twijfel over de regievoering en de afwikke-

ling van incidenten in een gebied waarin twee gemeenten het voor het zeggen hebben.  
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Wanneer we kijken naar de beheersmaatregelen die voor deze vijf ernstige draag-

krachtbedreigingen voorhanden zijn, is te constateren dat de beheersmaatregelen 

teveel hiaten vertonen. We moeten de geplande locatie aan de Mettrayweg dan ook 

bestempelen als niet geschikt.  
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5 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

Aan Bureau Beke is gevraagd een oordeel te geven over de geschiktheid van de nieuw 

te bouwen Leger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen (LIBW) aan de Mettrray-

weg in Zutphen. Het is belangrijk om aan te geven dat deze rapportage dus alleen 

betrekking heeft op de geschiktheid van die locatie; als in de toekomst andere locaties 

in beeld komen, zullen de omstandigheden aldaar op hun eigen merites beoordeeld 

moeten worden. 

 

Het voornemen is om de LIBW in Almen te verplaatsen naar Zutphen. Om te komen 

tot een oordeel over de geschiktheid van de geplande locatie zijn de volgende onder-

zoekshandelingen uitgevoerd: 

 

 Een analyse van de doelgroep op basis van interviews met 43 personen, documenten, dossier-

informatie van het Leger des Heils en politie-informatie; 

 Een veiligheidsanalyse op basis van incidenten die in bijna vier jaar in Almen en Zutp-

hen/Eefde gepleegd zijn en op basis van interviews; 

 Een inventarisatie van potentiële partners die overlastreducerende instrumenten kunnen in-

zetten. 

 

Deze drie onderdelen zijn vervolgens gebruikt voor een analyse rond de geschiktheid 

van de geplande locatie aan de Mettrayweg, uitgedrukt in de draagkracht van de om-

geving gekoppeld aan de mogelijkheid en de dekking van de te treffen maatregelen. 

Het eindoordeel luidt dat de geplande locatie niet geschikt is voor het vestigen van een 

LIBW. Voor een vijftal ernstige draagkrachtbedreigingen is namelijk geen (dekkende) 

beheerspartners en/of beheersmaatregelen voorhanden om de bedreigingen op te 

heffen. 

 

Het oordeel over de geschiktheid van de locatie is opgebouwd uit meerdere analyses 

en daaruit voortkomende onderzoeksresultaten. Deze resultaten zijn aan de hand van 

vijf clusters onderzoeksvragen bijeengebracht. Per cluster zullen de onderzoeksvragen 

worden beantwoord. 

 

1. Huidige situatie Almen en Mettrayweg 

 In hoeverre is er nu sprake van (meetbare) overlast in Almen? 

 In hoeverre is er nu sprake van (meetbare) overlast in de omgeving Mettrayweg, vanuit onder 

andere huidige zorginstellingen en andere voorzieningen? 

 Is de ruimtelijke situatie van de beschermde woonvorm in Almen vergelijkbaar met de locatie 

aan de Mettrayweg, bijvoorbeeld ten aanzien van omwonenden en andere voorzieningen? Wat 

zijn de overeenkomsten en verschillen? 
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De incidentanalyse wijst uit dat er sinds 1 januari 2008 vooral in het centrum van Al-

men en in/rond de LIBW in Almen de nodige incidenten zijn geregistreerd. De 

incidenten in het centrum van Almen zijn niet toewijsbaar naar de bewoners van de 

LIBW; hiervoor kan ook de lokale bevolking verantwoordelijk zijn. Wel is in en rond de 

LIBW in Almen sprake van een verhoogde incidentconcentratie waarvoor de bewoners 

van de LIBW grotendeels verantwoordelijk zullen zijn. Het gaat dan voornamelijk om 

interne geweldsincidenten, vermogensincidenten (veelal diefstal) en vernielin-

gen/ruzies/openbare ordefeiten. Dit strookt grotendeels met de opmerkingen van 

geïnterviewden dat de geweldsincidenten in Almen voornamelijk naar medebewoners 

en personeel van de LIBW, gericht waren. 

 Wat de overlast rond de Mettrayweg betreft is te constateren dat in de zeer direc-

te omgeving van de geplande voorziening tot op heden eigenlijk geen incidenten 

voorkomen. Grofweg beginnen de incidenten bij SC Eefde een vertonen de incidenten 

een diffuus karakter, verspreid dus over geheel Eefde. Ook bij de instellingen LSG-

Rentray en Trajectum Hanzeborg komen de nodige incidenten voor. Een uitzondering 

op dit alles vormen de gewelds- en zedenincidenten, die bovenmatig instellingsgerela-

teerd zijn. 

De ruimtelijke situatie in Almen is anders dan in Zutphen. In Almen ligt de LIBW 

vrij in de ruimte, op ongeveer zes kilometer van het dorp Laren. In Zutphen is de ge-

plande locatie ingesloten tussen het Twentekanaal, de spoorbaan, landbouwgrond en 

een bos. Bovendien ligt direct achter het bos het terrein van SC Eefde. Binnen maxi-

maal anderhalve kilometer is het centrum van zowel Eefde als Zutphen te bereiken. 

Een verschil is dat de LIBW in Almen betrekkelijk ver van de openbare weg ligt, terwijl 

aangrenzend aan het terrein van Zutphen een fiets- en voetpad door het bos ligt. 

Een andere bevinding is dat de beheersmatige situatie in Zutphen anders zal zijn 

dan in Almen. In Almen voert de gemeente Lochem de regie over het beheersen van 

de overlast, mede door de persoonlijke inmenging van de burgemeester. Door de lig-

ging van de geplande locatie aan de Mettrayweg in Zutphen, direct naast de 

gemeentegrens met Lochem, bestaan er twijfels over de wijze waarop de mogelijke 

overlast opgepakt zal gaan worden. Tot op heden zijn er indicaties dat er geen eendui-

dige gemeentelijke regievoerder op de overlastbeheersing zal zijn, terwijl overlast zich 

in zowel gemeente Zutphen als gemeente Lochem zal gaan afspelen. 

 

2. De beschrijving van doelgroepen en kwetsbare groepen 

 Welke doelgroep is in de LIBW van Almen gehuisvest? 

 Binnen elke zorginstelling in de buurt van de Mettrayweg woont een andere doelgroep; hoe 

verhouden deze doelgroepen zich tot elkaar?  

 Hoe is de aard en de samenstelling van de burgers die zich rond de nieuwe locatie bevinden te 

typeren? Zijn er kwetsbare groepen te onderscheiden? 

 Welke gevoelens van onveiligheid spelen er bij de burgers? 
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In Almen is een brede doelgroep met zowel psychische als verslavingsproblematiek 

gehuisvest. Wat betreft psychische problematiek komen spanningen voor, maar ook 

psychoses, borderlinestoornissen en depressies. Uit de dossiers is niet gebleken dat 

personen suïcidale neigingen hadden. 

De verslavingsproblematiek loopt uiteen. Het kan gaan om harddrugs, alcohol, soft-

drugs, gokken, medicijnen en eten. Ook polygebruik, verslaving aan meerdere 

middelen, komt voor.  

 De analyse op bij de politie geregistreerde verdenkingen wijst uit dat de bulk aan 

feiten voor de komst naar de LIBW is gepleegd. Tijdens het verblijf resteren voorna-

melijk verdenkingen op het gebied van vermogensdelicten (veelal diefstal) en 

gewelddelicten. De laatste soort heeft zich voornamelijk intern in Almen afgespeeld.  

 

Als het gaat om kwetsbare groepen is een onderscheid te maken tussen de reguliere 

burgers en de burgers in instellingen. Onder de eerste groep bevinden zich voorname-

lijk jongeren die bij SC Eefde sporten en vanuit achterliggende wijken over het bospad 

langs de geplande voorziening aan de Mettrayweg komen. Beide groepen verblijven 

dan in het naastgelegen bos. 

 Niet uitgesloten is dat er tussen de jongeren van Rentray en de LIBW’ers contac-

ten zullen ontstaan. Dit kan contact van verschillende aard zijn, zowel als het gaat om 

het zoeken van confrontaties als om het zoeken van toenadering, bijvoorbeeld voor 

het handelen in drugs. 

 

De gevoelens van onveiligheid bij de omwonenden van de geplande locatie aan de 

Mettrayweg lopen uiteen van fietsendiefstal, het vinden van spuiten tot dealen en ze-

denmisdrijven. Grotendeels zijn deze gevoelens gebaseerd op angst en onbekendheid 

met een woonvoorziening en de bewoners die daarin gehuisvest zijn. Wanneer we niet 

alleen kijken naar de mening van omwonenden, maar ook naar die van experts, dan is 

de verwachting dat zich binnen de LIBW bedreigings- en geweldsincidenten kunnen 

voordoen. De verwachting is dat zich buiten de LIBW winkeldiefstallen en het rond-

hangen rond de geplande voorziening, met name bij de bruggen en het bij de 

voorziening gelegen bos, zullen voordoen.  

 

3. De concentratie van zorginstellingen na de komst van de LIBW 

 Hoe is de nieuwe locatie, mede in samenhang met de reeds bestaande opvangvoorzieningen 

in Eefde en Zutphen, te beschrijven? 

 Wat zijn de te verwachten effecten van de concentratie van zorginstellingen voor de omge-

ving, met name als het gaat om de interactie tussen de doelgroepen en de omwonenden/ 

gebruikers van voorzieningen/kwetsbare groepen in de buurt? 

 Zijn er spanningen tussen doelgroepen onderling en tussen doelgroepen en burgers te ver-

wachten waar rekening mee gehouden moet worden? Wat is de verwachting van de 

instellingen zelf?  
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 Wat zijn de te verwachten effecten rond veiligheid en leefbaarheid voor de omgeving? Denk 

hierbij aan de nabijheid van sportvelden, woningen en dergelijke. 

 Is de omgeving van de Mettrayweg, bezien vanuit de reeds bestaande opvangvoorzieningen, 

omwonenden, overige voorzieningen en kwetsbare groepen, draagkrachtig genoeg om de 

nieuwe LIBW te huisvesten? 

 

De concentratie van zorginstellingen is, zo blijkt uit het onderzoek, geen cruciale factor 

geweest om tot het oordeel te komen dat de geplande locatie in Zutphen niet geschikt 

is. De contacten die tussen jongeren van Rentray en bewoners van Narconon kunnen 

ontstaan zijn weliswaar als matige draagkrachtbedreigingen beoordeeld. De gesprek-

ken die met de betreffende vertegenwoordigers van deze twee instellingen zijn 

gevoerd wijzen er echter op dat eventuele problemen vroegtijdig gesignaleerd en aan-

gepakt kunnen worden. Daarbij komt, dat de politie sinds kort werkt met een 

instellingsagent, hetgeen betekent dat de instellingen beheersmatig steeds minder als 

zelfstandige eilanden gezien worden. 

 

Een punt dat in de analyse is gekwalificeerd als een ernstige draagkrachtbedreiging is 

de directe nabijheid van jongeren op de sportvelden van SC Eefde en jongeren die via 

het bospad naar de Eefdense Brug en Zutphen fietsen. Een bijkomend punt daarbij is 

het bos dat tussen de geplande LIBW en het terrein van SC Eefde ligt. Uit de geschikt-

heidsanalyse komt naar voren dat hiervoor geen (dekkende) maatregelen voorhanden 

zijn.  

 

4. Omgevingsrisico’s 

 Mettrayweg 2 ligt dicht bij een kanaal en een spoorweg; werkt de nabijheid van een kanaal of 

een spoorweg voor de doelgroep suïcideverhogend?  

 Zijn er andere risicovolle factoren waarmee rekening gehouden moet worden binnen de com-

binatie doelgroep – locatie?  

 

De geraadpleegde suïcide-experts wijzen inderdaad op een verhoogde suïcidekans 

vanwege de aanwezigheid van de spoorweg in de buurt, echter alleen voor personen 

die al suïcidale gedachtes hebben. Voor het kanaal bestaat onduidelijkheid vanwege 

ontbrekende expertise. Voor het overige bestaan er voor de doelgroep zelf geen risico-

volle factoren in relatie tot de geplande locatie aan de Mettrayweg. 

 

5. Minimale beheerskaders indien sprake is van de Mettrayweg als een geschikte locatie voor de 

LIBW 

 Wat zijn voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden om eventuele overlast na de 

komst van de LIBW tegen te gaan? 

 Wat zijn voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om spanningen tussen de bewo-

ners van instellingen en burgers/kwetsbare groepen te voorkomen? 
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Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is niet noodzakelijk, gezien het oordeel 

dat de geplande locatie van de LIBW aan de Mettrayweg niet geschikt is. Daarmee 

komt ook de invulling van de term onacceptabele overlast voor de geplande locatie te 

vervallen. Indien een nieuwe locatie gevonden wordt, is het wel van belang hieraan de 

nodige aandacht te besteden. 
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Bijlage 1: Gebruikte dossiergegevens 
 
Naam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Lichamelijke gesteldheid 

Psychische gesteldheid 

Is klant verslaafd? 

Verslaafd aan Harddrugs 

Verslaafd aan Alcohol 

Verslaafd aan Softdrugs 

Verslaafd aan Gokken 

Verslaafd aan Medicijnen 

Verslaafd aan Eten 

Verslaafd aan Internet 

Verslaafd aan bellen/SMS 

Heeft klant een dagbesteding? 

Aantal dagdelen dagbesteding 
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Bijlage 2: Analyse-uitvraag politie 
 

In dit voorstel verzoeken we als onderzoekers van Bureau Beke aan de analist van de 

politie van Noord- en Oost-Gelderland, om een data-extractie in BPS/BVH of GMS uit 

te voeren. De keuze voor een van deze twee systemen hangt af van onze wens om 

over een zo lang mogelijke periode betrouwbare data te genereren. De keus tussen 

deze twee systemen laten we bij de Infodesk Divisie Informatie & Intelligence. 

 

De data-extractie heeft dus betrekking op een zo lang mogelijke periode uit het 

verleden tot en met augustus 2011, en is bedoeld om invulling te geven aan een 

cijfermatige benadering van overlastgerelateerde incidenten in twee wijken: Almen en 

Eefde. Dit om te bepalen hoe de stand van zaken in die wijken is vóórdat de LIBW van 

het Leger des Heils verplaatst van Almen naar Eefde. 

 

A. Om welk gebied gaat het? 

We willen graag incidenten die in de wijken ALMEN en EEFDE. 

 

B. Om welke data gaat het? 

Het gaat om de volgende incidenten die we graag uit BVH geselecteerd zien: 

 

Maatschappelijke klasse BVH 

A10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO 

A12 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDE 

A20 INBRAAK WONING 

A21 INBRAAK BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS 

A22 INBRAAK WINKEL 

A23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR 

A24 INBRAAK SPORTCOMPLEX 

A25 INBRAAK HOTEL/PENSION 

A26 INBRAAK SCHOOL 

A27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN 

A30 DIEFSTAL IN/UIT WONING (GEEN BRAAK) 

A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (GEEN BRAAK) 

A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (GEEN BRAAK) 

A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (GEEN BRAAK) 

A34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS (GEEN B 

A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (GEEN BRAAK) 

A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (GEEN BRAAK) 

A40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ 

A50 WINKELDIEFSTAL 

A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER 

A70 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO 

A71 DIEFSTAL VAN MOTOR/SCOOTER 

A72 DIEFSTAL VAN FIETS 

A73 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS 
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A74 DIEFSTAL VAN ANDER VERVOERMIDDEL 

A75 DIEFSTAL VAN VAARTUIG 

A76 DIEFSTAL VAN VRACHTAUTO/BESTELAUTO 

A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING) 

A81 HELING 

A82 CHANTAGE / AFPERSING 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 

A95 OVERIGE DIEFSTALLEN DMV BRAAK 

B10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO GEVLGD 

B12 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF VERVOERMID GEVLGD D 

B20 INBRAAK WONING GEVOLGD DOOR GEWELD 

B21 INBRAAK BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS GEVOLGD DOOR GE 

B22 INBRAAK WINKEL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR GEVOLGD DOOR GEWELD 

B24 INBRAAK SPORTCOMPLEX GEVOLGD DOOR GEWELD 

B26 INBRAAK SCHOOL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN GEVOLGD DOOR GEWELD 

B30 DIEFSTAL IN/UIT WONING GEVOLGD DOOR GEWELD (GEEN B 

B31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL GEVOLGD DOOR GEWELD (GEEN B 

B32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR GEV DOOR GEWELD (G 

B33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION GEV DOOR GEWELD (GEE 

B34 DIEFSTAL IN/UIT BOX/GARAGE/SCHUUR/TUINHUIS GEV DR 

B35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX GEVLGD DOOR GEWELD (G 

B36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN GEV DOOR GEWELD (G 

B40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ GEVOLGD DOOR GEWELD 

B50 WINKELDIEFSTAL GEVOLGD DOOR GEWELD 

B60 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO GEVOLGD DOOR GEWELD 

B61 DIEFSTAL VAN MOTOR/SCOOTER GEVOLGD DOOR GEWELD 

B62 DIEFSTAL VAN FIETS GEVOLGD DOOR GEWELD 

B63 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS GEVOLGD DOOR GEWE 

B64 DIEFSTAL VAN ANDER VERVOERMIDDEL GEVOLGD DOOR GEWE 

B70 STRAATROOF 

B72 OVERVAL IN WONING 

B73 OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN 

B74 OVERVAL OP GELDINSTELLING/-LOPER 

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN (OOK BRAAK) MET/GEVOLGD DOOR G 

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO 

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI 

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW 

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN 

C50 VANDALISME/BALDADIGHEID 

C60 DIERENMISHANDELING 

D20 RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS/MEDICIJNEN 

D21 RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL 

D22 WEIGEREN VOORLOPIG ONDERZOEK 

D23 WEIGEREN ADEMANALYSE 

D24 WEIGEREN BLOEDPROEF 

E10 SCHIETPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E11 VECHTPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 
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E12 BURENRUZIE (ZONDER GEVOLGEN) 

E13 HUISELIJKE TWIST (ZONDER GEVOLGEN) 

E15 STEEKPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E16 RUZIE/TWIST (ZONDER GEVOLGEN) 

E30 ONGEVAL/ONWEL PERSOON 

E321 GELUIDSOVERLAST PARTICULIEREN 

E322 GELUIDSOVERLAST HORECA(BEZOEKERS) 

E33 OVERLAST DOOR GESTOORD/OVERSPANNEN PERSOON 

E34 MELDING GLUURDER 

E35 MELDING OVERLAST JEUGD 

E36 OVERLAST VUURWERK (ZONDER GEVOLGEN) 

E38 OVERLAST IVM DRUGS 

E391 OVERLAST STALKER 

E41 OVERLAST ZWERVERS 

F10 OVERIGE DELICTEN OPENBARE ORDE 

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN 

F12 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN 

F13 BRANDSTICHTING 

F15 HUISVREDEBREUK 

F16 LOKAALVREDEBREUK 

F17 WEDERSPANNIGHEID (VERZET) 

F18 NIET VOLDOEN AAN BEVEL/VORDERING 

F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG 

F30 VALSE IDENTITEIT OPGEVEN 

F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F42 HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F43 HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F44 VERVAARDIGEN HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F45 VERVAARDIGEN SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

F47 OVERIGE DRUGSDELICTEN 

F50 DISCRIMINATIE 

F51 BELEDIGING 

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID 

F521 VERKRACHTING 

F522 AANRANDING 

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN 

F530 BEDREIGING 

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID 

F532 GIJZELING/ONTVOERING 

F540 DOODSLAG/MOORD 

F542 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN 

F550 EENVOUDIGE MISHANDELING 

F551 ZWARE MISHANDELING 

F552 OVERIGEN MISHANDELING 
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C. Hoe willen we de data graag aangeleverd hebben? 

Bij voorkeur ontvangen we de analyses in Excel. Bij voorkeur ontvangen we gegevens 

uit ofwel BVH of GMS vanaf 2008. Eerder soortgelijk onderzoek in de gemeente 

Doetinchem leert dat dat betrouwbare BVH-cijfers voor die stad pas vanaf oktober 

2010 aan te leveren zijn. Daarom hopen we dat GMS danwel BVH en BPS meldingen 

vanaf 2008 kan genereren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we de incidenten mini-

maal tot en met juli 2011 meenemen in het onderzoek. Bij voorkeur krijgt ieder 

incident in Excel een aparte rij. Per rij willen we graag de volgende gegevens in ach-

tereenvolgende kolommen: 

 

 Maatschappelijke klasse (zie ook onderdeel B); 

 Omschrijving maatschappelijke klasse (zie ook onderdeel B); 

 Wijkaanduiding (ALMEN of EEFDE); 

 Postcode: vier cijfers; 

 Postcode: twee letters; 

 Dag van incident; 

 Tijdstip van incident; 

 Is het een aangifte? 

 Is het een melding? 

 Is het een vrije mutatie? 
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Bijlage 3: Categorie-indeling incidenten BVH/BPS  

 
Geweld 

aanranding 

bedreiging 

diefstal in/uit woning met geweld (geen braak) 

doodslag/moord 

eenvoudige mishandeling 

inbraak bedrijf/kantoor met geweld 

openlijke geweldpleging tegen personen 

overige diefstallen (ook braak) met geweld 

overige zedenmisdrijven 

verkrachting 

zware mishandeling 

Vermogen/fietsendiefstal 

diefstal (ook braak) uit/vanaf andere vervoer-

middelen 

diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto 

diefstal in/uit bedrijf/kantoor (geen braak) 

diefstal in/uit box/garage/schuur/tuinhuis/erf 

(geen braak) 

diefstal in/uit school (geen braak) 

diefstal in/uit woning (geen braak) 

diefstal van bromfiets/snorfiets 

diefstal van fiets 

diefstal van personenauto 

heling 

inbraak bedrijf/kantoor 

inbraak box/garage/schuur/tuinhuis  

inbraak sportcomplex 

inbraak winkel 

inbraak woning 

overige (eenvoudige) diefstal 

overige diefstallen dmv braak 

overval op overige objecten 

straatroof 

verduistering (evt. in dienstbetrekking) 

winkeldiefstal 

zakkenrollerij/tassenrollerij 

Drugs/zwervers/verward persoon 

aantreffen drugs (geen verdachte) 

bezit hard-drugs (lijst 1) 

bezit softdrugs (lijst 2) 

handel e.d. hard-drugs (lijst 1) 

handel e.d. softdrugs (lijst 2) 

overige drugsdelicten 

overlast door verward/overspannen persoon 

overlast ivm drugs 

overlast zwervers 

vervaardigen softdrugs (lijst 2) 

Ruzie/openbare orde/vernieling/belediging/verzet 

belediging 

brandstichting 

burenruzie (zonder gevolgen) 

huiselijke twist (zonder gevolgen) 

huisvredebreuk 

lokaalvredebreuk 

melding overlast jeugd 

niet voldoen aan bevel/vordering 

overige delicten openbare orde 

overlast stalker 

ruzie/twist (zonder gevolgen) 

valse identiteit opgeven 

vandalisme/baldadigheid 

vechtpartij (zonder gevolgen) 

vernieling overige objecten 

vernieling van/aan auto 

vernieling van/aan openbaar gebouw 

wederspannigheid (verzet) 

weigeren ademanalyse 
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Bijlage 4: Geïnterviewden 
 

Naam Instantie 

Dhr. Te Poele 

Dhr. Van Houwelingen 

Mevr. Van der Veer 

Dhr. Geerdink 

Dhr. Zoetenhorst 

Dhr. Allersma 

Mevr. Allersma 

Dhr. Visser 

Dhr. Leupold 

Mevr. Van Beem 

Dhr. Meijer 

Dhr. Pieffers 

Mevr. Kips 

Dhr. Mund 

Mevr. Reinderink 

Mevr. Van Veldhuisen 

Dhr. Van Zon 

Dhr. Dashorst 

Dhr. Emck 

Mevr. Emck 

Dhr. Reijnen 

Dhr. De Jong 

Mevr. Wernars 

Dhr. Edens 

Dhr. Van Ingen 

Mevr. Van Ouwerkerk 

Mevr. Kuipers 

Dhr. Van der Vegte 

Dhr. Linthorst 

Mevr. Rouwenhorst 

Dhr. Schieven 

Dhr. Smolders 

Dhr. Wesselink 

Dhr. Snijders Blok 

Mevr. Majoor 

Dhr. Tielbeke 

Dhr. Stormink 

Dhr. Van Dijk 

Mevr. Winkelhorst 

Mevr. Kluessien 

Mevr. Lebbink 

Dhr. Compagne 

Dhr. Van Roosendaal 

Gemeente Deventer 

GGz Eindhoven 

ProRail 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, team Doetinchem 

Vereniging Almens Belang/begeleidingscommissie Almen 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Gemeente Lochem 

Gemeente Zutphen 

Sportclub Eefde 

Sportclub Eefde 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Buurtbewoner 

Cliëntenraad LIBW 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, team Lochem 

Leger des Heils 

Leger des Heils 

Trajectum Hanzeborg 

Tactus 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, team Lochem 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, team Lochem 

Begeleidingscommissie Almen 

Begeleidingscommissie Almen 

LSG-Rentray 

LSG-Rentray 

Stichting Accommodaties Eefde 

Stichting Accommodaties Eefde 

Dorpsraad Eefde 

Dorpsraad Eefde 

Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, team Zutphen 

De Groene Waarden 

Stichting Narconon 

Sutfene 

De Nieuwe Aanleg Almen 

Gemeente Zutphen 
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Bijlage 5: Invulling Zorgzwaartepakketten 
 
Bron: Leger des Heils, 2011. 

 
ZZP 3:  

Gemiddeld krijgt u 10,5 uur zorg per week en 13,5 uur per week als ook dagbesteding 

is geïndiceerd. U krijgt begeleiding op de volgende gebieden: 

 persoonlijke verzorging: zorg voor het uiterlijk, persoonlijke hygiëne en gezondheid; indien 

noodzakelijk hulp bij medicijngebruik;  

 wonen: woonruimte schoon houden; bed opmaken en verschonen; kleding verzorgen en was-

sen; bereiden van maaltijden; 

 het dagelijks leven: opbouwen van een gewoon dag- en nachtritme; onderhouden van contac-

ten met medebewoners, begeleiders, familie, vrienden en buren; het leven in de 

bewonersgroep; reizen (met openbaar vervoer); deelname aan de samenleving; het oefenen 

van vaardigheden en ander gedrag in situaties die in het verleden steeds tot problemen heb-

ben geleid; het oplossen van problemen die je tegenkomt in het leven; ondersteuning bij het 

maken van keuzes in het eigen leven; als de bewoner zelf niet in staat is belangrijke keuzes 

te maken, neemt de begeleider dat over;  

 daginvulling: het kiezen en vasthouden van een zinvolle daginvulling zoals het volgen van 

opleiding en/of het verwerven en behouden van werk; het invullen van de vrije tijd onder an-

dere met groepsprogramma’s gericht op creativiteit, muziek of sport; deelname aan 

activiteiten in verenigingen, buurt- en clubhuizen; uitgaan; op vakantie gaan; 

 geldzaken en administratie: verwerven en behouden van inkomen/uitkering; veel voorkomen-

de handelingen zoals bankzaken, post, e-mail, verzekeringen, belastingen, enz.; indien nodig 

het aanvragen en nakomen van een schuldregeling; 

 psychische problemen: het bieden van bescherming en veiligheid in Huis en Haard; zorgen dat 

de geestelijke conditie van de bewoner niet verder achteruit gaat en waar mogelijk verbetert; 

omgaan met de verschijnselen van de bij de bewoner geconstateerde psychiatrische proble-

men; toezicht op het gebruik van medicijnen en de werking ervan; omgaan met emoties, 

conflicten, ruzies, (ernstige) agressiegevoelens; 

 algeheel welbevinden: met de begeleider zoeken naar wat maakt dat ik me gelukkig voel; wat 

maakt mijn leven de moeite waard?; 

 verslaving: bewustwording van het gevolg van het gebruik van verslavende middelen op het 

leven; mogelijkheid tot deelname aan een programma gericht op het anders omgaan met ver-

slaving; indien nodig: hulp bij de aanmelding voor een afkickcentrum; 

 contacten met politie en justitie: leren aanvaarden van gezag door vertegenwoordigers van de 

overheid; nakomen van afspraken met politie/justitie; voorkomen van nieuwe contacten met 

politie/justitie. 
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ZZP 4C: 

Gemiddeld krijgt u 13,5 uur zorg per week en 16,5 uur per week als ook dagbesteding 

is geïndiceerd. Het pakket is hetzelfde als bij ZZP 3C. Daar komen bij op het gebied 

van: 

 

 persoonlijke verzorging: verpleegkundige zorg; leren omgaan met een chronische ziekte en/of 

een lichamelijke handicap; 

 het dagelijks leven: de begeleiders nemen het maken van belangrijke keuzes in het leven van 

de bewoner over; 

 het zelfstandig deelnemen aan activiteiten in de samenleving is voor deze groep bewoners 

geen doel meer. 

 

ZZP 5C: 

Gemiddeld krijgt u 15 uur zorg per week en 18 uur per week als ook dagbesteding is 

geïndiceerd. Het pakket is hetzelfde als bij ZZP 4C. Daar komen bij op het gebied van: 

 

 algeheel welbevinden: ten aanzien van de zin van het leven is de begeleiding veel minder 

gericht op de zoektocht door de bewoner zelf. De begeleiders ondersteunen de bewoner hier-

bij en maken daarin keuzes met en voor hem; 

 verslaving: er wordt niet meer gewerkt aan het motiveren tot stoppen met het gebruik van 

verslavende middelen, het accent verschuift naar gebruik van middelen zonder daarbij over-

last te geven. 
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Bijlage 6: incidenten in Zutphen en Eefde 
 

Vermogensincidenten 

 

 

Vermogensincidenten, veelal diefstal, komt verspreid over Eefde voor. Ook LSG-

Rentray, SC Eefde, Trajectum Hanzeborg en het centrum van Eefde (specifiek in win-

kels) hebben hiermee te maken. 
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Gewelds- en zedenincidenten 

 

 

Geweldsincidenten concentreren zich vooral op bepaalde plekken. Met name bij LSG-

Rentray, in het centrum van Eefde, bij Trajectum Hanzeborg, SC Eefde en hoek 

Schoolstraat/Gymnastieklaan komen geweldsincidenten voor. 

Zedenincidenten zijn vooral bij LSG-Rentray en Trajectum Hanzeborg aan de orde. 

Daarnaast liggen nog enkele zedenincidenten verspreid over Eefde. 



B e s c h e r m d e  w o o n v o r m  v e r p l a a t s t  -  8 5  -  

Vernieling/ruzie/openbare orde 

 

 

Deze incident ligt verspreid over heel Eefde. Ook op het terrein van SC Eefde, Trajec-

tum Hanzeborg en LSG-Rentray zijn meerdere van deze incidenten geweest. 
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Bijlage 7: APV-regelingen 

 

Hinderlijk drankgebruik (artikel 2.4.8 APV) 
1. Het is verboden op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken fles-

sen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor: 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de 

Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ont-

heffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet. 

 

 

Beleidsregel voor bevelen tot gebiedsontzegging (artikel 2.4.10a APV) 

1. De burgemeester kan degene die, hetzij alleen, hetzij in groepsverband, de openba-

re orde ernstig verstoort door het plegen van strafbare feiten, of anderszins 

personen lastig valt of schade toebrengt uit het oogpunt van openbare orde het be-

vel geven zich te verwijderen en zich verwijderd te houden van of uit een door de 

burgemeester bij bevel gegeven plaats of gebied gedurende de tijd bij het bevel 

genoemd. 

2. Het is verboden zich in het gebied te bevinden in strijd met een krachtens het eer-

ste lid gegeven bevel. 

3. Het in het eerste lid bedoelde bevel geldt niet voor zover de persoon tot wie het 

bevel is gericht: 

a. in het gebied blijkens opgave in het persoonsregister van de gemeente woonach-

tig is, of 

b. aannemelijk maakt dat hij op de plaats of in het gebied werkzaam is, of 

c. anderszins aannemelijk maakt dat hij een zwaarwegend belang heeft zich in dat 

gebied op te houden. 

4. De burgemeester bepaalt de plaats of het gebied waarvoor een gebiedsontzegging 

bij bevel opgelegd kan worden. 

 

G e b i e d s o n t z e g g i n g  

Een gebiedsontzegging moet worden gezien als een ultimum remedium. Andere (juri-

dische) mogelijkheden moeten eerst worden toegepast alvorens een 

gebiedsontzegging wordt opgelegd. Voorafgaande aan de gebiedsontzegging moeten 

strafbare feiten zijn gepleegd, die betrekking hebben op de openbare orde. De ge-

biedsontzegging wordt opgelegd ter voorkoming van overlast in de toekomst en niet 

als straf. Het betreft overtredingen van de APV, wetboek van Strafrecht (Sr) en de Wet 

Wapens en Munitie (WWM). De juridische kaders waarbinnen een gebiedsontzegging 

mogelijk is, zijn het beginsel van proportionaliteit (de gebiedsontzegging staat in ver-
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houding tot de ernst of mate van verstoring van de openbare orde) en subsidiariteit 

(de ontzegging is afgewogen tegen andere mogelijke maatregelen). 

 

A a n w i j z i n g  g e b i e d e n  

1. Zutphen, centrum (Stationsplein-IJsselkade-Vispoortplein-Martinetsingel-Boompjes-

wal-Paardenwal-Louisesingel-Isendoornstraat en alle daarbinnen liggende straten). 

Zutphen wil handhavend optreden tegen notoire overlastveroorzakers in het uitgaans-

gebied. Dit zijn personen die met regelmaat strafbare feiten plegen in de openbare 

ruimte en die veelal ook een collectieve ontzegging uitgereikt hebben gekregen van de 

horeca. Het gebied dat daarvoor moet gelden is het uitgaansgebied waar de horecage-

legenheden zijn gevestigd 

  

2. Zutphen, Houtwal. Rond de verslaafdenopvang op de Houtwal doen zich problemen 

voor met cliënten die door Tactus de toegang worden ontzegd en cliënten die buiten 

de openingstijden rond de opvang rond hangen. Deze problemen bestaan met name 

uit vernielingen en de invloed die de gedragingen hebben op de cliënten die de opvang 

willen bezoeken. Een tijdelijke ontzegging voor notoire overlastveroorzakers kan een 

instrument zijn om hiertegen op te treden. 

  

S t r a f b a r e  f e i t e n  

Bij de volgende strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen binnen de 

gemeente grenzen kan een gebiedsontzegging worden gegeven. Overtreding van: 

 

• artikel 2.1.1.1. APV: Samenscholing en ongeregeldheden 

• artikelen 2.2.3. en 2.3.1.7. APV: Ordeverstoringen 

• artikel 2.4.7 APV: Hinderlijk gedrag op of aan de weg 

• artikel 2.4.8 APV: Hinderlijk drankgebruik  

• artikel 2.4.9 APV: Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen  

• artikel 2.4.10 APV: Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten  

• artikel 2.7.1. APV: Drugshandel op straat 

• artikel 3.2.6. APV: Straatprostitutie 

• artikel 4.4.6. APV: Natuurlijke behoefte doen 

• artikel 2 Opiumwet: verkopen enz. van harddrugs  

• artikel 3 Opiumwet: verkopen enz. van softdrugs 

• artikel 131 Sr: Opruiing 

• artikel 137c Sr: Beledigen van groep mensen 

• artikel 138 Sr: Huisvredebreuk 

• artikel 141 Sr: Openlijke geweldpleging 

• artikel 179 Sr: Ambtsdwang 

• artikel 180 Sr: Wederspannigheid tegen ambtenaar 

• artikel 181 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid met letsel 
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• artikel 182 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging 

• artikel 184 Sr: Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel  

• artikel 186 Sr: Samenscholen 

• artikel 239 Sr: Schennis van de eerbaarheid 

• artikel 246 Sr: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid 

• artikel 252 Sr: Toedienen bedwelmende drank 

• artikel 266 Sr: Eenvoudige belediging 

• artikel 267 Sr: Belediging ambtenaar in functie  

• artikel 285 Sr: Bedreiging  

• artikel 300 Sr: Eenvoudige mishandeling 

• artikel 301 Sr: Mishandeling met voorbedachten rade 

• artikel 302 Sr: Zware mishandeling 

• artikel 303 Sr: Zware mishandeling met voorbedachten rade 

• artikel 306 Sr: Deelneming aan aanval of vechtpartij 

• artikel 317 Sr: Afpersing 

• artikel 318 Sr: Afdreiging  

• artikel 350 Sr: vernieling 

• artikel 424 Sr: Straatschenderij 

• artikel 426 Sr: Verkeersbelemmeringen in staat van dronkenschap 

• artikel 341 Sr: Rumoer, burengerucht 

• artikel 453 Sr: Openbaar dronkenschap 

• artikel 13 en 27 WWM: Dragen verboden wapens 

• artikel 26 WWM: Verbodsbepaling 

 

Onder overtreding wordt ook poging tot overtreding verstaan indien hierdoor de open-

bare orde is of kan worden verstoord.  

  

P r o c e d u r e  g e b i e d s o n t z e g g i n g  

Een besluit tot het opleggen van een gebiedsontzegging wordt genomen indien een 

persoon voor de derde keer in een periode van 12 maanden een proces verbaal krijgt 

uitgereikt vanwege het begaan van één van de in het voorgaande overzicht opgeno-

men strafbare feiten. 

1. Na het tweede geconstateerde strafbare feit wordt de persoon schriftelijk gewaar-

schuwd door middel van aangetekende brief of uitreiking van de brief door de politie. 

2. De politie levert na twee geconstateerde strafbare feiten de benodigde informatie 

aan bij de burgemeester. 

3. Bij het derde geconstateerde strafbare feit levert de politie de benodigde informatie 

aan bij de burgemeester. 

4. De betreffende persoon wordt middels aangetekende brief in kennis gesteld van een 

voornemen tot oplegging van een gebiedsontzegging. 
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5. De betreffende persoon krijgt de gelegenheid om binnen 3 dagen na verzenddatum 

van de brief een zienswijze in te dienen. Van deze termijn kan in spoedeisende geval-

len worden afgeweken. Het voornemen wordt dan telefonisch of in persoon 

uitgesproken. Daarop kan dan een zienswijze worden gegeven. 

6. De zienswijze wordt meegenomen in het definitief te nemen besluit. 

7. Indien de persoon woont, werkt of zwaarwegende belangen heeft om zich in het 

betreffende gebied op te houden, wordt de ontzegging opgelegd voor een gedeelte van 

het aangewezen gebied, zodanig dat de persoon een bepaalde aanlooproute krijgt. 

8. Begaat de persoon die een gebiedsontzegging heeft gekregen binnen 12 maanden 

na de datum van bekendmaking daarvan wederom een in het voorgaande overzicht 

opgenomen strafbaar feit, dan wordt zonder voorafgaande waarschuwing direct een 

gebiedsontzegging opgelegd wegens recidive. 

9. De gebiedsontzegging is een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. 

Daartegen is bezwaar en beroep mogelijk. 

  

D u u r  g e b i e d s o n t z e g g i n g  

De gebiedsontzegging duurt vier weken. De gebiedsontzegging duurt zes weken inge-

val overtreding van: 

• artikel 137c Sr: Beledigen van mensen 

• artikel 180 Sr: Wederspannigheid tegen ambtenaar 

• artikel 252 Sr: Toedienen bedwelmende drank 

• artikel 267 Sr: Belediging ambtenaar in functie  

 

De gebiedsontzegging duurt acht weken ingeval overtreding van: 

• artikel 2 Opiumwet: verkopen enz. van harddrugs  

• artikel 3 Opiumwet: verkopen enz. van softdrugs 

• artikel 131 Sr: Opruiing 

• artikel 141 Sr: Openlijke geweldpleging 

• artikel 179 Sr: Ambtsdwang 

• artikel 181 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid met letsel 

• artikel 285 Sr: Bedreiging 

• artikel 300 Sr: Eenvoudige mishandeling 

• artikel 301 Sr: Mishandeling met voorbedachten rade 

• artikel 306 Sr: Deelneming aan aanval of vechtpartij 

• artikel 318 Sr: Afdreiging  

• artikel 350 Sr: vernieling 

• artikel 13 en 27 WWM: Dragen verboden wapens 

• artikel 26 WWM: Verbodsbepaling 

 

De gebiedsontzegging duurt twaalf weken ingeval overtreding van: 

• artikel 182 Sr: Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging 
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• artikel 246 Sr: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid 

• artikel 302 Sr: Zware mishandeling 

• artikel 303 Sr: Zware mishandeling met voorbedachten rade 

• artikel 317 Sr: Afpersing 

  

De duur van de gebiedsontzegging wordt gerelateerd aan het derde strafbare feit dat 

gepleegd is. 

  

Indien een gebiedsontzegging wordt gegeven aan notoire overlastveroorzakers tijdens 

uitgaansavonden (Zutphen, centrum) kan de burgemeester bepalen dat de ontzegging 

voor de duur van de ontzegging geldt van donderdagavond tot maandagochtend van 

21.00 uur tot 05.00 uur. Wanneer in de periode dat de gebiedsontzegging van kracht 

is grootschalige evenementen plaatsvinden in het aangewezen gebied, kan de burge-

meester bepalen dat de ontzegging tevens geldt voor de evenementendagen. 

  

Gebiedsontzeggingen voor het gebied parkeerterrein Houtwal gelden voor de gehele 

week. 

  

O v e r t r e d i n g  g e b i e d s o n t z e g g i n g  

Wanneer een persoon aan wie een gebiedsontzegging is opgelegd zich hier niet aan 

houdt is er sprake van een misdrijf in de zin van artikel 184 van het Wetboek van 

Strafrecht (opzettelijk niet voldoen aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk 

voorschrift gedaan door een ambtenaar). Hiertegen wordt strafrechtelijk opgetreden. 

Artikel 184 Sr is tevens een van de feiten op grond waarvan een gebiedsontzegging 

kan worden gegeven. Bij overtreding van de gebiedsontzegging is er dus sprake van 

recidive als bedoeld in stap 8 van de procedure. Op grond van de procedure leidt dit 

direct, zonder voorwaarschuwing, tot een nieuwe gebiedsontzegging van vier weken. 

Omdat op het moment van overtreding nog een gebiedsontzegging van kracht is, gaat 

deze gebiedsontzegging in op het moment dat de andere eindigt. 
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