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Samenvatt ing 
 
Van februari 2007 tot en met februari 2008 heeft in de gemeente Noordwijk de proef 

met verlengde sluitingstijden gedraaid. Aan deze proef is een aantal maatregelen ge-

koppeld om de uitgaansoverlast in Noordwijk te beperken. Voor de gemeente Noord-

wijk staan de volgende thema’s in de proef centraal: 

 

 het terugdringen van vandalisme/vernieling;  

 het terugdringen van horecageluid; 

 het terugdringen van openbaar dronkenschap/baldadigheid; 

 het terugdringen van afval/rommel. 

 

Advies- en Onderzoeksgroep Beke heeft in opdracht van de gemeente Noordwijk de 

proef geëvalueerd. Daarvoor zijn verschillende onderzoekshandelingen verricht. Twee 

bewonersenquêtes in januari 2007 en januari 2008 en een analyse van geregistreerde 

incidenten van de politie vormen daarin de hoofdmoot. 

 

Ondanks de proefmaatregelen vertonen de incidenten geen rooskleuriger beeld op de 

verschillende overlastgebieden, zoals geluidsoverlast, vermogensdelicten, et cetera. 

Alleen vernielingsincidenten lijken in aantal licht af te nemen, maar dan alleen voor het 

directe uitgaansgebied op en rond De Grent. Vooral het jaar 2007 vertoont een ongun-

stige incidentontwikkeling. Verder geven de incidenten aan dat geweld zich verder 

uitbreidt richting het achterland van De Grent. Bovendien lijken bepaalde jongeren 

geweld als een soort provocatie-instrument te gebruiken, want regelmatig krijgen uit-

gaanders na te zijn uitgelokt nog voor het begin van de sluitingsprocedure klappen. 

Een positief punt is de gunstige ontwikkeling van de aangiftebereidheid. 

 

De ervaren overlast van bewoners is in het afgelopen jaar licht gedaald, zo wijzen de 

bewonersenquêtes uit. Zo is de ervaren overlast van bewoners door horecabezoekers in het 

afgelopen jaar gedaald en hebben bewoners minder overlast ervaren van geluid van 

horeca en jongeren, weggeworpen rommel, hinderlijk geparkeerde auto’s en gevaarlijk 

verkeersgedrag. Overlast onder bewoners vindt nog steeds vooral plaats op zaterdag 

en vrijdag, maar bewoners ervaren zowel in het hoog- als in het laagseizoen overlast. 

 

Er zijn indicaties dat bewoners het afgelopen jaar vaker last van vandalen hebben 

gehad die autospiegels afbreken en planten/bloembakken in tuinen vernielen. Daaren-

tegen is het aandeel Noordwijkers dat slachtoffer is geworden van een of meerdere 

misdrijven in het afgelopen jaar afgenomen. Fietsendiefstal en bedreigingen zijn de 

meest voorkomende misdrijven, maar ook deze criminaliteit is gedurende het proefjaar 



 

afgenomen. Uiteindelijk doet meer dan de helft van de bewoners geen aangifte of 

melding bij de politie als ze het afgelopen jaar slachtoffer van een misdrijf zijn gewor-

den. 

 

Aan bewoners is in de enquêtes ook gevraagd wat zij vinden van alle maatregelen die 

getroffen zijn om uitgaansoverlast tegen te gaan. Vier op de vijf bewoners merkt niets 

van de al bestaande maatregelen, maar toch zegt het merendeel van de bewoners dat 

de gemeente, de politie en de horeca voldoende doen om de overlast tegen te gaan. 

De bewoners in het uitgaansgebied zijn minder positief over de inzet van de drie par-

tijen bij het tegengaan van overlast. De mening van bewoners over de verruimde slui-

tingstijden loopt uiteen; er zijn zowel veel voor- als tegenstanders van deze maatre-

gel. Wel zijn bewoners in de uitvalswegen zijn positiever over de verlengde sluitingstij-

den dan de bewoners in het uitgaansgebied. 

 

Een verdieping op de vier thema’s 

Het terugdringen van vandalisme/vernieling: Vernieling vindt vooral plaats in de straten 

achter De Grent. Weliswaar zijn er minder straten waar het slachtofferschap van van-

dalisme hoog ligt, maar er zijn wel straten bijgekomen waar relatief veel bewoners 

slachtoffer van vandalisme zijn geworden. Er is sprake van enerzijds een stijging van 

verschillende vernielingsvormen (vooral bij auto’s), terwijl anderzijds de overige ver-

nielingen hooguit gelijk zijn gebleven. In zoverre kan voor dit thema niet gesproken 

worden van een succesvol jaar. 

 

Het terugdringen van horecageluid: De onderzoeksresultaten geven geen eenduidig beeld 

omdat de incidenten een stijging en de bewonersenquêtes een daling laten zien. Uit 

een nadere analyse van meldingen van geluidsoverlast blijkt dat enkele bewoners ver-

antwoordelijk zijn voor veel overlastmeldingen. Geluidsoverlast is direct gerelateerd 

aan bewoners die in de directe omgeving van De Grent wonen; voor het merendeel 

van de bewoners in Noordwijk is dit geen overlastbron. 

 

Het terugdringen van openbaar dronkenschap/baldadigheid: Overlast van dronken en balda-

dige jongeren concentreert zich rond De Grent, maar ook in het gebied tussen de 

Abraham van Royenstraat tot het Jan Kroonsplein en de Piet Heinstraat. Baldadige 

jongeren blijven daar na sluitingstijd vaak hangen, vernielen brievenbussen of urine-

ren daarin. Dit gaat dan vaak gepaard met veel geluidsoverlast. 

 

Voor vernielingen en geweldmisdrijven lijkt er een verplaatsingseffect op te treden. Dit 

kan mogelijk veroorzaakt zijn door strenger toezicht op de meest overlastgevende 

locaties, waardoor jongeren uitwijken naar de straten er omheen. Uit de incidenten 

komt naar voren dat geweld door sommige jongeren richting andere uitgaanders  



 

bewust wordt gebruikt. 

 

Het terugdringen van afval/rommel: Vrijwel elke straat waar jongeren op weg naar huis of 

in de loop van de avond en nacht doorheen komen heeft last van rommel. Uit de on-

derzoekshandelingen komen in het afgelopen jaar geen indicaties voor het afnemen 

van deze overlastvorm naar voren. 

 

Het onderzoek resulteert in de volgende aanbevelingen: 

 

 Leer van andere overlastbeperkende initiatieven in andere steden; 

 Hou jongeren na één uur ’s nachts van de straat door na dat tijdstip geen personen meer in 

de horecagelegenheden toe te laten; 

 Pak de notoire geweldplegers aan; 

 Plaats installaties die jongeren stimuleren om niet te blijven rondhangen na sluitingstijd; 

 Communiceer de nieuwe regels en recente ontwikkelingen op het gebied van overlastbeper-

kende maatregelen in Noordwijk; 

 Pak het fietsenstalprobleem aan; 

 Blijf strikt handhaven op geluidscontroles. 
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1 Een verdiepingsslag in Noordwijk 
 

De gemeente Noordwijk ontwikkelt sinds begin jaren negentig verschillende initiatie-

ven op het gebied van overlastbeperkende maatregelen. Met name de overlast door 

horecagelegenheden en uitgaande jongeren staat daarbij centraal. Daarom is in 2005 

bij de gemeenteraad het voorstel ingebracht om de sluitingstijden in een proef te ver-

ruimen. Dit voorstel is toen alleen niet tot daadwerkelijke uitvoering gebracht. 

 

In datzelfde jaar is door Kuppens en Ferwerda (2006) een onderzoek naar overlast in 

de gemeente Noordwijk uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn als volgt 

samen te vatten: 

 

 door de politie geregistreerde overlast daalt tussen 2002 en 2005; 

 geweldsgerelateerde overlast rond De Grent is een punt van toenemende aandacht; 

 vandalisme en vernieling dalen licht, maar vernielingen aan auto’s blijven constant aanwezig; 

 de aangiftebereidheid van burgers lijkt te stijgen; 

 bepaalde straten rond De Grent hebben te maken met diverse vormen van overlast. 

 

Eén van de aanbevelingen uit dat onderzoek betreft het aanpassen van sluitingstijden, 

bij voorkeur volgens een 1-2-3-systeem met sluitingstijden tot vijf uur ‘s nachts. Bin-

nen dat tijdsbestek kan een horecaondernemer zelf bepalen wanneer hij sluit. Boven-

dien mogen uitgaanders na een bepaald tijdstip niet meer naar binnen. 

 

In 2006 heeft zich een aantal incidenten rond De Grent voorgedaan die de gemeente 

hebben doen besluiten om de proef voor het verruimen van de sluitingstijden in hero-

verweging te nemen. Deze verruiming gaat gepaard met een scala aan verdiepende 

maatregelen die voorgesteld zijn om de overlast van het uitgaanspubliek in te perken. 

Onder de noemer van een integrale aanpak behelst dit de volgende maatregelen:1 

 

 geluidsonderzoek rond De Grent; 

 Verlichting Op Maat aanpassen aan de verruimde sluitingstijden; 

 cameratoezicht; 

 toezicht op komende en gaande bezoekers door politie en bewoners; 

 intensivering van de samenwerking tussen politie, susploeg en portiers; 

 verkeers- en infrastructurele maatregelen; 

 voorbereid zijn op calamiteiten via het rampenbestrijdingsplan. 

 

                                               
1. Niet alle maatregelen, zoals cameratoezicht, zijn tijdens de start van de proef geëffectueerd. 
De proef is voornamelijk opgezet rond het verlengen van de sluitingstijden. 
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Vanuit de gemeente Noordwijk en de bewoners rond De Grent is de wens geuit om de 

proef rond de verruimde sluitingstijden en de aanvullende maatregelen te monitoren. 

Mede op basis van deze proef, welke van februari 2007 tot en met februari 2008 loopt, 

zal in de gemeenteraad van Noordwijk een besluit vallen over het definitief doorvoeren 

over de sluitingstijden.2 

 

Aan Advies- en Onderzoeksgroep Beke is verzocht om de proef te monitoren. Deze 

onderzoeksrapportage is hiervan het resultaat. Daarin staan de volgende onderzoeks-

thema’s die door de gemeente Noordwijk zijn bepaald centraal: 

 

 het terugdringen van vandalisme/vernieling;  

 het terugdringen van horecageluid; 

 het terugdringen van openbaar dronkenschap/baldadigheid; 

 het terugdringen van afval/rommel. 

 

Deze rapportage is een weerslag van de onderzoekshandelingen die zijn verricht om 

de vier thema’s gedurende het proefjaar te volgen. Daarbij spelen diverse aspecten, 

zoals de ervaren bewonersoverlast, het incidentverloop en specifieke overlastgebieden, 

een belangrijke rol. Een toelichting op het al dan niet slagen van de proef komt terug 

in hoofdstuk 2, tezamen met het onderzoeksontwerp. Bij het beantwoorden van de 

vragen wordt vooral gekeken naar de vier thema’s waar de gemeente Noordwijk priori-

teit aan geeft. 

 

Daarmee zullen enkele thema’s, zoals foutief parkeergedrag van auto’s en fietsen en 

hinderlijk verkeersgedrag minder worden meegenomen. Dit betekent niet dat er geen 

oog voor is, maar gezien het brede scala aan overlastsoorten is het van belang om te 

focussen op maatregelen om de belangrijkste thema’s aan te pakken, niet alleen te 

herkennen. Indien er namelijk op deze thema’s successen worden geboekt, kan ver-

volgens worden gewerkt aan de andere thema’s. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 volgt een beschrijving van de resultaten van het merendeel van 

alle onderzoekshandelingen. Kort samengevat komt dit neer op twee uitgevoerde en-

quêtes, een incidentmeting en een verdiepende scan op geregistreerde incidenten van 

de politie. In hoofdstuk 5 zijn de bewoners, handhavers en het horecapersoneel aan 

het woord. Het gaat dan specifiek om de mening van iedereen over maatregelen die al 

dan niet zijn ingevoerd. Ten behoeve van de leesbaarheid eindigt ieder hoofdstuk met 

een korte opsomming van de belangrijkste onderzoeksresultaten.  

                                               
2. De aanvullende maatregelen worden door de gemeente geacht definitief te zijn. 
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Alle bevindingen komen samen in hoofdstuk 6, waarin de proefmaatregelen worden 

geëvalueerd. Hierin zijn ook de aanbevelingen opgenomen. 
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2 Van ontwerp naar oordeel 
 

Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie subparagrafen. De eerste behandelt het onder-

zoeksontwerp dat aan de basis van deze rapportage ligt. De tweede paragraaf plaatst 

in andere steden uitgevoerde effectstudies rond overlast in Noordwijkperspectief. Uit-

eindelijk gaat de laatste paragraaf dieper in op de mogelijkheden om vanuit het onder-

zoek te kijken naar concrete bestuurlijke handvatten om te beslissen over de toekomst 

van de proefmaatregelen.  

 

2.1 Het onderzoeksontwerp 

Alvorens een toelichting te geven op het onderzoeksontwerp, volgt eerst een schema-

tische weergave hiervan. 

 

Figuur 2.1 - Stroomschema onderzoeksontwerp 
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Instrumentontwikkeling – in deze onderzoeksfase is de enquête samengesteld. Daar-

bij is rekening gehouden met de opmerkingen die gemaakt zijn in de Werkgroep De 

Grent.3 Gezien het doorvoeren van de proefmaatregelen heeft de vragenlijst een bre-

der karakter gekregen dan de vragenlijst van het Noordwijkonderzoek in 2005.  

 

Nulmeting januari 2007 – voor de eerste enquête onder omwonenden van het uit-

gaansgebied4 zijn 600 huisadressen in het doelgebied geselecteerd. In samenspraak 

met de gemeente is via de Gemeentelijke Basisadministatie nauwkeurig nagegaan op 

welke adressen binnen het geplande enquêtegebied bewoners geregistreerd staan. 

Vervolgens is een enquêteur deze adressen afgegaan en zijn potentiële respondenten 

zoveel mogelijk persoonlijk benaderd om de enquête in te vullen. Daarna zijn de en-

quêtes weer opgehaald. Daar waar personen meermaals niet thuis bleken, is gebruik 

gemaakt van een retourenvelop van de gemeente Noordwijk. 

  

Zomerpanels 2007 – in augustus 2007, het moment dat de proefmaatregelen een aan-

tal maanden in de praktijk zijn toegepast, is in afzonderlijke panels aan bewoners, 

toezichthouders en horecapersoneel gevraagd naar hun mening over de maatregelen. 

Met opzet is gekozen voor panels en niet voor interviews; het gaat namelijk om een 

uitwisseling van meningen over de getroffen maatregelen rond het uitgaansgebied en 

de gevolgen hiervan op de overlast. Ook is aan de deelnemers een aantal alternatie-

ven voor de proefmaatregelen voorgelegd, om zo het gehele spectrum aan overlast-

maatregelen te behandelen.5 

 

Incidentmeting 2002-2007 – voor een diepgaande incidentanalyse staan de door de 

politie in haar bedrijfsprocessensysteem (BPS) geregistreerde incidenten uit de periode 

2002 tot en met 2007 ter beschikking. Daarbij wordt dezelfde wijkindeling gebruikt als 

in het onderzoek van Kuppens en Ferwerda (2006),6 zodat het doortrekken van de 

onderzoeksgegevens uit dat jaar mogelijk is. Het gebied rond De Grent wordt weder-

om ‘De Kern’ genoemd.  

                                               
3. Werkgroep De Grent is speciaal voor de proef in het leven geroepen om de gemeente en ande-
re bij de proef betrokkenen te adviseren. De werkgroep bestaat onder andere uit vertegenwoor-
digers van de gemeente Noordwijk, bewoners, politie en horeca. 
4. Zie bijlage 1 voor de enquête van 2007.  
5. Gaandeweg het onderzoek is besloten om de ondernemers aan de Hoofdstraat te vragen naar 
hun mening over de uitgaansoverlast. De inzichten die deze interviews gaven, zijn verwerkt in de 
zomerpanels. 
6. Uitgangspunt hierbij is de indeling die in het onderzoek van Kuppens en Ferwerda (2006) is 
genomen (zie bijlage 2), waardoor vergelijking daarmee mogelijk is. De Erasmusweg, Oude Zee-
weg, Emmaweg, Dobbelmanduin, Abraham van Royenstraat, Schoolstraat, Koningin Wilhelmina-
boulevard, De Grent en de Rudolf Tappenbeckweg vormen de grens van dit gebied. 
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Incidentanalyse 2007 – naast de zomerpanels, de nulmeting en de incidentmeting is 

een vierde verdieping aangebracht. Het betreft een incidentanalyse waarbij de muta-

ties van de politie in BPS zijn geanalyseerd en in een screeningsinstrument verwerkt. 

Het onderzoeksdoel dat hiermee beoogd wordt, is het typeren van de oorsprong en het 

verloop van bepaalde incidenten. Zo kan het interessant zijn om meer te weten te 

komen over het gebruik van wapens bij geweld en is het mogelijk dat bijvoorbeeld 

meldingen op het gebied van geluidsoverlast terug te voeren zijn op enkele melders. 

 

Daarom selecteren we vooraf enkele incidenttypen die bijdragen aan de uitgaansover-

last in Noordwijk. Per incidenttype zijn steekproefsgewijs vijftig incidenten (indien er 

per jaar minder voorkomen, zijn incidenten uit voorgaande jaren erbij genomen) gese-

lecteerd. Om de incidentanalyse gestructureerd te laten verlopen, is een eerste inven-

tarisatie van enkele bps-mutaties gemaakt. Op basis van deze mutaties is een scree-

ningslijst opgesteld, uitgesplitst naar incidentsoorten. Vervolgens zijn de geselecteerde 

bps-mutaties in de screeningslijst verwerkt, zodat een beeld van het verhaal achter 

een melding, aangifte of mutatie door de politie ontstaat. Daarbij is eveneens aan-

dacht voor afwijkende en opmerkelijke mutaties. 

 

Naast de incidentanalyse bieden de registraties uit Prevent van de gemeente Noord-

wijk extra zicht op bewonersoverlast. Dit systeem is in januari 2007 ingezet voor het 

melden van overlast en voor het doorgeven van ervaringen met de proef. Via telefoon, 

e-mail en een klachtenformulier van de gemeentelijke website hebben bewoners kun-

nen reageren.7 

 

Eenmeting februari 2008 – voor deze meting is dezelfde handelswijze als de nulmeting 

gebruikt; ook hiervoor zijn 600 bewoonde adressen in het uitgaansgebied bezocht. De 

enquêtes zijn nagenoeg identiek, om zo optimale vergelijkingsmogelijkheden te garan-

deren.8 

 

Een belangrijk proces dat we op basis van de nul- en eenmeting uitvoeren, is een ana-

lyse naar overlastsoorten op straatniveau binnen het geselecteerde gebied. Dit levert 

een overzichtelijke kaart van het uitgaansgebied op met de meest voorkomende over-

last die door bewoners in bepaalde straten wordt ervaren. Uiteindelijk leveren de kaar-

                                               
7. In Prevent komen ook enkele overlastmeldingen vanuit de wijkagenten voor. Mogelijk hebben 
zij deze meldingen ook in BPS geregistreerd. Vandaar dat we Prevent minder prioriteit geven dan 
de BPS-gegevens. Ook is de invloed van deze klachtenmeldingen op de meldingen bij de politie 
niet meegenomen in dit onderzoek. 
8. Natuurlijk verschilt het accent enigszins: in de nulmetingenquête is naar de verwachting van 
bewoners over maatregelen gevraagd. De eenmetingenquête richt zich veelal op de vraag in 
hoeverre deze verwachtingen zijn ingelost. 
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ten op basis van de nul- en eenmeting een beeld van ontwikkelingen in de meest erva-

ren overlast per straat. Ook zal het mogelijk zijn om deze kaarten te relateren aan de 

incidentmeting, welke eveneens op straatniveau uitgevoerd zal worden. Met andere 

woorden: in hoeverre wordt het beeld rond ervaren overlast dat uit de bewonersen-

quêtes komt, bevestigd door het beeld dat de incidentmeting oplevert? 

 

Aan het eind van deze paragraaf worden de in hoofdstuk 1 genoemde thema’s aan de 

onderzoekshandelingen gekoppeld: 

 

Tabel 2.1 – Onderzoekshandeling gekoppeld aan de hoofdthema’s en hun maatregelen 

Terugdringen van: Relevante onderzoekshandeling 

Vandalisme 0-meting 
1-meting 
Incidentmeting 
Incidentanalyse 
Prevent 

Horecageluid 0-meting 
1-meting 
Incidentmeting 
Incidentanalyse  
Geluidsmetingen gemeente 
Prevent 

Openbare dronkenschap/baldadigheid 0-meting 
1-meting 
Incidentmeting 
Prevent 

Afval/rommel 0-meting 
1-meting 
Prevent 

De door de gemeente Noordwijk uitgevoerde onderzoekshandelingen staan cursief vermeld. 

 

In dit overzicht zijn de zomerpanels niet vermeld. Deze panels zijn richtinggevend, 

maar niet doorslaggevend om te bepalen of de doelstelling van de proef (meer sprei-

ding van jongeren in de nachtelijke uren en daardoor meer rust) gehaald is. Een be-

schrijving van de zomerpanels is te vinden in hoofdstuk 5. 
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2.2 Het Noordwijkonderzoek in perspectief  

Vanuit de politiek in Noordwijk wordt de wens geuit om de effectiviteit van de proef-

maatregelen in Noordwijk te meten. Voordat we daar in de volgende paragraaf dieper 

op ingaan, volgt eerst een beschrijving van steden die dit in het (recente) verleden 

ook getracht hebben. 

 

E i n d h o v e n ,  E n s c h e d e ,  K a t w i j k  e n  L e e u w a r d e n  

Keijsers (2006) heeft in opdracht van de Stichting AlcoholPreventie een verkennend 

onderzoek uitgevoerd naar uitgaansbeleid van vier Nederlandse gemeenten: Eindho-

ven, Enschede, Katwijk en Leeuwarden. De resultaten tonen aan dat het lastig is om 

vast te stellen in hoeverre het uitgaansbeleid als succesvol kan worden gezien. Welis-

waar gaat er veel aandacht uit naar toezicht op het uitgaanspubliek, sluitingstijden van 

horeca en gedragsregels voor uitgaanspubliek, maar bij de gemeenten ontbreekt het 

aan criteria waaraan het succes van uitgaansbeleid getoetst kan worden. Er wordt in 

dit rapport aanbevolen om metingen voorafgaand aan en na afloop van de inzet van 

maatregelen in te zetten, om zo te weten te komen welke bijdrage maatregelen leve-

ren aan het behalen van succes. 

 

A p e l d o o r n  

Daarnaast is door Reezigt en Cozijnsen (2002) in de gemeente Apeldoorn een onder-

zoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de mate van bekendheid, de doelbereiking 

en de effectiviteit van de verschillende maatregelen in kaart te brengen. Dit gebeurde 

naar aanleiding van enkele uitgaansincidenten die in de periode daarvoor hadden 

plaatsgevonden. Om de benodigde informatie te verkrijgen, is deskresearch verricht 

door incidentgegevens uit BPS (BedrijfsProcessenSysteem) van de politie te analyse-

ren. Daarnaast is een onderzoek gehouden door de doelgroepen (bewoners, winke-

liers, horecamedewerkers, taxichauffeurs, politiemedewerkers en het uitgaanspubliek) 

een schriftelijke of mondelinge vragenlijst af te nemen. Er is onderscheid gemaakt 

tussen objectieve overlast (ontwikkeling van geregistreerde incidenten in het uit-

gaansgebied) en subjectieve overlast (de ontwikkeling van de beleving van overlast in 

het uitgaansgebied). Optimaal ziet de informatievergaring rond objectieve overlast er 

als volgt uit: 

 

 cameratoezicht: ontwikkeling geregistreerde incidenten (geweld tegen personen) in een 

vaststaande periode; 

 calamiteitenverlichting: aantal keren gebruikt; 

 uriliften: ontwikkeling wildplasovertredingen (bps); 

 taxistandplaatsen: uitbreiding van de capaciteit (taxibedrijven); 

 bezettingsgraad bewaakte fietsenstalling; 

 politie-inzet. 
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In het rapport wordt opgemerkt dat het aantal geregistreerde incidenten toeneemt ten 

gevolge van de getroffen maatregelen, maar de auteurs hebben twijfels bij deze con-

clusie. Ten eerste achten zij de effecten van beleid moeilijk te meten en in de tweede 

plaats zijn er meer invloeden op een lokale situatie dan alleen het uitgevoerde beleid. 

Het kan zijn dat de waargenomen verandering een gevolg is van een maatschappelijke 

gebeurtenis, bijvoorbeeld dat het uitgaanspubliek in aantal is gegroeid. Deze veron-

derstelling is voor Noordwijk ook relevant, want een seizoen met bijvoorbeeld zoiets 

onberekenbaars als slecht weer kan heel andere bezoekersaantallen opleveren dan een 

seizoen met zeer goed zomerweer. 

 

In Apeldoorn hebben ze daarom geprobeerd een controlegroep in te stellen, om op die 

wijze te proberen de maatschappelijke verschijnselen of trends te filteren. Deze con-

trolegroep bestaat uit twee ‘gelijkwaardige’ steden, Eindhoven en Enschede. Kennelijk 

zijn dat steden die wat betreft uitgaansoverlast populair zijn in onderzoek, aangezien 

deze ook in het onderzoek van Keijsers zijn gebruikt.9 Niettemin is voor alledrie de 

steden een stijging in incidenten te bespeuren als gevolg van de genomen overlast-

maatregelen,10 maar harde cijfers ontbreken vooralsnog. De poging om een vergelij-

king te maken met soortgelijke steden gaat dus gepaard met veel mitsen en maren, 

vooral als deze niet direct bij het onderzoek zijn betrokken.  

 

Het Apeldoornse onderzoek gaat summier in op de subjectieve gegevens, welke uit de 

enquêtes gehaald worden: 

 

 de beleving van overlast; 

 de bekendheid met de overlastbeperkende maatregelen; 

 veranderingen in overlast als gevolg van de uitgevoerde maatregelen. 

 

In het onderzoek wordt alleen gevraagd of respondenten minder overlast ervaren, op 

welke gebieden dit is, wordt niet duidelijk. Om dit hiaat te compenseren, worden indi-

viduele maatregelen, zoals cameratoezicht, calamiteitenverlichting, extra toiletvoorzie-

ningen en extra fietsenstandplaatsen, geëvalueerd. Ook hier blijven harde conclusies 

op het gebied van overlastreductie uit; het betreft eerder een procesmatige evaluatie 

of de maatregelen al dan niet zijn gerealiseerd. Kortom, in Apeldoorn bleek het lastig 

om duidelijke effecten van maatregelen te benoemen.  

                                               
9. Overigens relativeren de auteurs de vergelijkbaarheid van de drie steden direct, want Ensche-
de is meer een studentenstad dan Apeldoorn en Eindhoven is beduidend groter dan Apeldoorn. 
10. Hierbij wordt door zowel Eindhoven als Enschede benadrukt dat de verdubbeling van het 
aantal politiemedewerkers op uitgaansavonden een groot deel van de stijging van het aantal 
geregistreerde incidenten veroorzaakt.  
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D e n  H a a g  

De gemeente Den Haag heeft nader gedefinieerd waar overlastvermindering aan dient 

te voldoen,11 dit om een aantal ‘hotspots’ af te voeren van de lijst met plekken waar al 

langere tijd veel criminaliteit en overlast heerst. Voor het van de lijst afvoeren van een 

‘hotspot’ geldt een aantal strenge criteria. De overlast op een dergelijke plek is mini-

maal een jaar intensief aangepakt, minstens 90 procent van de afspraken tussen de 

betrokken partijen is nagekomen, ten minste acht maanden is de hotspot volgens de 

rapportage ‘op orde’; bewoners, politie en gemeente zijn tevreden over de situatie en 

de cijfers van politie tonen aan dat criminaliteit en overlast zijn afgenomen. 

 

De aanpak van de hotspots maakt deel uit van het plan ‘Een veilig Den Haag: een 

opdracht aan alle Hagenaars’. Dit plan beschrijft hoe de gemeente werkt aan veilig-

heid. In 2006 moeten de criminaliteit en overlast met vijfentwintig procent zijn ge-

daald en moet de Hagenaar zich veiliger voelen. Voor de gemeente Den Haag heeft dit 

een hoge prioriteit.12 

 

2.3 De reikwijdte van het onderzoeksmateriaal  

Uit het hiervoorgaande blijkt de meetbaarheid van effecten van overlastbeperkende 

maatregelen geen eenvoudige opgave. Niettemin wil deze onderzoeksrapportage een 

substantiële bijdrage leveren aan een eerste evaluatie van de maatregelen. Gezien het 

tot op heden ontbreken van een gedegen onderbouwing in voornoemde onderzoeken 

in andere steden blijft voorzichtigheid in deze gepast. 

 

Wanneer voor een kwantitatieve doelstelling voor de proef rond de overlastbeperkende 

maatregelen wordt gekozen, zou hieruit op relatief eenvoudige wijze de conclusie 

‘(niet-)geslaagde proef’ getrokken kunnen worden. Concreet kan een dergelijke doel-

stelling dan bijvoorbeeld uitgewerkt worden als ‘het percentage vermindering van er-

varen overlast in de eenmeting ten opzichte van nulmeting’. Hieraan zit alleen een 

aantal haken en ogen: 

 

                                               
11. Bron: Stadskrant Den Haag, 16 februari 2005. 
12. Bron: www.denhaag.nl/veilig 
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Het betreft niet alleen sluitingstijden 

In de proef worden meerdere maatregelen toegepast. De aanpassing van de sluitingstij-

den is een van die maatregelen. Om meer zuivere effecten van sluitingstijden te meten, 

zouden in de proef alleen de sluitingstijden aangepast moeten zijn. En dan nog kunnen 

externe omstandigheden, zoals weersinvloeden of veranderingen in politie-inzet, de 

proef beïnvloeden. In een fictief geval kan er zelfs sprake zijn van de omstandigheid dat 

een bepaalde maatregel sterk overlastreducerend werkt, maar een andere maatregel 

juist niet. Een dergelijk fenomeen zal niet uit percentages of omvangschattingen naar 

voren komen, maar juist uit panelgesprekken met alle betrokkenen in de proef. 

 

Het betreft meerdere onderzoekshandelingen 

Naast de nul- en eenmeting zullen een incidentmeting over de jaren 2002-2007 en een 

incidentanalyse over 2007 worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zullen dus aan 

elkaar moeten worden gerelateerd. Dit is een goede zaak, aangezien een onderzoek met 

gebruik van meerdere bronnen nauwkeurigere resultaten geeft dan een onderzoek dat 

gebruikt maakt van slechts één bron.  

 

Het zal dus niet zo zijn dat in deze onderzoeksrapportage wordt gewerkt naar de effec-

tiviteit van maatregelen, uitgedrukt in bijvoorbeeld een cijfer van 1 tot en met 10. Er 

bestaat ons inziens namelijk geen duidelijke grensafbakening in een bepaalde procen-

tuele vermindering van de ervaren overlast, waaruit kan worden geconcludeerd dat 

een maatregel effectief is. Effectiviteitsstudies zijn vaak arbitrair, denk bijvoorbeeld 

aan de weging van bepaalde overlastsoorten: welke drukken zwaarder op de schou-

ders van burgers? En is dit anders voor de gemeente Noordwijk? Bovendien zijn deze 

studies vaak niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is daarom niet in het belang van 

de bij de proef betrokken partijen en het onderzoek om uit te gaan van een beoorde-

lingscijfer. Deze rapportage levert wel voldoende cijfermateriaal op om voor verschil-

lende overlastsoorten interessante ontwikkelingen te zien. 

 

Niettemin bestaat vanuit de politiek in Noordwijk de wens om het al dan niet slagen 

van de proef te omschrijven in meetbare termen. Om hieraan tegemoet te komen, is 

voor het volgende model gekozen: 
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Figuur 2.2 – Analysemodel 

 Dalende trend  
incidentmeting 

Gelijkblijvende trend 
incidentmeting 

Stijgende trend  
incidentmeting 

 
Dalende trend 1-meting  
na 0-meting  
 

   

Gelijkblijvende trend  
1-meting na 0-meting 

   

 
Stijgende trend 1-meting  
na 0-meting 
 

   

  

Ter verduidelijking van dit model nemen we bijvoorbeeld vandalisme. Als uit de 0-, 1-

en de incidentmeting blijkt dat er op het merendeel van de vandalisme-items sprake is 

van een dalende trend, dan geven we deze overlastsoort ‘code donkergroen’. Vice 

versa geldt hetzelfde voor stijgende trends in overlast bij de bewonersenquêtes en de 

incidentmeting, alleen krijgt deze ‘code rood’ mee. In het geval de bewonersenquêtes 

en de incidentmeting elkaar tegenspreken, wordt het label ‘code grijs’ eraan gehan-

gen. 

 

Daar waar een gelijkblijvende trend bij één van de onderzoekshandelingen optreedt, 

wordt gekeken of zich vanuit de aanvullende onderzoekshandeling een stijgende (code 

oranje) of een dalende (code lichtgroen) manifesteert. Dit geldt hooguit als een indica-

tie van een negatieve danwel positieve ontwikkeling in de overlastsoort. 

 

Op deze wijze kunnen alle overlastvormen de revue passeren, waarbij voor alle be-

trokken partijen in Noordwijk inzichtelijk wordt welke overlastsoorten de hoogste ur-

gentie hebben (bij ‘code rood’) of waar lering uit getrokken kan worden (bij ‘code don-

kergroen’). Vervolgens belichten we op secundair niveau positieve (‘code lichtgroen’) 

danwel negatieve (‘code oranje’) aandachtsvelden.  

 

Met deze methodiek worden zowel de bewonersenquêtes enerzijds als de incidentme-

ting anderzijds gelijk gewaardeerd. Aan beide methodieken kleven namelijk enkele 

artefacten die het onmogelijk maken om het belang van de één boven de ander te 

stellen en de overlast in een cijfer te waarderen. Zo blijven de bewonersenquêtes een 

geobjectiveerde (in cijfers/percentages) vorm van subjectief ervaren overlast en heb-
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ben incidentmetingen onder andere te maken met de meldingsbereidheid en alertheid 

van burgers. 

 

Een laatste kanttekening willen we nog bij dit onderzoek plaatsen. Door capaciteitsge-

brek heeft de politie met ingang van 2 november 2007 gekozen voor een andere stra-

tegie. Daardoor is de inzet van susploegen op zaterdagvond verdubbeld van een naar 

twee ploegen (vier personen). De uitwerking van deze maatregelen op de proef zijn 

niet meegenomen in het onderzoek. 
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3  I n z o o m e n  o p  i n c i d e n t e n  
 

In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen de volgende twee analysebestanden: 

 

 geregistreerde incidenten van januari tot en met december 2005-2007; 

 geregistreerde incidenten van april tot en met september 2002-2007. 

 

Van het laatste bestand wordt gebruik gemaakt om de cijfers uit het onderzoek van 

Kuppens en Ferwerda (2006), die betrekking hadden op de jaren 2002-2005, door te 

trekken richting 2007. De cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op de voor het proefjaar 

relevante incidenten, zoals vermogens-, gewelds-, overlast-, drugs-, vernielings- en 

openbare orde-incidenten. Allereerst richten we ons in paragraaf 3.1 op de jaartotalen 

2005-2007. Paragrafen 3.2 en 3.3 geven een nadere blik op de incidenten die zich in 

het hoogseizoen van 2002 tot en met 2007 hebben afgespeeld. Het hoofdstuk besluit 

met een overlasttypering van bepaalde straten en een beschrijving van de aangiften. 

De basis voor dit hoofdstuk ligt bij de incidentmeting. Voor een nog vollediger beeld 

zullen wetenswaardigheden uit de incidentanalyse en het Prevent-systeem door de 

beschrijving van het cijfermateriaal heen lopen. 

 

3.1 De jaartotalen 2005-2007 

Het gaat voor de drie jaar om in totaal 4766 incidenten, die een oplopende reeks naar 

jaren vertonen: van 1433 in 2005 via 1548 in 2006 naar 1785 in 2007. Opgesplitst 

naar maanden levert dit het volgende beeld op: 
 
Figuur 3.1 - Aantallen incidenten per maand in de vijf onderzoekswijken13 
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13. Om vergelijken mogelijk te maken, wordt met dezelfde wijkindeling gewerkt als in het onder-
zoek uit 2005 (Kuppens en Ferwerda, 2006), waaronder De Kern (gebied rondom De Grent). 
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Hoewel er grofweg een piek in april en de zomermaanden ligt, dragen de resterende 

maanden zeker bij aan de incidenten. Bijna alle maanden vertonen een oplopende 

reeks in aantallen incidenten. Vervolgens is het interessant om eenzelfde figuur te 

beschouwen voor het gebied rond De Grent, in 2006 al getypeerd als De Kern. 

 
Figuur 3.2 - Aantallen incidenten per maand in De Kern, periode 2005-2007 
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Wat nu opvalt, is de nivellering in aantallen incidenten, hoewel beide zomermaanden 

nog steeds piekmaanden zijn rond De Grent. Zeker voor 2007 zit er nog weinig ver-

schil in aantallen incidenten voor de eerste vier maanden van het jaar. Ook in decem-

ber 2007 is het betrekkelijk onrustig geweest. Dit benadrukt het feit dat de inzet van 

handhavers zo vroeg mogelijk in het seizoen zou moeten plaatsvinden. 
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3.2 De seizoenstotalen 2002-2007 

Het blijkt dat de aantallen geregistreerde incidenten in de maanden april tot en met 

september, na een drastische verlaging in 2004, sinds 2005 weer een stijgende lijn 

vertonen. 
 

Figuur 3.3 - Aantallen incidenten van april tot en met september 
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Concreet gaat het voor de laatste jaren om een stijging van 1722 incidenten in 2005, 

via 1697 in 2006 naar 1840 incidenten in 2007. Een nadere beschouwing op enkele 

incidenttypen levert het volgende beeld op:14 

 
Tabel 3.1 – Incidenttypen van april tot en met september (in aantallen) 

Incidenttype 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 

Vermogen 447 327 286 257 210 240 1767 
Geweld 85 112 94 89 107 123 610 
Overlast 308 249 197 143 202 207 1306 
Drugs 4 14 9 7 6 8 48 
Vernieling 174 118 147 127 142 123 831 
Openbare orde 10 41 20 9 25 22 127 

Totaal 1028 861 753 632 692 723 4689 

 

Opmerkelijk is de stijging van vermogens- en geweldsincidenten; voor de laatste cate-

gorie betekent 2007 een piekjaar. Daarentegen dalen de vernielingsincidenten in 2007 

juist, na een piek in 2006.  

 

                                               
14. In totaal betreft het tien incidenttypen, waarvoor bepaalde incidentsoorten geselecteerd, 
waarvoor we verwijzen naar bijlage 4. In dit hoofdstuk wordt voornamelijk bericht gedaan over 
die incidenttypen die voor de overlastbeperkende maatregelen interessant zijn. Zedenincidenten 
zijn eveneens niet vermeld, vanwege de lage aantallen. 
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3.2.1 Incidenten naar wijk, met een nadruk op De Kern 

Voor de analysen van de incidentgegevens wordt gekozen voor dezelfde wijkindeling 

als die gebruikt wordt in de nul- en eenmeting. Van 2002 tot en met 2007 heeft 46 

procent van de incidenten in Noordwijk aan Zee in De Kern plaatsgevonden.  

 

Zoals uit figuur 3.4 blijkt, vertoont de registratie van alle incidenten samengenomen 

een stijgende trend in de laatste twee jaar. Een volledig dalende trend komt alleen 

voor bij Duingebied/Huis ter Duin, terwijl Centrum/appartementen Boulevard in 2007 

een daling vertoont. 
 
Figuur 3.4 - Incidenten per wijk in het hoogseizoen, onderverdeeld naar jaren (in aantallen)15 

Het weergeven van geclusterde incidenttypen zou kunnen verbloemen dat er ondanks 

de daling of stijging in incidenten wel degelijk sprake kan zijn van een tegengestelde 

ontwikkeling van een bepaald type incident in een bepaalde wijk. Hierbij is het voor de 

overlast in Noordwijk met name van belang om te focussen op de incidentontwikkelin-

gen in De Kern. Vandaar dat deze wijk de basis voor figuur 3.5 vormt. 

 

                                               
15. Om de vergelijking met de jaren 2002 tot en met 2007 uniform door te voeren, is hier wel het 
incidenttype ‘alarm/verdachte situatie’ opgenomen. 
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Figuur 3.5 - Ontwikkeling incidenten in het hoogseizoen in De Kern (in aantallen) 
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behalve vernielingsincidenten, een opgaande lijn. Dit geldt vooral voor vermogens-, 
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3.3 Inzoomen op incidenten 

Het indelen van incidenten naar typen kan het zicht op losstaande incidenten vertroe-
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Tabel 3.2 - Meest voorkomende incidenten in het hoogseizoen (in aantallen) 

Incidenttype 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal 

Vermogen        
Diefstal fiets 70 63 80 77 64 66 420 
Diefstal af/uit auto 122 53 38 41 30 34 318 
Diefstal overige goederen 47 54 55 47 37 60 300 

Geweld        
Geweld zonder letsel zonder wapen 38 52 36 17 22 34 199 
Geweld met letsel zonder wapen 13 26 24 41 38 47 189 

Overlast        
Geluidhinder horeca 26 33 19 19 29 13 139 
Overlast van voertuigen 94 74 38 29 34 23 292 
Overlast van jeugd 71 32 39 17 28 45 159 
Overige overlast 27 23 29 23 15 12 232 

Vernieling        
Vernieling auto 63 44 46 52 51 61 317 
Vandalisme/baldadigheid 40 24 35 20 13 15 147 
Overige vernielingen/beschadigingen 58 43 47 46 53 42 289 

Alarm/verdachte situatie        
Stil/luid alarm 64 47 34 12 5 6 168 
Verdachte situatie 90 65 94 85 82 61 477 
Aandachtvestiging 216 118 44 57 35 25 495 

Overig        
Materieel verkeersongeval 79 85 67 56 58 48 393 
Materieel verkeersongeval en doorrijden 70 59 45 33 38 49 294 
Parkeerprobleem 96 91 44 33 45 49 358 
Hulpverlening aan burger 45 53 43 37 47 84 309 

 

In het algemeen is er de laatste drie jaar sprake van een consolidatie van het aantal 

incidenten, na een dalende trend in de jaren 2002 tot en met 2004. Diefstal van overi-

ge goederen en geweld met letsel zonder wapen vertonen recordhoogtes in 2007. In 

de rapportage van 2005 is al opgemerkt dat geweld met letsel zonder wapen een zor-

gelijke ontwikkeling vertoont. Ook is er meer overlast van jeugd en overige vernielin-

gen gerapporteerd in het afgelopen jaar. 

 

Geluidhinder vanuit de horeca willen we apart eruit lichten. Zo op het eerste gezicht 

lijkt zich voor 2007 een gunstige ontwikkeling voor te doen, vanwege het dalend aan-

tal incidenten. Let wel: het betreft dan alleen de hoogseizoenmaanden. Figuur 3.6 

geeft een blik op de maandtotalen van 2005 tot en met 2007: 
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Figuur 3.6 - Ontwikkeling geluidsincidenten in De Kern (in aantallen) 
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Deze maandtotalen geven een ander beeld.16 Juist in de hoogseizoenmaanden is be-

trekkelijk weinig melding gemaakt, terwijl de eerste twee maanden van 2007 en okto-

ber 2007 piekmaanden waren. Daartegenover verdwijnen piekmaanden in 2006, zoals 

juli, augustus, september en december, grotendeels. Een nog diepere blik op deze 

materie biedt de incidentanalyse. Daaruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat van de 48 

meldingen in 2007 er 14 (29 procent) afkomstig zijn van één adres. Deze melder heeft 

het gehele jaar kennelijk geluidsoverlast vanuit de horeca ondervonden. Toch blijft het 

onomstotelijk vaststaan dat geluidhinder in 2006 (46 incidenten) en 2007 (48 inciden-

ten) ten opzichte van 2005 (25 incidenten) is toegenomen.17 

 

3.4 Straatprofielen 

De laatste verdiepingsslag die we maken, is kijken of de straatprofielen uit het onder-

zoek van 2006 ook weer opgaan voor de daaropvolgende jaren. In het algemeen komt 

het erop neer dat op straatniveau verschillen bestaan in veelvoorkomende incidenten. 

Zo ligt de nadruk op De Grent vooral op geweld, overlastcontroles en dief-

stal/vermissing van overige goederen. Ook is er een aantal straten waarbij autogerela-

teerde overlast, zoals autodiefstal en –vernieling, ongevallen en parkeerproblemen, de 

overhand heeft. 

 

                                               
16. Het gaat in 2005 om 25 meldingen, in 2006 om 46 en 2007 om 48 meldingen. 
17. Opmerkelijk is het gelijkblijvende aantal incidenten geluidsoverlast in de jaren 2006 en 2007. 
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Tabel 3.3 geeft de ontwikkelingen in straatprofielen tussen het huidige en het toenmali-

ge onderzoek weer. Hierin zijn alleen die straten meegenomen waarin in 2006 en 2007 

meer dan 25 incidenten voorkomen.18  

 

Tabel 3.3 – Veelvoorkomende incidenten per straat 

Straat Veelvoorkomende incidenten 
2002-2005 

Veelvoorkomende incidenten 
2006-2007 

De Grent Geweld 
Diefstal voorwerpen 
Verdachte situaties 

Idem 
Idem 
Controle overlast 

Hoofdstraat Diefstal fietsen/voorwerpen Idem 
Vermissing voorwerpen 

Jan Kroonsplein Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 

Idem  
Materieel verkeersongeval 

Maarten Kruytstraat Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 

Idem 
Materieel verkeersongeval 
Geweld 

Schoolstraat Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 

Idem 
Overlast dronkenschap 

A. van Royenstraat Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 

Idem 
Geweld 
Overlast geluid en jeugd 

Huis ter Duinstraat Verdachte situaties  
Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 

Idem 
Vernielingen/vandalisme 

Bomstraat Diefstal/vernieling auto 
Diefstal/vernieling fiets 
Overlast jeugd 

Overlast geluid en jeugd 
Idem 

Gasthuissteeg - Overlast geluid en jeugd 
Vernielingen/vandalisme 

 

Nieuw in dit verhaal is de Gasthuissteeg, waarvandaan over 2006 en 2007 relatief veel 

meldingen over geluids- en jeugdoverlast binnenkomen. Langzamerhand komen 

steeds vaker geweldsincidenten in de achterstraten van De Grent voorkomen. Dit is 

ook een belangrijke constatering die uit de zomerpanels naar voren komt; jongeren 

proberen het verhoogde toezichtsniveau op De Grent te ontlopen door conflicten in 

achterafstraten uit te vechten. Dit pleit voor verspreid toezicht dat niet alleen beperkt 

blijft tot De Grent. 

 

De incidentanalyse biedt in dit kader veel inzicht in het verloop van geweldsincidenten. 

Vooral de incidenten ‘geweld met letsel zonder wapen’ verlopen in de meeste gevallen 

volgens een bepaald stramien. Het gaat dan om jongeren die anderen uitdagen door 

                                               
18. Daar waar veelvoorkomende incidenten in beide ijkmomenten voorkomen, staat voor 
2006/2007 het woord ‘idem’ genoemd. 
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buiten wat te schreeuwen of in een horecagelegenheid een opmerking te maken. Zo-

dra er dan door de andere partij gereageerd wordt, kan de zaak snel escaleren. Dan 

wordt er een klap of een kopstoot uitgedeeld en krijgt een gevallen slachtoffer nog een 

paar trappen na. In de gevallen dat een incident zich binnen afspeelt, zijn er betrekke-

lijk snel portiers in de buurt om de jongeren uit elkaar te halen en uit de kroeg te zet-

ten. Wanneer een incident buiten ontstaat, zorgen de daders na het incident dat ze 

snel weer in de massa verdwijnen. Het komt ook regelmatig voor dat gebluste brand-

jes die in een horecagelegenheid zijn begonnen na sluitingstijd buiten oplaaien. Daders 

wachten hun slachtoffers dan op en voeren enkele bliksemacties uit voor ze in het 

niets verdwijnen. Belangrijk is dus om te benadrukken dat deze snelle acties door de 

handhavers moeten worden (h)erkend. 

 

3.5 Aangiften 

Naast de bewonersenquêtes biedt de incidentmeting de mogelijkheid om het aantal 

aangiften te relateren aan de incidenten, omdat voor ieder incident geregistreerd 

wordt of er aangifte is gedaan. 

 

Met name de incidenten op het gebied van vermogen, geweld en vernieling zijn inte-

ressant, omdat hierbij veel incidenten geregistreerd zijn. 

 
Tabel 3.4 - Aangiften per incidenttype (als percentage van het totaal aantal incidenten per soort) 

Incidenttype 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vermogen 87,7 87,8 84,6 85,6 92,4 89,6 
Geweld 31,8 47,3 37,2 50,6 55,1 49,6 
Vernieling 48,3 53,4 55,1 57,5 70,4 71,5 
Openbare orde 20,0   2,4 10,0 11,1 20,0 13,6 

 

De aangiftebereidheid is de laatste twee jaar minimaal gelijk gebleven tot sterk verbe-

terd. Vooral de aangiften van vernieling vertonen een stijgende lijn. Deze ontwikkelin-

gen kunnen gerelateerd worden aan de mening van de bewoners in de enquêtes en de 

incidentanalyse. Op het eerste aspect gaan we in hoofdstuk 4 verder in, het tweede 

lichten we nu toe. 

 

De incidentanalyse rond de geweldsincidenten levert eenzelfde beeld op: 50 procent 

van de incidenten eindigt in een aangifte.19 Daaraan voorafgaand bloedt een incident 

vaak dood of brengt tussenkomst van susploegen of portiers uitkomst. Regelmatig 

leidt onenigheid tussen portiers en uitgaanspubliek ook tot geweldsescalaties. Jonge-

ren worden dan na een incident binnenshuis uit de horecagelegenheid gezet of raken 

met een portier in conflict als zij niet naar binnen mogen. 

                                               
19. Het gaat in totaal om 117 nader geanalyseerde geweldsincidenten. 
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De analyse van het tijdstip waarop de geweldsincidenten zich in 2007 afspelen biedt 

een interessante verdieping:  

 

Figuur 3.7 – Tijdstip waarop geweldsincidenten in 2007 plaatsvinden 
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Maar liefst 63 procent van de incidenten speelt zich voor half drie ’s nachts af.20 Jonge-

ren hebben kennelijk de neiging om nog voordat de sluitingstijd intreedt rond te gaan 

struinen rond De Grent. Gekoppeld aan wat eerder is opgemerkt over een gewelds-

stramien kan dit voor de gemeente Noordwijk een kansrijk aandachtspunt zijn bij het 

bestrijden van veel overlast. 

 

3.5.1 De meldingen van burgers in Prevent 

Van januari 2007 tot en met januari 2008 zijn 215 meldingen via de politie, e-mail of 

telefoon binnengekomen.21 Het gros (61 procent) is via e-mail gemeld, gevolgd door 

politie- (27 procent) en telefoonmeldingen (12 procent). De verdeling van de meldin-

gen naar maanden is als volgt:22 

 

                                               
20. Vanwege het soms geringe aantal geweldsincidenten in 2007 zijn meerder jaren gebruikt. 
Voor deze analyse zijn alleen de geweldsincidenten uit 2007, 96 stuks, geselecteerd. 
21. Via drie kanalen kan worden gemeld: het algemene politienummer 0900-8844, via de ge-
meentelijke infolijn 071-3660400 of via e-mail (handhaving@noordwijk.nl). Zoals eerder al ge-
meld, valt dus niet uit te sluiten dat in Prevent meldingen vanuit de politie voorkomen die ook al 
in BPS vermeld staan. Daarom is vooral inhoudelijke gekeken naar de bewonersmeldingen. 
22. Daarvan zijn 7 meldingen gekwalificeerd als ‘suggesties/opmerkingen’. We gaan hier verder 
niet dieper op in omdat we aannemen de gemeente Noordwijk deze verder behandelt.  
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Figuur 3.8 – Aantallen meldingen in Prevent naar maand 
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Op zich lijkt dit een goede ontwikkeling, omdat het aantal meldingen naarmate de tijd 

vordert, daalt. Toch wordt in de toelichtingen regelmatig opgemerkt dat melders een 

vorm van meldingsmoeheid krijgen. Dit uit zich ook doordat steeds vaker ‘samenvat-

tend’ wordt gemeld, bijvoorbeeld als volgt: 

 

Goor 
‘Met regelmaat hebben wij behoorlijk last van fietsen, wildplassen en drugsgebruik in de 
portiek. Het is niet alleen een onveilige maar ook zeker een wekelijks terugkerende gore 

aangelegenheid.’ 

 

Daarentegen moet ook worden opgemerkt dat sommige melders gebruik maken van 

standaardklachtmeldingen met identieke teksten. Los van de discussie of alle meldin-

gen al dan niet gegrond zijn, resulteert deze standaardisering in 32 klachtmeldingen 

vanaf één adres. 

 

Het merendeel van de meldingen23 is te herleiden tot een dertiental melders. Vaak 

bieden deze melders de gemeente Noordwijk concrete aanwijzingen waar de oorzaak 

van en mogelijk de oplossing voor de overlast ligt. Samen met de informatie van de 

melders die uit de incidentanalyse naar voren komen, weet de gemeente Noordwijk 

exact bij wie de ervaren overlast ligt en wat de aard en de locatie hiervan is. Er kan op 

basis van de gegevens een onderverdeling gemaakt worden in de volgende soorten 

meldingen: 

 

                                               
23. Het betreft hier minimaal 150 meldingen. Soms melden mensen ook namens meerdere be-
woners in de straat. Alle meldingen zijn voor dit onderzoek gelezen.  
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 overige overlast (56,3 procent);24 

 overlast muziek (24,5 procent); 

 geweld (11,5 procent); 

 vernieling (7,7 procent). 

 

Overigens biedt Prevent in één geval zicht op een concrete aanpak, want er zou voor 

twaalf jongeren sprake zijn van een ontzegging van de toegang tot De Grent. Toch 

willen we ook een kanttekening maken over Prevent. Regelmatig is er sprake van aan-

gifte en/of aanhouding door de politie als oplossing van de overlast. Daarmee lijkt 

Prevent op een verkapt bedrijfsprocessensysteem en is het met recht de vraag wat de 

meerwaarde van Prevent is. 

 

3.6 Kortom 

Ondanks de maatregelen vertoont de incidentmeting geen rooskleurig beeld van de 

incidentontwikkeling in Noordwijk. Alleen vernielingsincidenten lijken in aantal licht af 

te nemen, maar dan alleen voor De Kern. Vooral het jaar 2007 vertoont een ongunsti-

ge incidentontwikkeling. 

 

Wanneer gekeken wordt naar straatprofielen, dan zijn er indicaties dat geweld zich 

verder uitbreidt richting het achterland van De Grent. Bovendien zijn er indicaties dat 

bepaalde jongeren geweld als een soort provocatie-instrument gebruiken. Bovendien 

spelen geweldsincidenten zich grotendeels voor half drie, dus nog voor het begin van 

de sluitingsprocedure, af. Een positief punt is de gunstige ontwikkeling van de aangif-

tebereidheid. 

 

Toch heeft dit alles consequenties voor het analysemodel zoals dat verwoord is in 

hoofdstuk 2. Voor de herinnering presenteren we het model nogmaals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
24. Deze categorie is breed opgezet en behelst vaak het schreeuwen van jongeren, plassen in 
portieken en door brievenbussen en het verkeerd stallen van fietsen. 
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Figuur 3.9 – Analysemodel 
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Indachtig het analysemodel betekenen de constateringen uit de incidentmeting dat het 

lastig is om binnen deze onderzoeksrapportage nog te concluderen richting (don-

ker)groene velden, de velden waarin minimaal sprake is een positieve ontwikkeling in 

één van de onderzoekshandelingen. Voordat we tot een oordeel hierover komen, gaan 

we in het volgende hoofdstuk in op de enquêtes.  
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4  De bewonersenquête  
 

Dit hoofdstuk valt uiteen in meerdere te behandelen onderwerpen. Allereerst komen 

de achtergrondkenmerken rond de enquête en de responderende bewoners aan bod. 

Vervolgens verloopt het hoofdstuk volgens een bepaalde logica: van aspecten rond 

overlast, vandalisme en misdrijven naar aangiften die zijn ingediend.  

 

4.1 Achtergronden bij  de enquête 

In januari 2007 en januari 2008 is de bewonersenquête verspreid onder permanente 

inwoners van Noordwijk die wonen in het uitgaansgebied of aan de uitvalswegen. In 

samenspraak met de gemeente Noordwijk is vooraf bepaald welke straten tot het uit-

gaansgebied en de uitvalswegen behoren. Het uitgaansgebied is gebaseerd op het 

postcodegebied 2202. Dit is iets groter dan het gebied dat in 2005 als ‘De Kern’ is 

omschreven en loopt tot en met de Quarles van Uffordstraat.25 Verder is in samen-

spraak met gemeente Noordwijk gekozen voor de volgende uitvalswegen: 

 

 Oude Zeeweg, Beeklaan en het Laantje;26 

 Huis ter Duinstraat en Nieuwe Zeeweg. 

 

In dit hoofdstuk is bij het oordeel van de bewoners over de maatregelen gekeken hoe 

de uitkomsten verschillen tussen enerzijds de nul- (2007) en eenmeting (2008) en 

anderzijds het uitgaansgebied en de uitvalswegen. Bij het slachtofferschap, waar de 

aantallen het toelaten, zijn kaarten toegevoegd om deze verschillen te verduidelijken. 

Alle verschillen die significant zijn, zijn in de tabellen aangegeven met een asterisk (*). 
 

4.1.1 Respons 

In beide enquêteronden zijn er 600 enquêtes uitgezet onder dezelfde bewoners. In de 

eerste ronde in 2007, de nulmeting, zijn er 212 enquêtes ingevuld, wat een respons 

inhoudt van ruim 35 procent. Tijdens de eenmeting was het aantal ingevulde enquêtes 

293, waarmee de respons op bijna 50 procent uitkomt. Hoewel de respons van de 

eenmeting beduidend hoger is, verschillen de responspercentages aanzienlijk met de 

percentages van de voor- en najaarsenquêtes van 2005 (Kuppens en Ferwerda, 2006), 

toen de percentages respectievelijk 72 en 63 procent bedroegen. Een duidelijke ver-

klaring voor deze lage respons is er niet, daar de enquêtes op exact dezelfde wijze zijn 

                                               
25. De Résidences Rembrandt en Zeewijk hebben dezelfde postcodes, namelijk 2202 BT. Hoewel 
we ons bewust zijn van de verschillen in overlast die tussen deze gebouwen kunnen optreden, 
zijn we vanwege privacytechnische redenen genoodzaakt deze Résidences samengenomen in het 
onderzoek te betrekken.  
26. Deels ligt de Oude Zeeweg ook in het uitgaansgebied, maar in het onderzoek wordt de schei-
ding gelegd bij postcodecijfers 2202 als uitgaansgebied en 2201 en 2203 als uitvalswegen. 
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uitgezet27. Wellicht is er sprake van een enquêtemoeheid in De Kern of is een aantal 

bewoners in het buitengebied van mening dat de enquête niet op hen van toepassing 

is omdat ze nauwelijks overlast ervaren.  

 

Wanneer de respons wordt verdeeld in de twee onderscheiden gebieden, het uitgaans-

gebied en daaromheen gelegen gebied (de uitvalswegen), blijkt dat de responspercen-

tages sterk verschillen. De 600 enquêtes zijn als volgt uitgezet en ingevuld terugge-

komen: 

 
Tabel 4.1 – Verdeling enquêtes naar postcodegebied 

Aantal teruggekomen Percentage respons 
Gebied 

Aantal 
uitgezet 2007 2008 2007 2008 

Uitgaansgebied 375 160 233 43 62 

Uitvalswegen 225 50 50 22 22 
Onbekend28 x 2 2 x x 

 

Er vallen twee dingen op. Ten eerste de lage respons vanuit de uitvalswegen zowel bij 

de nul- als de eenmeting en ten tweede de sterk gestegen respons in het uitgaansge-

bied ten tijde van de eenmeting. Dit laatste responspercentage komt nagenoeg over-

een met de respons uit het onderzoek uit 2005. De overige percentages blijven duide-

lijk achter bij het eerdere onderzoek (Kuppens en Ferwerda, 2006). In beide metingen 

is de respons in het uitgaansgebied significant hoger dan de respons in de uitvalswe-

gen. Dit is overigens geen wonderlijke uitkomst omdat aangenomen mag worden dat 

de animo voor het invullen van dergelijke enquêtes onder bewoners van het uitgaans-

gebied hoger is dan onder bewoners van de uitvalswegen. 

 

4.1.2 Sociaaldemografische gegevens 

In dit onderzoek hebben aan beide metingen iets meer mannen dan vrouwen deelge-

nomen, dit verschil is echter in beide gevallen niet significant. Het bereik waarover de 

leeftijd verspreid is, is bij de eenmeting iets groter: tijdens de nulmeting lopen de leef-

tijden uiteen van 21 tot 92 jaar. Bij de eenmeting is de jongste deelnemer 18 en de 

oudste 93 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is in 2008 lager dan in 

2007: respectievelijk 53 om 56 jaar. Een groot verschil tussen de nul- en eenmeting is 

te zien in de woonsituatie van de deelnemers. Bijna eenderde van de ondervraagden 

tijdens de nulmeting, 31.0 procent, woont alleen. Bij de eenmeting is het aantal on-

dervraagden dat alleen woont 16.6 procent. 

                                               
27. In beide jaren is na enkele weken een enquêtrice bij de bewoners langs geweest om de inge-
vulde enquêtes op te halen. Indien de bewoners niet aanwezig waren, is een antwoordenveloppe 
achtergelaten.  
28. Onbekend zijn de teruggekomen enquêtes waar de deelnemer geen postcode heeft ingevuld.  
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4.2 Overlast 

Het percentage bewoners dat het afgelopen jaar geen overlast heeft ondervonden van 

horecabezoekers is significant hoger in januari 2008 ten opzichte van het jaar daar-

voor. In 2007 heeft 26.3 procent geen overlast ervaren, in 2008 is dat 36.8 procent. 

Daarnaast ervaart in 2007 nog 44.9 procent van de ondervraagden wekelijks of zelfs 

vaker overlast van horecabezoekers. Dit percentage is gedaald naar 39.7 procent in 

2008. Zie ook tabel 4.2. Deze daling is opmerkelijk gezien de stijgende lijn in overlast-

incidenten in de registraties van de politie (zie hoofdstuk 3, figuur 3.5). Wanneer er 

gedifferentieerd wordt naar het gebied waar de bewoners wonen, blijkt dat bewoners 

in het overlastgebied significant meer overlast ervaren dan de bewoners in het gebied 

daarom heen; respectievelijk 70.6 en 47.1 procent van de bewoners. 

  
Tabel 4.2 – Frequentie van zelfgerapporteerde overlast in het afgelopen jaar (in %) 

 Januari 2007 (n=205) Januari 2008 (n=285) 

Geen * 26.3 36.8 
1-2 keer per jaar 14.6 10.5 
Maandelijks 14.2 13.0 
Wekelijks 41.5 38.6 
Dagelijks 3.4 1.1 

 

De verschillende overlastvormen in het afgelopen jaar zijn in tabel 4.3 weergegeven. 

De overlastvormen waarvan de bewoners significant meer of minder last van hebben 

ondervonden in 2008, zijn in de tabel met een asterisk gemarkeerd.  

 
Tabel 4.3 – Vormen van overlast die bewoners het afgelopen jaar hebben ondervonden (in %) 

 Januari 2007 (n=212) Januari 2008 (n=293) 

Geluidsoverlast/lawaai jongeren * 64.2 54.6 
Geluidsoverlast/lawaai muziek horeca * 20.3 8.5 
Openbare dronkenschap 34.0 30.0 
Openbaar urineren 31.6 25.3 
Wegwerpen van rommel * 43.9 34.5 
Hinderlijk parkeren auto’s in straten 13.2 9.9 
Hinderlijk parkeren (brom-)fietsen * 13.7 8.2 
Eigen auto niet kwijt kunnen 13.2 12.6 
Baldadig gedrag 30.2 27.0 
Schelden 15.1 14.7 
Bedreiging/intimidatie 5.7 3.8 
Ruiten besmeuren of bekrassen 6.6 6.5 
Rijden onder invloed 5.2 5.1 
Gevaarlijk verkeersgedrag * 21.2 13.3 
Vandalisme 20.3 18.8 
Vechtpartijen 14.6 12.6 
Druggebruik 12.3 7.2 
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Uit tabel 4.3 blijkt dat de meeste vormen van overlast nagenoeg gelijk zijn gebleven of 

in 2008 minder overlast hebben gegeven. Een opmerkelijke daling is de geluidsover-

last veroorzaakt door horeca, deze is gehalveerd. Deze daling zien we ook terug in de 

politiecijfers (tabel 3.2, hoofdstuk 3). De grootste bronnen van ergernis, door minstens 

veertig procent genoemd, zijn nagenoeg gelijk gebleven, met uitzondering van het 

wegwerpen van rommel. Deze overlastvorm is met bijna zes procent afgenomen. 

Naast bovengenoemde vormen van overlast worden ook nog enkele andere vormen 

genoemd, met name vervuiling van de omgeving (onder andere braaksel), afgebroken 

autospiegels en te hard rijdende auto’s en taxi’s worden hier genoemd. In totaal heb-

ben in 2007 en 2008 respectievelijk 151 en 180 personen minstens eenmaal overlast 

ondervonden door horecabezoekers. 

 

In de inleiding is gesproken van vier thema’s waar de gemeente Noordwijk extra in-

spanningen heeft geleverd om het terug te dringen. Drie van deze thema’s vallen on-

der de overlastvormen, namelijk overlast van horecageluid, overlast door openbaar 

dronkenschap/baldadigheid en overlast van afval/rommel29. In figuur 4.1 is weergege-

ven op welke locaties in Noordwijk minstens eenderde van de bewoners overlast op 

deze terreinen heeft ondervonden. Geluidsoverlast van de horeca concentreert zich op 

de locatie tegenover De Grent. De overlast van dronken en baldadige jongeren wordt 

zowel door bewoners van het overlastgebied als in de uitvalswegen ervaren, maar op 

en rondom De Grent (dat wil zeggen Hoofdstraat, Jan Kroonsplein, Abraham van Roy-

enstraat en Huis ter Duinstraat) is de overlast wel het grootst. Ook bij de straatprofie-

len in de incidentmeting komt dit beeld naar voren. Tot slot is bij de overlast van afval 

en rommel een duidelijk ‘uitwaaiereffect’ zichtbaar. Deze overlast is het grootst in de 

wegen achter De Grent, te weten de Hoofdstraat, Jan Kroonsplein, Abraham van  

Royenstraat en de Huis ter Duinstraat. Daarnaast hebben ook de bewoners van de 

grote uitvalswegen, de Beeklaan en de Weteringskade, veel overlast van afval en 

rommel die door horecabezoekers wordt achtergelaten.  

 

                                               
29. Onder afval/rommel vallen de items openbaar urineren, wegwerpen van rommel en ruiten 
besmeurt of bekrast.   
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Figuur 4.1 – Bewoners die overlast hebben ondervonden van geluid van horeca, openbaar 
dronkenschap & baldadigheid en afval & rommel gelokaliseerd30 

 

De dagen waarop men het meeste overlast ondervindt, zijn in januari 2007 niet anders 

dan in januari 2008. Overlast vindt vooral plaats op zaterdag (meer dan 95 procent) 

en vrijdag (rond 75 procent). Daarnaast worden ook zondag (respectievelijk 27.8 en 

22.2 procent) en donderdag (respectievelijk 14.6 en 9.44 procent) door een deel van 

de ondervraagden genoemd als dagen waarop horecabezoekers veel overlast veroor-

zaken. Het overgrote deel van de ondervraagden ervaart zowel in het hoog- als in het 

laagseizoen overlast; ruim driekwart (76.5 procent) in 2007 en 84.6 procent in 2008. 

Dit wordt bevestigd door de incidentmeting 2005–2007 (zie figuur 3.6). 

                                               
30. Er is gekeken naar de spreiding van het slachtofferschap van vandalisme in het onderzochte 
gebied. Om de locatie te bepalen, geldt de postcode van de ondervraagden als standaard. Omdat 
de responsaantallen per volledige postcode (vier cijfers en twee letters) in de nulmeting te laag 
zijn, is als criterium de vier cijfers en de eerste letter van de postcode genomen. Er moeten  
minimaal vijf enquêtes per gebied zijn ingevuld om in de figuur te worden opgenomen.  
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Onveilige plekken 

In de enquête is ook gevraagd of de bewoners plekken in Noordwijk mijden omdat die 

naar hun mening onveilig zijn. Uit deze vraag blijkt bij benadering hetzelfde patroon 

zichtbaar als in figuur 4.1 zichtbaar is gemaakt. Een groot deel van de bewoners er-

vaart De Grent als onveilig. Grote groepen jongeren en een agressieve sfeer worden 

daarbij vaak als oorzaak genoemd. Naast De Grent noemen bewoners ook vaak de 

Hoofdstraat, inclusief de kleine donkere straten die aansluiten op deze straat, zoals de 

Bomstraat, de Maarten Kruytstraat en de Gasthuissteeg. Een aantal bewoners geeft 

aan dat de steegjes te weinig verlicht zijn. Naast deze twee straten in het centrum 

worden ook een enkele uitvalswegen meerdere keren genoemd zoals de Nieuwe en 

Oude Zeeweg, Dahliastraat, de Beeklaan, de Van Panhuysstraat en de Van de Mortel-

straat. 

 

4.3  Vandalisme 

Van de ondervraagden is ruim 40 procent het afgelopen jaar minstens een keer slacht-

offer van vandalisme geweest: in 2007 42.9 procent en in 2008 40.9 procent. Voor de 

meesten heeft het slachtofferschap in de afgelopen zes weken plaatsgevonden; van de 

ondervraagden geeft 16.3 procent in 2007 en 14.4 procent in 2008 hierop een beves-

tigend antwoord. Net als bij overlast hebben de bewoners van het overlastgebied sig-

nificant vaker te maken met vandalisme in vergelijking met de bewoners die aan de 

uitvalswegen wonen. 

 

De vormen van vandalisme waar de bewoners het afgelopen jaar het meest mee te 

maken hebben gehad, zijn afgebroken autospiegels, bekraste auto’s en vernielde plan-

ten in tuinen of in bloembakken (zie ook tabel 4.4). Geen van de verschillen tussen 

slachtofferschap van vandalisme in 2007 en 2008 zijn significant. 

 
Tabel 4.4 – Vandalismevormen onder bewoners als slachtoffer in het afgelopen jaar (in %) 

 Januari 2007 (n=212) Januari 2008 (n=293) 

Ruiten vernield 4.2 3.8 
Straatverlichting vernield 6.6 4.1 
Muur beklad (graffiti) 7.5 7.2 
Telefooncel vernield 0.9 0.7 
Brievenbus vernield 4.2 1.7 
Autospiegel afgebroken 11.3 17.1 
Autoantenne afgebroken 3.8 5.8 
Auto bekrast 13.7 13.0 
(Brom-)fiets vernield 2.4 2.0 
Bomen vernield 2.8 3.4 
Planten in tuinen/bloembakken vernield 12.7 15.7 
Omheining of hek vernield 5.7 3.8 
Verkeersborden vernield 5.2 3.4 
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Van de top drie van vormen van vandalisme, bekrassen van auto’s, vernielen van 

planten in tuin en bloembakken en afbreken van autospiegels, zijn er twee gestegen in 

januari 2008 ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging is echter niet signifi-

cant, net zoals de daling van het percentage bewoners waarvan de brievenbus of 

straatverlichting is vernield.31 Naast bovenstaande vormen van vandalisme is een aan-

tal bewoners ook nog geconfronteerd met andere vormen van vandalisme, zoals ver-

nieling van andere dan bovengenoemde zaken en vervuiling van de omgeving, onder 

andere door wildplassen, wederom braaksel en gebroken glaswerk in de omgeving.  

 

In figuur 4.2 zijn de veranderingen in de mate van ernst van het slachtofferschap van 

vandalisme weergegeven. In bijlage 5 zijn de kaarten opgenomen waarin de spreiding 

van het slachtofferschap van vandalisme in de nul- en eenmeting op een plattegrond 

in kaart is gebracht. 

 

Figuur 4.2 – Veranderingen in de omvang van slachtofferschap van vandalisme naar locatie32 

                                               
 
31. Bij sommige vandalismevormen zijn de aantallen zo klein, dat een significantietoets niet toe-
laatbaar is.  
32. Er is gekeken naar de spreiding van het slachtofferschap van vandalisme in het onderzochte 
gebied. Om de locatie te bepalen, geldt de postcode van de ondervraagden als standaard. Omdat 
de responsaantallen per volledige postcode (vier cijfers en twee letters) in de nulmeting te laag 
zijn, is als criterium de vier cijfers en de eerste letter van de postcode genomen. Er moeten  
minimaal vijf enquêtes per gebied zijn ingevuld om in de figuur te worden opgenomen.  
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De bedragen die gemoeid zijn met het herstellen van de schade lopen uiteen van 20 

tot 6000 euro. Door een aantal uitschieters naar boven, is het gemiddelde relatief 

hoog. Gemiddeld bedraagt de schade die de bewoners door vandalisme hebben gele-

den in 2007 €644,- en in 2008 €740,-.33  

 

4.4 Misdrijven 

Het aandeel Noordwijkse slachtoffers van een of meerdere misdrijven in het afgelopen 

jaar is afgenomen; in januari 2007 is dit 11.1 procent en in januari 2008 8.6 procent.34 

Slechts enkelen hebben zowel in 2007 als in 2008 meer dan een keer met een misdrijf 

te maken gehad. Ook geeft een enkeling aan dat het incident waar hij slachtoffer van 

is geworden, in de laatste zes weken heeft plaatsgevonden.  

 

Tussen de twee gebieden is geen verschil in het aantal bewoners dat slachtoffer van 

een misdrijf is geworden. Wel is er ingezoomd op de woonlocaties van de bewoners die 

slachtoffer zijn geworden. In bijlage 5 zijn de twee plattegronden opgenomen waarin 

de spreiding van slachtofferschap van een misdrijf in 2007 en 2008 is weergegeven. 

Figuur 4.3 geeft de veranderingen weer in de mate van ernst van het slachtofferschap.  

 

                                               
33. Het bedrag daarentegen waar de helft van de schadebedragen boven en de helft onder zit, 
ligt beide jaren op 300 euro.   
34. Dit verschil is echter niet significant. 
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Figuur 4.3 – Veranderingen in de omvang van slachtofferschap van misdrijven naar locatie35 

 

 

In tabel 4.5 is weergegeven van welke misdrijven de bewoners slachtoffer zijn gewor-

den. Fietsendiefstal en bedreigingen blijken verreweg de meest voorkomende misdrij-

ven te zijn. Naast onderstaande misdrijven wordt er door enkele bewoners nog andere 

misdrijven genoemd waaronder ongewenste intimiteiten en exhibitionisme. Er zijn 

nauwelijks verschillen tussen slachtofferschap dat bewoners in januari 2007 en januari 

2008 rapporteerden.  

 

                                               
35. Er is gekeken naar de spreiding van het slachtofferschap van vandalisme in het onderzochte 
gebied. Om de locatie te bepalen, geldt de postcode van de ondervraagden als standaard. Omdat 
de responsaantallen per volledige postcode (vier cijfers en twee letters) in de nulmeting te laag 
zijn, is als criterium de vier cijfers en de eerste letter van de postcode genomen. Er moeten  
minimaal vijf enquêtes per gebied zijn ingevuld om in de figuur te worden opgenomen. 
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Tabel 4.5 – Bewoners die het afgelopen jaar slachtoffer zijn van een of meer misdrijven (in %) 

 Januari 2007 (n=212) Januari 2008 (n=293) 

Fietsendiefstal 3.8 2.7 
Bromfietsdiefstal 0.9 0.3 
Autodiefstal 0 0 
Diefstal uit auto door openbreken 1.9 1.4 
Diefstal buitenkant auto 1.9 0.7 
Inbraak 2.4 1.7 
Bedreigingen 3.3 1.4 
Lichte mishandeling 0.5 0.3 
Zware mishandeling 0 0 

 

4.5 Aangiften en meldingen 

Meer dan de helft van de bewoners doet geen aangifte of melding bij de politie van 

een strafbaar feit waar ze het afgelopen jaar slachtoffer van zijn geworden. In 2007 

was dit 52.2 procent, in 2008 63.5 procent. Daarnaast zegt zowel in 2007 als in 2008 

ongeveer eenvijfde van de bewoners wel(eens) aangifte of melding bij de politie te 

doen.36 

 

In tabel 4.6 zijn de reacties van bewoners die het afgelopen jaar slachtoffer zijn ge-

weest weergegeven. Hieruit blijkt dat de ondervraagden bij beschadiging van hun auto 

en bij vernielingen van andere eigendommen vaak naar de politie stappen. Bij de ove-

rige vandalismevormen doen zij dat minder vaak. Ook vermogensdelicten worden logi-

scherwijs relatief vaak bij de politie gemeld. Dit komt overeen met de politiecijfers uit 

het vorige hoofdstuk. Bij deze cijfers moet echter wel in ogenschouw worden genomen 

dat de bewoners niet van alle strafbare feiten even vaak slachtoffer zijn geweest.  
 

                                               
36. De rest van de ondervraagden is in 2007 en 2008 geen slachtoffer geweest.  
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Tabel 4.6 – Aantallen bewonersreacties op slachtofferschap vandalisme/misdrijf in afgelopen jaar 

 Januari 2007 (n=43) Januari 2008 (n=55) 
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VERNIELINGEN 

Vernielingen 8 11 1 13 8 5 

Beschadiging (brom-)fiets x 1 x x x x 
Vernielingen andere eigendommen 4 12 x 4 14 1 
Vernielingen straatmeubilair x 9 x 2 9 1 
Muur beklad 1 4 x 1 4 x 

VERMOGENSDELICTEN 

(Brom)fietsendiefstal 4 x 2 6 2 x 
Autodiefstal x x 1 x x x 
Diefstal uit auto of buitenkant auto 2 x 1 2 1 3 
Inbraak 5 1 3 2 0 3 

GEWELDSDELICTEN 

Bedreigingen x 1 x x 4 x 
Mishandelingen x x x x x x 

 

In paragraaf 3.5 blijkt dat de aangiften van vernielingen, openbare orde verstoringen 

en gewelds- en vermogensincidenten de laatste twee jaar minimaal gelijk blijven. 

Vooral de aangiften van vernieling vertonen een stijgende lijn. Tussen de periodes 

2002–2005 en de laatste twee jaren maakt het aantal aangiften van vernieling een 

duidelijke sprong. Uit de bewonersenquête is ook een, weliswaar zwakke, stijging 

zichtbaar in de aangiftebereidheid van vernieling. Ook zijn in de incidentmeting de 

aangiften van vermogens- en geweldsincidenten de laatste jaren gestegen (zie tabel 

3.4). De uitkomsten van de bewonersenquête laten hierop geen opmerkelijke stijging 

of daling zien. In tabel 4.7 wordt het aantal aangiften gerelateerd aan het slachtoffer-

schap.  
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Tabel 4.7 – Aangiftebereidheid van bewoners bij vandalisme/misdrijf in afgelopen jaar (in %)37 

 Januari 2007 Januari 2008 
 Aangiftebereidheid Aangiftebereidheid 

VERNIELINGEN   

Beschadiging auto 18.8 21.9 

Beschadiging (brom-)fiets 0.0 0.0 
Vernielingen andere eigendommen 5.7 8.6 
Vernielingen straatmeubilair 0.0 8.3 
Muur beklad 0.038 4.8 

VERMOGENSDELICTEN   

(Brom)fietsendiefstal 66.7 44.4 
Autodiefstal 0.0 0.0 
Diefstal uit auto of buitenkant auto 28.6 50.0 
Inbraak 80.0 80.0 

GEWELDSDELICTEN   

Bedreigingen 0.0 0.0 
Mishandelingen 0.0 0.0 

 

4.6 Kortom 

De ervaren overlast en criminaliteit door bewoners is in het afgelopen jaar licht ge-

daald. Dit geldt met name voor enkele vormen van overlast en voor slachtofferschap 

van een misdrijf. Hierna volgt een puntsgewijze samenvatting van de opvallendste 

resultaten van de twee bewonersenquêtes. De chronologie van het hoofdstuk wordt 

daarbij zoveel mogelijk gevolgd: 

 

• De respons van beide enquêteronden was beduidend lager dan de responspercentages van 

de voor- en najaarsenquêtes van 2005. 

• De respons van de bewoners van de uitvalswegen is lager dan die van het overlastgebied. 

• In het uitgaansgebied is respons ten tijde van de eenmeting sterk gestegen. 

• De ervaren overlast van bewoners door horecabezoekers in het afgelopen jaar is significant 

gedaald: bewoners die wekelijks of vaker overlast ervaren, is gedaald van 44.9% naar 

39.7% en bewoners die geen overlast ondervonden, is gestegen van 26.3% naar 36.8%. 

• Bewoners hebben significant minder overlast ervaren van geluid van horeca en jongeren, 

weggeworpen rommel, hinderlijk geparkeerde auto’s en gevaarlijk verkeersgedrag. 

• De meeste vormen van overlast zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

                                               
37. Bij enkele strafbare feiten zijn minder dan tien bewoners slachtoffer geworden van het desbe-
treffende feit. Dit is het geval bij (brom)fietsdiefstal, diefstal uit auto en inbraak en bij de delicten 
met een aangiftebereidheid van 0 procent. In deze gevallen moeten de percentages die de aan-
giftebereidheid aangeven met terughoudendheid worden geïnterpreteerd.  
38. In enkele gevallen zeggen de ondervraagden wel aangifte te hebben gedaan (bijvoorbeeld 
van een bekladde muur of van autodiefstal) maar hebben niet aangegeven slachtoffer te zijn 
geworden van desbetreffend delict.  
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• Andere overlastvormen die genoemd worden zijn met name vervuiling van de omgeving 

(onder andere braaksel en gebroken glaswerk), afgebroken autospiegels en te hard rijdende 

auto’s en taxi’s. 

• Overlast vindt vooral plaats op zaterdag en vrijdag en zowel in het hoog- als in het laagsei-

zoen overlast. 

• Zowel in de nul- als de eenmeting is ruim 40% het afgelopen jaar slachtoffer van vandalisme 

geworden. 

• In beide metingen zijn afgebroken autospiegels, bekraste auto’s en vernielde planten in tui-

nen of in bloembakken de grootste vandalismevormen. 

• Afgebroken autospiegels en vernielde planten in tuinen of in bloembakken zijn licht gestegen 

ten opzichte van de nulmeting. 

• Het aandeel Noordwijkers dat slachtoffer is geworden van een of meerdere misdrijven in het 

afgelopen jaar is afgenomen van 11.1% naar 8.6%. 

• Fietsendiefstal en bedreigingen zijn de meest voorkomende misdrijven. Beide vormen zijn in 

2008 afgenomen ten opzichte van 2007. 

• Meer dan de helft van de bewoners doet geen aangifte of melding bij de politie van een 

strafbaar feit waar ze het afgelopen jaar slachtoffer van zijn geworden. Dit percentage is 

toegenomen van 52.2% in 2007 naar 63.5% in 2008. 
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5  Maatregelen en meningen 
 

Een belangrijk onderdeel van de bewonersenquêtes is het vragen naar de mening van 

bewoners over de maatregelen die door de gemeente Noordwijk bij de bestrijding van 

overlast kunnen worden ingezet. Deze maatregelen vallen in drie delen uiteen: 

 

 maatregelen die in het verleden al genomen zijn; 

 maatregelen die in het kader van de proef genomen zijn; 

 maatregelen die interessant kunnen zijn voor de (nabije) toekomst. 

 

Al deze maatregelsoorten zullen in dit hoofdstuk besproken worden, aan de hand van 

de bewonersenquêtes. Aanvullend hierop komen de vrije ruimte die bewoners in de 

enquêtes is geboden en de zomerpanels aan bod. 

 

5.1 Maatregelen uit  verleden, heden en toekomst  

De gemeente Noordwijk onderneemt samen met de politie en de horeca al geruime tijd 

actie om de overlast en criminaliteit veroorzaakt door horecabezoekers te verminde-

ren. In deze paragraaf geven bewoners een mening over de maatregelen die in 2007 

en het recente verleden zijn genomen. Daarbij is telkens een onderscheid gemaakt 

tussen het overlastgebied en de uitvalswegen.39 

 

5.1.1 Het overlastbeperkende beleid 

Aan de bewoners is gevraagd of zij zelf hebben ondervonden dat de gemeente sinds 

een aantal jaren een overlastbeperkend beleid voert. Bijna vier op de vijf ondervraag-

den zegt zowel in 2007 als 2008 niets te merken van het beleid. Het oordeel van de 

bewoners over dit beleid is in de loop van het afgelopen jaar nauwelijks veranderd: 

44.3 procent in 2007 en 41.2 procent in 2008 oordeelt neutraal over dit beleid. Daar-

naast wordt het overlastbeperkende beleid door respectievelijk 23.7 en 22.1 procent 

als positief ervaren en respectievelijk 32.0 en 36.8 procent geeft een negatieve beoor-

deling. Het lijkt logisch dat bewoners die niets merken van het overlastbeperkende 

beleid ook significant negatiever over dit beleid zijn dan de bewoners die wel iets van 

het beleid merken. Daarmee lijkt het ‘niet-bekend zijn met het gevoerde beleid’ een 

rol te spelen bij het ontwikkelen van een negatievere houding ten opzichte van dit 

beleid. In 2007 en 2008 zijn er geen verschillen gevonden tussen de bewoners uit het 

overlastgebied en die van de uitvalswegen en of zij ‘iets merken van het gemeentelijke 

beleid’ en ook geen verschillen in hun ervaringen met dit beleid.  

                                               
39. Zoals eerder al gesteld, vallen onder het overlastgebied de bewoners met postcode 2202. De 
overige postcodes, 2201 en 2203, bevinden zich in het gebied daaromheen en worden de uit-
valswegen genoemd.  
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Toelichtende opmerkingen van bewoners op het beleid lopen uiteen van positief tot 

negatief. De positieve opmerkingen gaan vooral over de zichtbaar meer aanwezige 

politie.40 De negatieve opmerkingen hebben met name betrekking op een verschuiving 

van de overlast in de tijd door de verruimde sluitingstijden en op een fysieke verplaat-

sing van de overlast naar straten achter De Grent, omliggende doorgaande straten en 

wegen buiten het centrum door te weinig toezicht in deze gebieden. 

 

Het merendeel van de ondervraagde bewoners is van mening dat de gemeente, de 

politie en de horeca voldoende doen om de overlast tegen te gaan. Zie ook tabel 5.1. 

Deze meningen zijn in 2008 niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van 2007.  
 

Tabel 5.1 – Bewonersoordeel over inzet van partijen tegen overlast (in %) 

 Januari 2007 Januari 2008 
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Zeker wel voldoende 13.6 9.4 13.9 16.6 10.7 17.6 
Waarschijnlijk wel voldoende 44.7 43.3 43.3 45.9 48.5 40.7 
Waarschijnlijk niet voldoende 19.4 25.6 22.9 22.6 20.4 23.0 
Zeker niet voldoende 22.3 21.7 19.9 14.9 20.4 18.7 

 

In figuur 5.1 is het positieve oordeel (‘zeker en waarschijnlijk voldoende inzet’) van de 

bewoners in het overlastgebied en in de uitvalswegen weergegeven. Ook zijn de twee 

meetmomenten opgenomen. In alle gevallen zijn bewoners in het overlastgebied min-

der positief over de inzet dan bewoners in de uitvalswegen.41 Wat opvalt, is dat de 

bewoners uit het overlastgebied in 2008 de inzet van alle drie de instanties vaker als 

voldoende beoordelen dan in 2007. Voor de bewoners in de uitvalswegen is juist de 

omgekeerde trend zichtbaar. 

 

                                               
40. Dit ondanks de omstandigheid dat de politie zich sinds een aantal maanden strategisch lijkt 
terug te trekken van De Grent.  
41. Alleen de verschillen die zijn gemarkeerd met een asterisk zijn significant. 
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Figuur 5.1 – Bewonersoordeel over de inzet van de politie, gemeente en horeca naar jaar (in %) 

 

5.1.2 Oordeel over maatregelen 

In het afgelopen jaar heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen om de 

overlast te beperken. De bewoners is gevraagd in hoeverre deze maatregelen volgens 

hen bijdragen aan het terugdringen van de overlast. Daaruit blijkt dat een aanzienlijk 

deel van de bewoners niet op de hoogte is van deze maatregelen; vijftien tot een klei-

ne veertig procent is niet bekend met enkele maatregelen. Tabel 5.2 geeft weer in 

hoeverre de reeds genomen maatregelen volgens de bewoners hebben bijgedragen 

aan het terugdringen van de overlast en of zij bekend zijn met de maatregel. Hierbij 

zijn de bewoners die niet bekend zijn met de maatregelen niet meegenomen.  

 
Tabel 5.2 – Bewonersoordeel over bijdrage van maatregelen aan terugdringen overlast (in %)42 
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In- en uitstapplaatsen voor taxi’s bij het Palaceplein 51.3 6.8 41.9 50.4 8.3 41.3 

Aanwezigheid van ‘susploegen’  71.4 9.7 18.9 69.3 12.6 18.1 

Afspraken met horeca over schoonhouden omgeving  55.7 24.5 19.8 55.9 21.1 23.0 

Urinoir De Grent  59.6 23.8 16.6 61.8 20.8 17.4 

Variabel verlichtingsniveau (Licht op maat)  47.1 12.2 40.7 46.0 12.6 41.4 

Verkeers- en alcoholcontroles  63.8 18.4 17.8 66.2 14.9 18.9 

 

                                               
42. Geen van de gevonden verschillen tussen oordeel van bewoners in 2007 ten opzichte van 
2008, zowel in het overlastgebied en de uitvalswegen als de totalen, is significant.  
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Er blijkt niet veel veranderd te zijn in het oordeel van de bewoners over deze maat-

regelen. Het overgrote deel van de bewoners blijft positief over de reeds genomen 

maatregelen. 

 

Bewoners uitgaansgebied versus uitvalswegen 

Uit figuur 5.2 wordt duidelijk dat de meeste maatregelen door de bewoners van de 

uitvalswegen vaker als goed of zeer goed worden beoordeeld dan door de bewoners in 

het overlastgebied. Alleen de maatregel ‘een uit- en instapplaats voor taxi’s bij het 

Palaceplein’ wordt positiever in het overlastgebied beoordeeld. Dit is logisch omdat de 

bewoners in het overlastgebied juist de overlast van de taxi’s ervaren. Alleen het ver-

schil tussen het oordeel van de bewoners uit het overlastgebied en de bewoners in de 

uitvalswegen wat betreft ‘de aanwezigheid van susploegen’ is significant.43 Daarnaast 

waren bewoners uit het overlastgebied ook significant negatiever over de maatregelen 

‘afspraken met horeca over schoonhouden van de directe omgeving’ en ‘verkeers- en 

alcoholcontroles’. Het oordeel van de bewoners over de genomen maatregelen in 2007 

en 2008 verschillen nauwelijks van elkaar. 

 
Figuur 5.2 – Verschillen in bewonersoordeel over reeds uitgevoerde maatregelen (in %) 

 

                                               
43. Ook voor 2007 is dit significante verschil aanwezig.  
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5.1.3 Proefmaatregelen 

Naast de reeds genomen maatregelen is er ook een aantal nieuwe overlastbeperkende 

maatregelen uitgedacht, waarvan de gemeente Noordwijk sommige in 2007 heeft in-

gevoerd. Andere maatregelen zijn (nog) niet ingevoerd, maar bieden volgens de be-

woners wel perspectief. Deze tweede categorie maatregelen staat in tabel 5.3. 

 
Tabel 5.3 – Oordeel bewoners over nieuwe ingevoerde maatregelen (in %) 

 Januari 2007 Januari 2008 
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Opstellen van huisregels in de horeca * 79.8 16.6 3.6 66.5 28.9 4.5 
Huisregels in de horeca tonen * 70.0 24.2 5.8 59.3 34.7 6.0 
Huisregels buiten de horecagelegenheid tonen * 62.0 26.6 11.5 52.4 37.5 10.1 
Geluidsbeperkende maatregelen in de horeca  75.9 18.8 5.2 71.0 22.7 6.3 
Aanpassing van de sluitingstijden  35.0 25.4 39.6 40.4 17.8 41.8 
Aanpassen verlichting aan nieuwe sluitingstijden 58.9 35.9 5.2 53.8 39.2 7.0 

 

 Hoogste score 

 

De zes maatregelen die het afgelopen jaar zijn ingevoerd, worden grotendeels nog 

steeds als positief ervaren door de bewoners. Toch is het oordeel over de maatregelen 

over de huisregels in de horeca beduidend negatiever geworden dan in 2007 voor de 

invoering. Alleen over het aanpassen van de sluitingstijden van de horeca44 oordelen 

de bewoners in 2008 iets positiever dan in 2007, maar dit is geen significant verschil. 

 

                                               
44. De nieuwe sluitingstijden zijn een variant op het zogenaamde 1-2-3-stappenplan; stap 1 gaat 
in om half drie en betekent dat in elke horecagelegenheid de tap dicht, de muziek uit en het licht 
aan gaat. Stap 2 wordt om drie uur gezet en dan sluiten alle horecagelegenheden en uiterlijk om 
kwart over drie, stap 3, moet de laatste bezoeker het pand verlaten.  
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Tabel 5.4 – Oordeel bewoners over perspectiefvolle maatregelen (in %)45 

 Januari 2007 Januari 2008 
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‘Zwarte lijst’ voor overtreders horecahuisregels 82.5 14.9 2.6 81.1 15.9 3.0 
Uitsluiting horeca van mensen op de zwarte lijst  81.6 16.3 2.0 81.2 15.8 3.0 
Fietsenstalling op het Palaceplein 67.9 28.4 3.7 63.7 33.3 3.0 
Permanent cameratoezicht in uitgaansgebied 89.8 7.6 2.5 82.8 13.9 3.4 
24-uur betaald parkeren in uitgaansgebied 32.5 34.5 33.0 33.7 35.6 30.7 
Taxistandplaatsen na 0:00 uit woonomgeving  38.5 39.6 21.9 46.5 34.9 18.6 
Geen gebruik bushaltes in woonomgeving na 0:00 36.9 34.4 28.7 41.5 34.1 24.4 
Uitbreiding aantal pinautomaten op diverse locaties 46.2 41.6 12.2 55.2 36.3 8.5 
Intensere samenwerking politie/susploeg/portiers * 90.7 7.7 1.5 81.8 15.3 2.9 

 

 Hoogste score 

 

Ondanks dat bovenstaande maatregelen nog niet zijn ingevoerd, blijven de meeste 

bewoners wel overwegend positief over de maatregelen. Alleen de maatregelen ‘inten-

siveren van de samenwerking tussen politie, susploeg en portiers’ wordt in 2008 signi-

ficant minder positief beoordeeld dan een jaar geleden.  

 

Bewoners uitgaansgebied versus uitvalswegen 

In figuur 5.3 zijn de maatregelen weergegeven waarbij het oordeel van de bewoners 

van het uitgaansgebied significant verschilt met dat van de bewoners van de uitvals-

wegen. Het betreffen hier alleen maatregelen die reeds het afgelopen jaar zijn inge-

voerd. Over de nog niet ingevoerde maatregelen oordelen de bewoners van beide ge-

bieden gelijk. 

 

                                               
45. In de eerste opzet voor de proef waren deze maatregelen gepland dan wel in de werkgroep 
De Grent naar voren gebracht. Uiteindelijk maken deze maatregelen geen onderdeel van de proef 
uit. 
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Figuur 5.3 - Verschillen in bewonersoordeel over in 2007 ingevoerde maatregelen (in %) 

 

Ook bij de reeds ingevoerde maatregelen uit figuur 5.3 blijkt dat de bewoners van de 

uitvalswegen positiever oordelen. Bovendien zijn deze verschillen groter dan bij de 

maatregelen die al langer lopen. Net als in tabel 5.3 komt ook in figuur 5.3 de maatre-

gel ‘aanpassing sluitingstijden’ naar voren. Opvallend daarbij is dat er veel bewoners 

van het uitgaansgebied negatief oordelen over deze maatregelen. 

 

5.2 Meningen over (f ict ieve) maatregelen in de zomerpanels  

Het doel van de zomerpanels ligt bij het uitwisselen van verschillende standpunten 

over de proefmaatregelen en het aandragen van alternatieven hiervoor; het bespreken 

van ervaringen over eigen overlast is daarbij geen primair onderwerp geweest. In au-

gustus 2007 zijn de volgende zomerpanels uitgevoerd: 

 

 een horeca- en winkelierspanel; 

 een bewonerspanel; 

 een handhavingspanel (portiers en susploegen). 

 

De selectie van kandidaten voor de zomerpanels heeft enerzijds op basis van toeval-

ligheid (onder bewoners) en anderzijds op basis van vaststaande kandidatenlijsten (in 

het geval van horeca, winkeliers, portiers en susploegen) plaatsgevonden. De reden 

hiervoor is getalsmatig; het potentieel aan bewoners dat voor de zomerpanels uitge-

nodigd kan worden, ligt hoger dan het aantal beschikbare plaatsen in het zomerpanel. 

Bij de resterende doelgroepen is dit niet of minder het geval. 

Voor het horeca- en winkelierspanel zijn dertien uitbaters van horecagelegenheden 

rond De Grent en eenzelfde aantal winkeliers uitgenodigd. Verder zijn voor het bewo-

nerspanel in totaal veertig bewoners uitgenodigd. Ten slotte zijn alle portiers, susploe-
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gen en een handhavingsfunctionaris van de gemeente Noordwijk (28 personen) uitge-

nodigd voor het handhavingspanel. De opkomst in de panels was niet groot: van de 94 

uitgenodigde personen hebben negen personen deelgenomen aan alle zomerpanels. 

Aan de panelleden is gevraagd wat hier mogelijk de oorzaak van zou kunnen zijn. 

Drukke werkzaamheden en de berustende houding ten aanzien van de overlastpro-

blematiek in Noordwijk zijn als voornaamste redenen aangedragen. 

 

In bijlage 6 is een verslag van de zomerpanels opgenomen. Daarbij gaat het deels om 

voorgenomen proefmaatregelen, aangezien niet iedere maatregel is geëffectueerd. 

Ook worden andere mogelijkheden, zoals een samenscholingsverbod, besproken.  

 

5.3  Suggesties in de enquêtes 

In deze paragraaf volgt een bespreking van de bewonerssuggesties voor overlastbe-

perkende maatregelen. De meeste suggesties zullen niet bevreemden omdat ze vaak 

al eerder in dit rapport zijn geopperd. Het betreft vooral suggesties over het aanpas-

sen van sluitingstijden en over toezichthoudend en handhavend optreden van de poli-

tie. Het overzicht betreft een integrale weergave van de suggesties uit beide enquêtes. 

De meningen staan door elkaar heen en kunnen elkaar soms tegenspreken, want het 

gaat niet om de praktische uitvoerbaarheid, maar om een indruk te geven van wat er 

bij de bewoners leeft. De suggesties voor maatregelen zijn gerangschikt naar de the-

ma’s handhaving, horecamaatregelen, gemeentelijke maatregelen, sluitingstijden, 

vervoer en parkeren en overige maatregelen. 

 

Handhaving 

Controle aanpassen aan het weer: bij slecht weer is er niet of nauwelijks overlast. 

Hoge boete voor overtredingen. Lik-op-stukbeleid invoeren bij vernieling. Permanent 

toezicht bij locaties zoals bushokjes die iedere week opnieuw bij sluitingstijd van de 

horeca vernield worden. Meer politie in burger. De politie niet zo dominant aanwezig 

laten zijn, wekt agressie op in plaats van rust. Bezoekers op De Grent houden, niet 

laten ronddwalen, ronddwalers bekeuren. Meer toezicht op samenscholing na sluitings-

tijd. Oppassen met provocerend optreden politie; dat verergert een rel alleen maar. 

Wildplassers direct bekeuren in plaats van waarschuwen. Politie en susploegen tot vier 

uur op straat om De Grent sneller leeg te maken. Na sluitingstijd herrie op De Grent 

bewaken.  

 

Snelheidscontroles invoeren. Regelmatig controle in het dorp zelf en in woonwijken na 

twaalf uur. Meer verkeers- en alcoholcontroles. Meer politie in de woonwijken en uit-

valswegen, daar worden namelijk de vernielingen gedaan. Snelheidscontrole vooral op 

uitvalswegen, zoals Oude Zeeweg en van de Mortelstraat. Niet alleen directe omgeving 
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controleren maar verder kijken, bijvoorbeeld parkeerplaats Exterslop. Snelheidscontro-

le auto’s en lichtcontrole fietsers doorvoeren. 

 

Horecamaatregelen 

Verantwoordelijkheid voor het overlast door alcohol en dronken jongeren ook bij de 

horeca leggen. Bijvoorbeeld een dranklimiet en strenge controle op drank schenken 

aan minderjarigen. En strenger bij de leeftijdscontrole optreden. Geen toegang voor 

jongeren onder de 21. Strengere controle op drugsgebruik in de horeca. Drank nog 

duurder maken. Horecaondernemers moeten overmatig alcoholgebruik tegengaan. 

Controle op wapens. Strenger optreden tegen degene die tot overlast zijn, bijvoor-

beeld een verbod tot iedere horecagelegenheid voor bepaalde tijd. 

 

Gemeentelijke maatregelen 

Horeca verplaatsen naar industrieterrein of andere locatie buiten het dorp. Veel minder 

horecagelegenheden in Noordwijk toestaan. Urinoirs in Hoofdstraat en Jan Kroonsplein 

plaatsen. Na middernacht maximaal 70 decibel geluid in de horeca produceren. Terug-

draaien aanpak drugsbeleid. Discotheken op industrieterrein. Geluidbegrenzers plaat-

sen. Disco’s sluiten bij herhaalde overtredingen van de geluidsnorm. Alle horeca uit 

woonomgeving bannen. Prullenbakken bij hangbankjes. 

 

Sluitingstijden 

Horeca vrij laten om openings- en sluitingstijden te bepalen. Sluiten om twaalf uur. 

Kroeg tot vijf uur open gooien, dan gaat iedereen geleidelijk naar huis. Stimuleren om 

vroeger uit te gaan, nu gaan de jongeren pas om elf uur nadat ze thuis hebben inge-

dronken en zijn daardoor luidruchtiger. Eerder sluiten. Kijk naar Katwijk voor het slui-

tingstijdenmodel. Bezoekers tot een uur toelaten, daarna alleen naar buiten en sluiten 

om vier uur, zo ontstaat spreiding van huisgaande bezoekers. Oude sluitingstijden 

weer invoeren. Aanpassen van de sluitingstijden heeft al geholpen, terug naar twee 

uur is geen optie. 

 

Vervoer en parkeren 

Meer taxi’s. Pendelbusjes om bezoekers te vervoeren. Transferium buiten Noordwijk 

en vervoer vanuit naar centrum. Meer fietsenstallingen op De Grent. Betaald parkeren 

op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond vanaf tien uur heel duur maken. In 

de Bomstraat alle fietsen naar het Palaceplein, dus meer fietsrekken daar. Gratis par-

keren. Meer parkeergelegenheid in uitgaansgebied. 
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Overige maatregelen 

Daarnaast wordt ook voorgesteld om de ouders te betrekken bij de aanpak van de 

overlast door de jongeren. Wanneer niet betaald wordt, zouden de ouders moeten 

betalen, zodat ook de ouders alerter worden. Vechtersbazen aanpakken. Snackbars 

eerder sluiten dan de bars, dit voorkomt langer rondhangen en zwerfvuil. Bewoners 

rond De Grent moeten accepteren dat ze in de buurt van een uitgaansgelegenheid 

wonen. Een algeheel drankverbod voor heel Noordwijk instellen. Voorlichting via scho-

len, ook over alcoholgebruik en het omgaan met conflictsituaties voorlichten. Ouders 

aansprakelijk stellen. Zolang B&W economische belangen voor laten gaan, zal er altijd 

overlast blijven; voor de overlast zou het beter zijn als er winkels komen op de plek 

van de discotheken. 

 

5.4 Kortom 

Aan bewoners is in de enquêtes gevraagd wat zij vinden van alle maatregelen die ge-

troffen zijn om uitgaansoverlast tegen te gaan. Ook hebben bewoners kunnen aange-

ven welke maatregelen zij zelf zouden inzetten bij het bestrijden van overlast. Punts-

gewijs levert dit hoofdstuk de volgende resultaten: 

 

• Vier op de vijf bewoners zegt niets te merken van de maatregelen en deze bewoners zijn ook 

beduidend negatiever hierover.  

• Toch zegt het merendeel van de bewoners dat de gemeente, de politie en de horeca vol-

doende doen om de overlast tegen te gaan. 

• De bewoners in het uitgaansgebied zijn minder positief over de inzet van de drie partijen bij 

het tegengaan van overlast. 

• Ondanks dat de politie zich wat meer op de achtergrond lijkt te bewegen, zijn bewoners 

positief over de aanwezigheid van de politie. 

• De bewoners blijven onverminderd positief over de maatregelen die al voor de proef zijn 

ingesteld. In de uitvalswegen is men positiever over de susploegen dan in het uitgaans-

gebied. 

• Het aandeel bewoners dat negatief is over de verruimde sluitingstijden ontloopt het aandeel 

positieve bewoners amper. De verschillen in beide enquêtejaren zijn niet noemenswaardig. 

Bewoners in de uitvalswegen zijn positiever over de verlengde sluitingstijden dan de bewo-

ners in het uitgaansgebied. 
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6  C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  
 
Dit onderzoek omhelst enerzijds een weergave van de overlast door horecagelegenhe-

den en uitgaande jongeren en anderzijds een monitoring van de verruimde sluitingstij-

den en de aanvullende maatregelen. In hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn achtereenvolgens de 

ontwikkelingen in overlast en criminaliteit in de politiecijfers, de ervaren overlast en 

criminaliteit volgens bewoners en de meningen over en ervaringen met de maatrege-

len van bewoners, horecaondernemers, winkeliers, portiers en susploegen weergege-

ven. Al deze onderzoekshandelingen vormen de basis voor de conclusies in paragraaf 

6.1. Deze paragraaf eindigt met een uitwerking van het analysemodel. De laatste pa-

ragraaf van dit rapport is voor de aanbevelingen ingeruimd. 

 

6.1 Conclusies 

 

6.1.1  De onderzoeksthema’s nader belicht 

 

Het terugdringen van vandalisme/vernieling  

Zowel de incidentmeting als de bewonersenquêtes hebben genoeg items hierover op-

genomen. Vernieling vindt vooral plaats in de straten achter De Grent. Daarbij is wel 

een verandering zichtbaar: vandalisme is in 2007 meer verspreid over de straten in 

het uitgaansgebied dan in het jaar daarvoor. Met andere woorden: er zijn minder stra-

ten waar het slachtofferschap van vandalisme hoog (minstens vijftig procent) ligt, 

maar er zijn wel straten bijgekomen waar in ieder geval een op de vijf bewoners 

slachtoffer van vandalisme is geworden. Dit gebied strekt zich uit van de Parallel Bou-

levard tot de Nieuwe Zeeweg en van de Quarles van Uffordstraat tot aan de Oude 

Zeeweg. 

 

Concreet is er sprake van zowel een stijging als daling op verschillende vernielings-

vormen. In het geval van de stijging zijn vooral auto’s het doelwit, terwijl de overige 

vernielingen hooguit gelijk zijn gebleven. In zoverre kan voor dit thema niet gesproken 

worden van een succesvol jaar. Daarbij is het natuurlijk ook de vraag of in Noordwijk, 

waarin de uitgaanscomponent zeer sterk is, geen sprake is van het bereiken van een 

ondergrens aan incidenten. Het jaar 2005 vormt tot op heden daarin het referentie-

punt. Ook diefstallen uit en aan auto’s blijven een aandachtspunt, terwijl er indicaties 

zijn dat het licht beter gaat met fietsdiefstallen. 
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Het terugdringen van horecageluid 

Op het gebied van geluidsoverlast vanuit de horeca hebben we een extra kritische 

normering aangehouden omdat bijvoorbeeld geluidsoverlast in het hoogseizoen een 

positieve incidentontwikkeling lijkt door te maken. Uit de ter hand staande informatie 

blijkt ook dat op deze overlastvorm door de gemeente Noordwijk veel is geïnvesteerd. 

Toch is gemeend om geluidsoverlast juist over het gehele jaar te beoordelen, zodat de 

trend in de incidentmeting als ‘stijgend’ is beoordeeld. Dit resulteert in een neutraal 

eindoordeel als het gaat om geluidsoverlast. 

 

Ondanks dat we ons willen weerhouden van een bepaalde vorm van weging van de 

incidentmeting en de bewonersenquêtes, moeten we de schaalgrootte van beide bron-

nen in acht nemen. Bij de incidentmeting gaat het regelmatig om jaarlijks vijftig inci-

denten, terwijl het bij de bewonersenquêtes om bijna 300 (in 2008) stuks gaat. De 

veertien geluidsoverlastmeldingen door één bewoner kan vooral deze overlastsoort dus 

sterk beïnvloeden. Daarentegen behelzen de bewonersenquêtes niet alleen bewoners 

die direct last hebben van geluidsoverlast vanuit de horeca. 

 

Geluidsoverlast is direct gerelateerd aan De Grent. Als het mogelijk blijkt om de over-

last van enkele bewoners te beperken, dan is er op dit gebied zeer veel gewonnen. 

Voor het merendeel van de bewoners in Noordwijk is dit namelijk geen overlastbron. 

 

Het terugdringen van openbaar dronkenschap/baldadigheid 

Overlast van dronken en baldadige jongeren ervaren niet alleen de bewoners tegen-

over De Grent, maar ook bewoners in het gebied daarachter. Grofweg loopt dit van de 

Abraham van Royenstraat tot het Jan Kroonsplein en de Piet Heinstraat. Uit de politie-

cijfers blijkt een stijgende trend van overlastmeldingen vanwege de jeugd in de Gast-

huissteeg. In Prevent is veel melding gemaakt van baldadige jongeren die na sluitings-

tijd op het Jan Kroonsplein blijven hangen en daar zaken vernielen of in brievenbussen 

urineren. Dit gaat dan vaak gepaard met veel geluidsoverlast. 

 

Onder deze noemer willen ook het geweld aanhalen. Voor vernielingen en geweldmis-

drijven lijkt er een verplaatsingseffect op te treden. Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn 

door strenger toezicht op de meest overlastgevende locaties, waardoor jongeren uit-

wijken naar de straten er omheen. Deze ontwikkeling wordt ook onderschreven in de 

zomerpanels. De geweldsmisdrijven zijn bovendien niet nieuw: ook in 2006 is geweld 

door Kuppens en Ferwerda als aandachtspunt bestempeld. Uit de incidentanalyse komt 

naar voren dat geweld door sommige jongeren bewust wordt gebruikt. Kennelijk is 

geweld niet tegen bewoners gericht, want de bewoners rapporteren geen stijging van 

geweldsmisdrijven. Wat betreft geweldsdelicten is in de incidentmeting sinds 2002 een 

opwaartse trend zichtbaar. 
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Het terugdringen van afval/rommel 

Wat rommel en afval betreffen, kan niet gesproken worden van specifieke bewoners-

overlast. Van deze overlastvorm heeft vrijwel elke straat waar jongeren op weg naar 

huis of in de loop van de avond en nacht door heen komen, last van. Uit de onder-

zoekshandelingen komen ook geen indicaties voor het afnemen van deze overlastvorm 

naar voren. 

 

Ten slotte: de aangepaste sluitingstijden  

Door de verlengde sluitingstijden van de horecagelegenheden is de overlast door jon-

geren niet afgenomen. De proef voorziet namelijk in weinig tot geen flankerend beleid 

om jongeren tot kwart over drie binnen te houden danwel mondjesmaat naar huis te 

laten vertrekken. De periode na kwart over drie blijft daarmee in wezen dan ook een 

kopie van het uitgaan voor de proef in 2007, toen jongeren tegelijkertijd op De Grent 

kwamen; dit fenomeen is door de proef niet verminderd. 

 

6.1.2  Het analysemodel 

Het analysemodel vereist nogmaals een korte toelichting. Van beide bronnen is de 

trend weergegeven en deze worden bij elkaar ‘opgeteld’ voor een totaaloordeel. Als uit 

de 0-, 1-en de incidentmeting blijkt dat er op het merendeel van de vandalisme-items 

sprake is van een dalende trend, dan geven we deze overlastsoort ‘code donkergroen’. 

Vice versa geldt hetzelfde voor stijgende trends in overlast bij de bewonersenquêtes 

en de incidentmeting, alleen krijgt deze ‘code rood’ mee. In het geval de bewonersen-

quêtes en de incidentmeting elkaar tegenspreken, wordt het label ‘code grijs’ eraan 

gehangen. 

 

Daar waar een gelijkblijvende trend bij één van de onderzoekshandelingen optreedt, 

wordt gekeken of zich vanuit de aanvullende onderzoekshandeling een stijgende (code 

oranje) of een dalende (code lichtgroen) manifesteert. Dit geldt hooguit als een indica-

tie van een negatieve danwel positieve ontwikkeling in de overlastsoort. 
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Tabel 6.1 – Uitwerking analysemodel 

Overlast-/incidentsoort Trend 
incident-
meting46 

Trend  
bewoners-
enquêtes 

Totaaloordeel 

Overlast 
Geluidhinder horeca stijging daling  

Overlast van voertuigen47 daling daling  

Overlast van jeugd48 stijging daling  

Overige overlast49 daling daling  

Druggebruik gelijk daling  

Vernieling 

Vernieling auto stijging stijging  

Vandalisme/baldadigheid50 daling gelijk  

Overige vernielingen/beschadigingen51 daling gelijk  

Vermogen 

Diefstal fiets daling gelijk  

Diefstal af/uit auto stijging gelijk  

Geweld 

Geweld zonder letsel zonder wapen stijging daling  

Geweld met letsel zonder wapen stijging gelijk  

 

 

Op De Grent is naast een concentratie van horeca ook een concentratie van overlast-

vormen te zien. In het algemeen geldt: hoe verder van De Grent, des te minder is de 

omvang en de ernst van de overlast. Dit blijkt uit alle bronnen. Prevent en de incident-

analyse geven een verdiepende blik op ongeveer vijftien bewoners rond De Grent die 

overlast ervaren en dit regelmatig melden. Enkele straten van De Grent verwijderd, is 

de overlast van horecageluid nihil. In de straten direct achter De Grent is de omvang 

ten opzichte van De Grent weliswaar afgenomen, maar toch heeft men ook hier nog 

overlast van jeugd, dronkenschap en afval. Dit blijkt zowel uit de politiecijfers als de 

                                               
46. Voor de incidentmeting is de trend bepaald tussen de jaren 2002-2005 enerzijds en de jaren 
2006-2007 anderzijds. Voor de bewonersenquête geldt de tendens tussen de nul- en eenmeting 
als uitgangspunt.  
47. Onder de categorie overlast voertuigen vallen de volgende items uit de bewonersenquête: 
hinderlijk geparkeerde auto’s in straten, hinderlijk geparkeerde (brom-)fietsen, eigen auto niet kwijt 
kunnen en gevaarlijk verkeersgedrag.   
48. Onder overlast van jeugd zijn de volgende items uit de bewonersenquête gevat: geluidsover-
last jongeren, openbaar dronkenschap, baldadig gedrag, schelden, bedreiging/intimidatie en 
vechtpartijen. 
49. Overige overlast omvat de items: openbaar urineren, wegwerpen van rommel en besmeurde 
of bekraste ruiten.  
50. Onder vandalisme/baldadigheid scharen we vernielingen aan openbare eigendommen. 
51. Overige vernielingen/beschadigingen betreffen vernielingen aan eigendommen uitgezonderd 
van schade aan eigen auto.  
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bewonersenquêtes. Aan de randen van het uitgaansgebied blijft overlast meestal be-

perkt tot weggeworpen afval, openbaar urineren en besmeurde of bekraste ruiten. 

 

In dit rapport hebben we getracht een nadere blik op de proefmaatregelen te werpen. 

Om antwoord te geven op de vraag in hoeverre maatregelen bijdragen aan een af- of 

toename van overlast is het noodzakelijk dat in de periode tussen de 0- en 1-meting 

alle factoren, met uitzondering van de ingevoerde maatregelen zelf, onveranderd blij-

ven. De omstandigheden rond de proef in Noordwijk zijn in de loop van 2007 veran-

derd waardoor niet meer gesproken kan worden van gelijkblijvende omstandigheden. 

Met ingang van november 2007 heeft de politie door capaciteitsgebrek gekozen voor 

een andere strategie. Daardoor is de inzet van susploegen op zaterdagavond verdub-

beld van één naar twee ploegen (vier personen). De toekomst zal uitwijzen wat de 

invloed van deze maatregelen zal zijn. 

 

6.2 De aanbevelingen 
In onderhavig onderzoek zijn meerdere bronnen gebruikt dan in het onderzoek van 

Kuppens en Ferwerda (2006), om zo meer relevante informatie te verzamelen om tot 

een totaal pakket van aanbevelingen te komen. In de proef met de sluitingstijden is 

gekozen voor een sluiting van de horecagelegenheden om kwart over drie, na een 

afkoeling van drie kwartier. Dit is slechts één van de vele opties met sluitingstijden die 

gekozen kan worden. Waar het in essentie om draait, is dat al dan niet verlengde slui-

tingstijden gepaard gaan met de juiste flankerende maatregelen. Zonder integraal 

beleid kunnen sluitingstijden tot twee uur ’s nachts slechter uitwerken dan sluitingstij-

den met de juiste nevenschikkende maatregelen tot vijf uur. Als er gekozen wordt 

voor verlenging van sluitingstijden, moeten alle partners zich inspannen om de uit-

gaanders stimulansen om gespreid naar huis te gaan aan te bieden. We komen hier in 

de aanbevelingen op terug. De volgende aanbevelingen zijn hieruit voortgekomen. 

 

Leer van andere initiatieven – inmiddels worden in diverse steden initiatieven ontwik-

keld om uitgaansoverlast tegen te gaan. De gemeente Noordwijk kan hiervan kennis 

nemen en deze eventueel aanwenden in het eigen overlastbeleid. Enkele voorbeelden 

zijn: 
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 het weekendarrangement in Amersfoort. Hierin worden geweldplegers die vanaf vrijdagavond 

worden aangehouden in principe tot maandag in hechtenis gezet. Vervolgens krijgen ze     

direct een boete, het vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te 

verschijnen.52 

 de collectieve ontzegging in Apeldoorn. De collectieve ontzegging houdt in, dat iemand niet 

alleen geweerd wordt uit de horecagelegenheid waar hij overlast veroorzaakt heeft, maar ook 

uit alle andere horecagelegenheden in het uitgaansgebied. Het gaat dan om ontzeggingen 

vanwege wapengebruik, geweld of handel in verdovende middelen. Een praktische uitwerking 

hiervan is te vinden in het ‘smoelenboek’ in Deventer. Van lastige klanten aan wie de toe-

gang is ontzegd, worden foto’s verzameld op een besloten website van horecaondernemers. 

Zij kunnen dan zien aan wie een ontzegging is gegeven. Als een andere horecagelegenheid 

een ontzegging heeft afgegeven, wordt een bericht rondgestuurd. Het smoelenboek is een 

initiatief in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, waarin gemeente, politie en ho-

reca gezamenlijk afspraken maken over veiliger uitgaan.53 

 de gebiedsontzegging in Roermond. Artikel 2 van de Politiewet 1993 geeft voldoende basis 

om van iemand te vorderen dat hij het uitgaansgebied verlaat. De gemeente Roermond heeft 

hier praktijkervaring mee. 

 het horecapreventieteam in Doetinchem. Terwijl susploegen in Noordwijk door de horeca 

betaald worden, staan de gemeente Doetinchem (sociale dienst), het UWV en het CWI finan-

cieel garant voor het horecapreventieteam in die stad. Dit team houdt toezicht op uitgaan-

ders in de gemeente Doetinchem. Interessant is, dat dit team niet zozeer rond de horeca-

gelegenheden zelf loopt, maar in de schil net daarbuiten. Dit kan, samen met de susploegen, 

mogelijk ook voor Noordwijk een verplaatsingseffect van incidenten voorkomen. De samen-

stelling van het team verandert jaarlijks en is opgezet als leer-/werkplek voor jongeren. 

  

                                               
52. Zie voor meer informatie: www.meteenzitten.nl. Inmiddels heeft de rechter in een tiental van 
deze zaken geoordeeld dat het weekendarrangement, in feite een in inverzekeringstelling waarin 
over een langere termijn onderzoekshandelingen door de politie worden gepleegd, rechtmatig is 
toegepast. In één van de zaken betreft het bijvoorbeeld geweld tegen een portier. 
53. Met ingang van 1 januari 2008 wordt het toezicht op de naleving van een dergelijk smoelen-
boek nog verscherpt dankzij nieuwe wetgeving. Tot daarvoor was de horeca afhankelijk van eigen 
foto’s, wat natuurlijk lastig te realiseren is. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat ook de 
politie foto’s en persoonsgegevens aanlevert. Dat geeft de portiers en uitbaters meer mogelijkhe-
den om gericht toezicht te houden. Bron: www.hetccv.nl. 
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Hou jongeren na één uur ’s nachts van de straat – omdat het aan de politiek in Noord-

wijk is om te beslissen over de sluitingstijden en deze kwestie uiteenlopende meningen 

oplevert, blijft een aanbeveling rond de sluitingstijd achterwege.54 De onderzoeksge-

gevens bieden ook geen eenduidig beeld om harde uitspraken te doen over de proef 

met de sluitingstijden zoals deze in 2007 is gevoerd. Wat een mogelijk hiaat in de 

proef is geweest, is het niet-doorvoeren van de flankerende maatregel dat jongeren na 

één uur ’s nachts geen enkele horecagelegenheid meer inkomen. 

 

Het gevolg hiervan is de constatering dat jongeren in Noordwijk nog tijdens de ope-

ningstijden van de horeca ‘rondstruinen’. De onderzoeksgegevens leveren indicaties 

dat dit regelmatig met een gewelddadige instelling gebeurt: sommigen zijn gewoon op 

zoek naar het conflict en de daarbijgewenste klap. Of de gemeente nu zal kiezen voor 

de sluitingstijden zoals ze in 2006 waren, sluitingstijden tot vijf uur ’s nachts of mis-

schien andere varianten: het gaat erom dat de horeca niemand na een uur ’s nachts 

meer binnenlaat. Dit zal ook leiden tot minder geluidsoverlast van jongeren voor de 

bewoners. 

 

Deze regel moet strikt worden nageleefd, zodat systemen met bonnetjes om jassen na 

de tijd op te halen of het wisselen van horecagelegenheid na die tijd niet meer moge-

lijk zijn: eenmaal buiten, blijft buiten. Een jas kan desnoods de volgende dag weer 

opgehaald worden. Ook het horecapersoneel moet duidelijk geïnstrueerd worden dat 

mensen die na 1 uur naar buiten gaan, er onder geen beding meer inkomen. 

 

Gekoppeld aan deze maatregel moet worden overwogen om de snackbars vervroegd 

te sluiten, aangezien deze voor veel aanloop en samenscholing van diverse groepen 

zorgen. Ook een flankerende maatregel als het plaatsen van een geldautomaat op De 

Grent kan mogelijk veel beweging van uitgaanders tegengaan. Ten slotte pleiten we er 

nog steeds sterk voor om jongeren te stimuleren eerder naar huis te gaan door een 

pendelbus aan te bieden. 

 

Overigens kan het toekomstige rookverbod in de horeca conflicteren met deze aanbe-

veling. De gemeente Noordwijk zal rekening moeten houden met jongeren die ondanks 

een eventuele strikte handhaving op de ‘1-uur-regeling’ toch buiten willen roken. 

 

                                               
54. Wel willen we hierbij opmerken dat in 2006 door Kuppens en Ferwerda is beargumenteerd dat 
een 1-2-3-systeem tot vijf uur ’s nachts door de gemeente Noordwijk overwogen zou moeten 
worden. Volledigheidshalve is toen opgemerkt dat dit in proefvorm zou moeten plaatsvinden en 
dat een scan op de geregistreerde incidenten in BPS een daaraan gekoppelde minimumeis is. 
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Pak de notoire raddraaiers aan – de incidentanalyse toont aan dat de politie regelmatig 

zicht heeft op gewelddadige jongeren. Dit zijn veelal jongeren uit Noordwijk en daar-

omliggende steden. Als deze informatie wordt gekoppeld aan de informatie die por-

tiers, horeca-eigenaars en susploegen hebben, dan is het mogelijk om een lijst met 

niet-welkome jongeren aan te leggen. Deze jongeren moet vervolgens een gebieds-

ontzegging en een horecaverbod worden opgelegd. 

 

Een dergelijke aanpak vereist meer samenwerking tussen politie, horeca (portiers), 

susploegen en gemeente dan tot op heden het geval is. De zomerpanels geven ook het 

inzicht dat hierin nog veel verbeterd kan worden. Sterker nog: de samenwerking zou 

meer geborgd moeten worden door minimaal wekelijks gezamenlijk te overleggen met 

alle partijen, zodat de vrijblijvendheid in de samenwerking eraf gaat. Bij voorkeur zou 

dit de donderdag, net voor het weekend, moeten zijn. Een belangrijk vereiste voor een 

dergelijk overleg is een actuele registratie van overlastgevende jongeren die ofwel een 

horeca- danwel gebiedsverbod hebben gekregen of extra aandacht verdienen. Daarbij 

is het ook belangrijk dat een centrale regievoerder de (bij voorkeur digitale) registratie 

van deze jongeren bijhoudt en actualiseert. Hierbij denken wij aan de medewerker 

openbare orde en veiligheid van de gemeente, die als regievoerder ook het wekelijks 

overleg voorzit. 

 

Plaats installaties die jongeren stimuleren om niet te blijven hangen – hoewel zoge-

naamde Mosquito’s worden bekritiseerd, kunnen deze installaties mogelijk goede dien-

sten bewijzen in de achterafstraten van De Grent. Deze zouden dan niet permanent 

aan moeten staan, maar door middel van een sensor moeten worden geactiveerd op 

het moment dat jongeren op weg zijn naar huis. Hierbij denken wij aan plekken zoals 

het Jan Kroonsplein en de Maarten Kruytstraat. Deze Mosquito’s zijn niet bedoeld om 

hangjongeren te verdrijven, maar juist om jongeren die na het stappen hun fiets pak-

ken te motiveren sneller weg te fietsen en niet te blijven hangen.  
 

Communiceer de nieuwe regels en recente ontwikkelingen – in de horeca, op straat, 

maar ook in kranten en via andere media moet duidelijker worden wat burgers van de 

gemeente kunnen verwachten, maar ook wat de gemeente van de burger verwacht. 

De gemeente kan bijvoorbeeld wekelijks in de krant schrijven over het project Veilig 

Uitgaan. Daarin kan de nieuwste aanpak worden vermeld, maar kunnen ook incidenten 

worden beschreven. 

 



I n z o o m e n  o p  o v e r l a s t  - 6 1 -   

Pak het fietsenstalprobleem aan – naast het fietskwakken en de daaruitvolgende be-

schadigingen leidt het stallen van fietsen op bepaalde plekken na sluitingstijd tot veel 

overlast van gillende, wildplassende en baldadige jongeren. Prevent, de incidentanaly-

se en –meting geven indicaties dat hier vooral bij het Jan Kroonsplein en de Maarten 

Kruytstraat een oplossing voor gevonden moet worden. Daarom moet op die plekken 

gezorgd worden voor een fietsluw stallingsbeleid. Ook hier kan flankerend beleid uit-

komst bieden, door toch te overwegen een (bewaakte) fietsenstalling op het Palace-

plein op te zetten. Een optie is om een dergelijke fietsenstalling in de vorm van een 

werkgelegenheidsproject te gieten. 
 

Blijf strikt handhaven op geluidscontroles – de milieuwetgeving biedt in ieder geval de 

gemeente de mogelijkheid om een duidelijke grens te trekken voor wat qua horecage-

luid toelaatbaar is. De bewonersenquête geeft ook aanleiding om aan te nemen dat de 

gemeente hiermee op de goede weg is, dus het continueren van de geluidscontroles 

met een heldere sanctionering in het geval van overtreding verdient de voorkeur.  

 

Toch levert de ter beschikking staande informatie uit de incidentanalyse en Prevent 

enkele bewoners op die zeer veel geluidsoverlast vanuit de horeca melden. Hoewel wij 

geen akoestische kennis bezitten, zou gekeken moeten worden naar mogelijkheden 

om voor deze enkele bewoners geluidremmende maatregelen te treffen.55 

 

 
 
 
 

                                               
55. Hierbij kan gedacht worden aan zogenaamde ‘suskasten’. Het is alleen onduidelijk of hiermee 
geschreeuw van jongeren kan worden tegengegaan. Om precedentwerking tegen te gaan, moet 
de gemeente Noordwijk zich beperken tot die bewoners die in 2007 meerdere malen in de inci-
dentanalyse voorkomen en in Prevent aangegeven geluidsoverlast te hebben.  
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B i j lage 1  – Enquête nulmeting 2007   
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Bijlage 2: opdeling straten naar Beke-wijken 
 
De in de bps-mutaties voorkomende wijken (110, 121, 122, 131 en 132) zijn 

gehercodeerd naar een voor dit onderzoek gebruikte vijfdeling. Hieronder staat de 

wijkindeling vermeld. 
 

Duingebied en Huis ter Duin Kern Noordwijk aan Zee Centrum en app. Boulevard 
Omschrijving Code Omschrijving Code Omschrijving Code
Atjehweg             5 Abraham van Royenstraat 1 Adelaert             2 
Beethovenweg         7 

 
Binnenweg            9 Beyaert              8 

Boerhaaveweg         10 Bomstraat            11 De Ruyterstraat      16 
Dennenweg            17 Cleypad 13 Golfweg              30 
Duinroos             20 

 
De Grent             15 Heemborghpromenade   33 

Duinwijck            22 Dobbelmannduin       19 Jan van Henegouwenweg 42 
Javaweg              44  Emmaweg              25 Julianastraat        45 
Koepelweg            48 Erasmusweg           26 Karel Doormanstraat  46 
Koninging Astridboulevard 49  Exterslop            27 Kon Wilhelminaboulevard 50 
Les Dunes            54 Gasthuissteeg        28 Lage Wurft           51 
Ligusterweg          55  Hoofdstraat          35 Noordzeestraat       65 
Marevista            59 Huis ter Duinstraat  37 Olieburg             67 
Maritima             62  Jan Kroonsplein      41 Parallelboulevard   71 
Rembrandtweg         82 Katenblankweg        47 Prins Bernhardstraat 77 
Residence Astrid     83  Lombok               56 Reinout              81 
Residence Rembrandt  84 Maarten Kruytstraat  58 Ritsaert             85 
Sole Miopark         92  Nicolaas Barnhoornweg 63 Schuitengat          89 
Spinozaweg           93 Nieuwe Zeeweg        64 Toekomststraat       98 
Strandwijck          95  Oude Zeeweg          69 Trompstraat          99 
Zeewijck             112 Palaceplein          70 Van Galenstraat      100 
   Pickeplein           72 Witte de Withstraat  109 
   Piet Heinstraat      74  Writsaert            110 
   Pieternelweg         76  Zoutmanstraat        113 
  Prins Hendrikweg     78   
   Rudolf Tappenbeckweg 86   
  Scholstraat         88   
   Seehorst             90   
  Slop van Delft       91   
   Surinameweg          96   
  Van Hardenbroekweg   101   
   Van Speijkstraat     102   
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Wantveld en omstreken Duinpark en omstreken Buitengebied 

Omschrijving Code Omschrijving Code Omschrijving Code
Albert Verweystraat  4 Adriaan Dorsmanstraat 3 Egmonderstraat       24 
Bosweg               12 

 
Beatrixstraat        6 

 
Provincialeweg       79 

Daniel Noteboomstraat 14 Derk Bolhuisstraat   18   
Duinweg              21  Groot Hoogwaak       31    
Egbert de Grootstraat 23 Hendrik Vinkhof      34   
Golfbaan             29  Hoogwakersbosstraat  36    
Henriëtte Roland Holststraat 32 Irenestraat          38   
Jacques Urlusstraat  39  Jan Cramerhof        40    
Leon Senfstraat      53 Jan van Kanhof       43   
Ludolph Berkemeierstraat 57  Leendert Hellenbergh 52    
Piet Heinplein       73 Margrietstraat       60   
Quarles van Uffordstraat 80  Marijkestraat        61    
Stijntjesduinstraat  94 Northgodreef         66   
Vuurtorenplein       103  Oranje Nassaustraat  68    
Wantveld             106 Pieter Bedijnstraat  75   
Zeereep              111  Schapedel            87    
  Thijs van der Linden 97   
   W.H. v Konijnenburgplantsoen 104    
  W.H. van Konijnenburgweg 105   
   Willem Alexanderpark 107    
   Willem van Beelenstraat 108    
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B i j lage 3 – Enquête eenmeting 2008  
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B i j lage 4 – Incidenttypen 
 

In overleg met de medewerker Openbare Veiligheid en Rampenbestrijding van de 

gemeente Noordwijk is besloten tot onderstaande indeling van de incidenttypen. Dit 

heeft geleid tot tien typen: vermogen, geweld, overlast, vernieling, drugs, zeden, 

openbare orde, controles, alarm/verdachte situatie en overig (waarin veel 

verkeersgerelateerde zaken). 

 

Eveneens is een aantal items geselecteerd die gericht zijn op overlastbeperkende 

controles. 

 

Alle overige BPS-omschrijvingen staan vermeld onder de kop ‘niet in de analyse 

betrokken’. In een enkel geval is een omschrijving gekoppeld aan twee BPS-codes. De 

oorzaak hiervoor ligt in de verandering van enkele codes in de zomer van 2005. 
 
 

Vermogen Geweld Overlast 
Omschrijving BPS Omschrijving BPS Beschrijving BPS 
joyriding              171 

 
overval (gewapende)    241 geluidhin horeca       451 

dfst.fiets             201 beroving/tasjesroof    242 geluidh evenement      452 
dfst.br.fiets          202 

 
chantage/afdreiging    243 

 
geluidh woonomg        453 

dfst.motor/scooter     203 gew.z.l.zonder wapen   301 geluidhin vtg/mach     454 
dfst.auto              204 

 
gew.z.l.met wapen      302 

 
overl.v/d voertuig     551 

dfst.vaartuig          206 gew.m.l.zonder wapen   311 overl.v/d dronkensch   552 
dfst.ov.vtg            209 

 
gew.m.l.met wapen      312 

 
overl.v/d drugs/med    553 

dfst.a/u fiets         211 openl.geweld pers.     325 overl.v/d kladden      554 
dfst.a/u br.fiets      212 

 
vrijheidsbeneming      341 

 
overl.v/d kenn.gest.   556 

dfst.a/u motor/scoot   213 bedreiging             342 overl.v/d jeugd        562 
dfst.a/u auto          214 

 
man/vrouw mishand.     343 overige overlast       569 

dfst.a/u ov.vtg        215 kindermishandeling     346  
dfst.a/u ov.roer.gdn   219 stalking               347 Drugs 
dfst.uit woning        221 

 

huisvredebreuk         393 Omschrijving BPS 
dfst.a/u bedrijf       222  softdrugs              384 
dfst.a/u school        223 Vernieling harddrugs              385 
dfst.a/u schuur/box    224 Omschrijving BPS  
dfst.a/u ov.onr.goed   229 

 

verniel.auto           261 Zeden 
dfst.uit winkel        231 verniel.openb.verv     262 Omschrijving BPS 
zakkenrollen           233 

 
verniel.openb.geb      263 

 

(openb)schennis        331 
dfst.a/u (tel)autom    235 vandalisme baldadigh   264 aanranding             332 
dfst.ov.goederen       239 

 
graffiti               266 

 
verkrachting           333 

heling                 244 ov.verniel./beschad    269 ontucht minderjarige   336 
oplichting             281 

 
openl.geweld goed      326 

 
ov.zedenzaken          339 

flessentrekkerij       282     
verduistering          283 

 
  

 
  

vervalsing             284     
vals geld              285 

 
  

 
  

ov.fraude/bedrog       289       
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Openbare orde Alarm/verdachte situatie  Controles 

Omschrijving BPS Omschrijving BPS Omschrijving BPS 
aant.openb.gezag       391 stil/luid alarm        11 contr.alcohol          824 
aant.openb.orde        392 overvalalarm           15 contr.snelheid         832 
lokaalvredebreuk       494 verdachte situatie     21 contr.verlichting      833 
belediging             752 aandachtvestiging      29 contr. vandal/bald     842 

 vermiss.incl docum.    291 contr. drugs           862 
Overig aangetroffen goed      292 contr. vuurwapens      863 

verkeersong.mat        101   contr. geluid          912/812
verk.ong.mat.doorr     102   contr. overlast        922/802
verkeersong.let        111   contr. jeugd           924/804
verk.ong.let.doorr     112   contr.bijz.wetgev.     941/805
verkeersong dodelijk   121     
parkeerprobleem        141     
hulpverl.burger        711     
hulpverl.ov.instant    712     
jeugdzorg              923 

 

  

 

  
 

Niet in de analyse betrokken 
Omschrijving BPS Omschrijving BPS Omschrijving BPS 
ond.invl.(br)fiets     131 persoon in gevaar      382 

 
gemeent.verord.(APV    624 

ond.invl.auto/motor    132 

 

wapen zonder geweld    383  assist.pol.elders      702 
ond.invl.ander vtg     133 ov.bestuurl.zaken      394 assist.ambulance       704 
rijverbod              135 

 
ov.veiligh./gezondh    399 

 
aanhouding gezochte    705 

stremming              151 inr. geluid            402 assist.coll.in nood    706 
defect str.meubilair   152 

 
ov.inrichtingen        409 

 
overbrengen bericht    713 

weg defect/gladheid    153 bodembescherming       411 discriminatie          753 
loslop.dier rijbaan    154 

 
stank/rook woning      421 

 
Buren/relatieproblemen 754 

pech-geval/onbeh vtg   174 stank/rook bedrijf     422 ov.conflicten          759 
ov.verkeerszaken       199 

 
lozing in riool        432 

 
ov.hulpverlening       799 

verkeersmaatregelen    821 afval op/in bodem      441 tech.verk.controle     822 
geplan.begel.transp    825 

 
onj.aanb.h.h.afval     443 

 
contr.gedragsr.verk    823 

contr.verk.regelaars   827  afval verbranden       444  ov.verk.controles      839 
brandalarm             16 autowrak milieu        445 contr. bezitsaant      841 
valse melding          31 overlast vuurwerk      481 misdaadPreventie       845 
kraken/bezetten        245 

 

gebruik bestr.midd.    491 

 

contr. veil. gezondh   861 
dierenmishandeling     265 flora en fauna         511 contr. afval           911 
computercriminal       271 

 
vervoerwet             541 

 
evenement/optocht      864 

brand/ontploff.mat     351 leefomstan.dieren      542 voetbalwedstrijd       865 
explosief/munitie      361 

 
overl.v/d weersinvl.   557 

 
betekenen stukken      966 

bommelding             362  overl.v/d ongedierte   558  internat. rechtshulp   967 
ziekte/onwel           371  overl.v/d dieren       559  ov.geplan.hulpverl     969 
ongeval (geen verk.)   372  adv.bijz.wetg.zaak     601  voorlichting derden    971 
verm/aantr meerj 18+   377  ov.bijz.wetg.zaken     609  contr. ov. inricht.    919/819
verm/aantr jeugd <18   378  illegale vreemdeling   612  contr.vreemdel.zaak    942 
dak/thuisloze          379  ov.vreemdel.zaken      619  contr.verordeningen    943/807
bijtende hond          381  advies verord.zaak     621  contr.ov.best.zaken    949/809

 
 



I n z o o m e n  o p  o v e r l a s t  - 9 3 -   

B i j lage 5 – Slachtofferschap van vandal isme en  
  misdri jven in  kaart  gebracht 
 
 

Slachtofferschap vandalisme 2007 Slachtofferschap vandalisme 2008 
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Slachtofferschap misdrijven in 2007 Slachtofferschap misdrijven in 2008 
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B i j lage 6 – Integraal  verslag zomerpanels 
 

V e r l e n g d e  s l u i t i n g s t i j d e n  

Bij de bewoners overheerst de mening dat het extra uur dat de horeca open kan 

blijven voor later lawaai en overlast zorgt. Jongeren gaan gewoon een uur later uit en 

drinken daardoor langer thuis of op de camping in. Bovendien werkt de flexibele 

uitloop in Noordwijk niet omdat het alleen werkt op plaatsen waar horeca verspreid in 

de stad voorkomt. Dit is rond De Grent niet het geval. 

 

Voor de susploegen heeft de uitlooptijd van drie kwartier in de horeca wel als voordeel 

dat er minder mensen tegelijkertijd op de stoep van De Grent staan. Dit komt volgens 

hen ook door de snackbars die langer open zijn en waar mensen naartoe gaan. Dit 

betekent dan wel, dat er meer overlast bij de snackbar kan ontstaan. Er schijnen meer 

en langer mensen door de Hoofdstraat en de Maarten Kruytstraat te lopen. 

 

De regel dat jongeren na half drie niet meer in de horecagelegenheid terug kunnen om 

de jas op te halen, wordt door velen als lastig ervaren. Het levert vaak discussies en 

wederzijdse ergernissen aan de deur op. 

 

Er bestaat de mening bij veel panelleden dat de horecagelegenheden zelf niet op een 

lijn zitten wat betreft sluitingstijden; sommigen zouden voor een verdere verlenging 

van sluitingstijden zijn, anderen zouden terug willen naar de oude sluitingstijden. Deze 

verdeeldheid zou een optie van een gezamenlijke nachtgelegenheid in het 

buitengebied van Noordwijk, gecombineerd met niet-verlengde sluitingstijden aan De 

Grent, ook in de weg staan. 

 

De bewoners menen dat later sluiten ook geen extra voordeel oplevert, want jongeren 

hebben maar een bepaald bedrag te besteden, ongeacht hoe laat de 

horecagelegenheid sluit. In ieder geval lijkt bij alle panelleden de algemene mening te 

bestaan dat de verlengde sluitingstijden zoals ze nu zijn ingezet ‘vlees noch vis’ zijn. 

Daarbij komt dat in sommige gelegenheden sprake zou zijn van ‘sluikhoreca’,1 

waardoor soms toch nog mensen na vieren uit een horecagelegenheid vertrekken. 

Daarom zijn ook de volgende suggesties als alternatief voor de verlengde 

sluitingstijden geopperd: 

 

 Half twee tap dicht, met flexibele uitloop tot kwart over twee;  

                                               
1. Hiervan is sprake als kennissen van personeel als niet-gast blijven hangen in de gelegenheden. 
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 Verkorte sluitingstijden: half een tap dicht en licht aan. Dan gaat het publiek zeker naar 

Katwijk omdat ze daar voor een uur nog binnen kunnen komen; 

 Een Engels model invoeren: sluitingstijden sterk verkorten, zodat thuis wordt nagedronken; 

 Verruimen sluitingstijden: na een of twee uur mag niemand meer naar binnen, terwijl de 

horecagelegenheden zelf kunnen bepalen tot hoe laat ze open zijn, met de uiterlijk gestelde 

termijn van vier à vijf uur ’s nachts; 

 Varieer in flexibele sluitingstijden per avond. Dit betekent bijvoorbeeld iedere nacht sluiten om 

bijvoorbeeld half twee en een nacht per week sluiten om vier uur.  

 

S a m e n s c h o l i n g s v e r b o d  

Door alle panelleden wordt een dergelijk verbod interessant maar voor Noordwijk niet 

haalbaar geacht. Voor een effectief samenscholingsverbod is namelijk strikte 

handhaving vereist. Gezien de politiecapaciteit is een dergelijke handhaving in 

Noordwijk niet haalbaar. Bovendien speelt ook hier het punt van de geconcentreerde 

horeca een rol; op De Grent is het bijna onmogelijk om rond sluitingstijd een 

samenscholingsverbod in te stellen. 

 

C a m e r a t o e z i c h t  

De meningen over cameratoezicht op De Grent zijn verdeeld. Sommige panelleden 

achten cameratoezicht aldaar een aanvulling op de maatregelen die al voorhanden 

zijn, anderen vinden het een kostbare voorziening die minimaal live uitkijken vereist. 

Als dit laatste niet gebeurt, vinden de panelleden het effect van cameratoezicht minder 

groot. Verder wordt betwijfeld aan het nut van cameratoezicht op De Grent, aangezien 

er tijdens uitgaansavonden sprake is van politie aldaar. 

 

Cameratoezicht zou volgens sommigen kunnen leiden tot een verplaatsingseffect. De 

camera kan jongeren namelijk niet overal volgen. Jongeren die erop uit zijn om met 

elkaar op de vuist te gaan, zoeken gewoon een plek waar geen camera’s hangen. Er 

schijnt nu een ontwikkeling te zijn dat de jongeren via hun mobiel afspreken om elkaar 

ergens te ontmoeten om vervolgens de strijd aan te gaan. 

 

De waardering voor cameratoezicht neemt toe als het gaat om zogenaamde ‘slimme’ 

camera’s2 die vooral voor het gebied rondom het Jan Kroonsplein en de Hoofdstraat 

worden ingezet. Bij het live uitkijken zou de politie dan efficiënter ingezet kunnen 

worden. 

 

                                               
2. Dit zijn camera’s die kunnen inzoomen en meebewegen richting de publieke verplaatsingen. 
Een vereiste hiervoor is het live uitkijken van de camerabeelden. Een stap verder zijn de 
camera’s waaraan geluiddetectie gekoppeld wordt. 
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S a m e n w e r k i n g  t u s s e n  p o l i t i e ,  p o r t i e r s  e n  s u s p l o e g e n  

In het algemeen wordt opgemerkt dat de capaciteit en de bevoegdheden van de politie 

geen stimulans vormen voor verregaande samenwerking met de portiers en de 

susploegen. Er wordt opgemerkt dat de politie sinds januari 2007 te maken zou 

hebben met verminderde capaciteit. Bovendien is het voor de politie lastig om streng 

te handhaven als er grotere groepen jongeren voor overlast zorgen. 

 

Tot op heden lijkt er van meer samenwerking tussen de drie partijen dan ook geen 

sprake. Veel panelleden geven aan dat dit een gemis is, want een enkeling geeft aan 

dat daarmee veel ruzies bijvoorbeeld al eerder in de kiem te smoren zijn. Portiers 

zouden jongeren bijvoorbeeld graag sneller overdragen aan de politie als zij lastig zijn 

aan de deur.  

 

Een belangrijke tekortkoming in de samenwerking is het ontbreken van direct contact 

via een portofoonsysteem.3 Alle partijen zijn wel in het bezit van het telefoonnummer 

van een dienstdoende politiefunctionaris, maar dit systeem wordt niet actiegericht 

genoeg geacht. Bovendien wordt opgemerkt dat er sprake lijkt te zijn van een 

‘verplaatsingseffect’ van overlast; omdat jongeren doorhebben dat ze op bepaalde 

plekken in de gaten gehouden worden, zijn ze geneigd om het al eerder vermelde 

ruzie zoeken op luwe plekken4 te hanteren. Daarom wordt de volgende suggestie 

gedaan: 

 

 Geef zowel politiefunctionarissen, portiers als susploegen een onderling contactsysteem zodat 

direct onderling contact bestaat bij calamiteiten. Mogelijk kunnen ook nog eigenaren van 

horecagelegenheden met een strategische ligging hierop aansluiten. In het geval van een 

melding (bijvoorbeeld: ‘Hoofdstraat, ter hoogte van …, alarmcode 1’) kunnen de partijen dan 

direct naar de beginnende calamiteit toelopen. Een voordeel kan zijn dat de surveillerende 

susploegen hun ronde direct kunnen onderbreken en richting de calamiteit kunnen lopen. 

 Zorg dat de briefing van susploegen bij de politie verplicht voor zowel susploegen als portiers 

wordt. Daardoor krijg je betere samenwerking en kunnen incidenten tegelijkertijd geëvalueerd 

worden. Dit kweekt wederzijdse kennis over politie-, susploegen- en portierstaken en begrip 

voor elkaars situatie.  

 

P o l i t i e - c a p a c i t e i t  

Zoals al eerder aangegeven, wordt door een enkeling opgemerkt dat de politie te 

maken heeft met bezuinigingen die mogelijk ook de inzet op De Grent beïnvloeden. De 

                                               
3. Een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld ook bestaan uit andere technieken die onderlinge 
directe communicatie mogelijk maken. 
4. Zo is bijvoorbeeld de Maarten Kruytstraat genoemd. 
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wens bestaat om ook gebruik te maken van de politie buiten de weekeinden om, want 

anders lijken de susploegen op andere dagen een te groot verlengstuk van de politie te 

worden. 

 

Als er door de maatregelen minder overlast zou komen, dan vinden veel panelleden 

dat dit niet moet betekenen dat er minder politie ingezet gaat worden. De politie blijft 

nodig en zal bij calamiteiten bij voorkeur direct inzetbaar moeten zijn. Ook wat betreft 

het cameratoezicht zal de politie een belangrijke rol moeten vervullen; in ieder geval 

kan dit geen taak van de horeca worden. 

 

Er wordt onderkend dat de politie natuurlijk ook te maken heeft met de eisen die rond 

toetreding richting verdachte personen gelden. In het geval van vuurwapengevaarlijke 

jongeren mag de politie niet alleen actie ondernemen, daar is versterking voor nodig. 

 

I n z e t  v a n  s u s p l o e g e n  

De waardering voor de susploegen wordt breed gedragen door de panelleden, maar ze 

zien ook dat de susploegen tegen hun maximale capaciteit aan werken. Daarbij wordt 

opgemerkt dat de horeca, die de susploegen tot op heden betaalt, een onevenredige 

verdeelsleutel hanteert voor de kosten van de susploegen; sommige 

horecagelegenheden betalen meer dan andere. Zoals voor veel handhavers geldt, is 

het belangrijk dat de susploegen naast een verdedigingscursus een cursus verbaal 

reageren krijgen. Ook moeten bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde ‘gezichten’ als 

susploegen worden ingezet; overlastbeperking is gebaat bij herkenning.  

 

Er wordt opgemerkt dat susploegen niet alleen op de drukke weekendavonden ingezet 

moeten worden, maar ook op doordeweekse avonden. Zo is de donderdagavond vaak 

ook erg druk en is er onlangs een incident op de woensdagavond geweest. Verder 

hebben susploegen te maken met een zomerdienst, die van april tot oktober loopt. 

Panelleden zien de inzet buiten dat seizoen als een welkome aanvulling. De volgende 

suggestie is gedaan: 

 

 De susploegen zouden in het zomerseizoen niet alleen in de weekeinden ingezet moeten 

worden, maar ook daarbuiten. Het betalingssysteem van de susploegen moet nader 

beschouwd worden, zowel wat de verdeelsleutel binnen de horeca betreft als de 

financieringsbron. Met dit laatste wordt bedoeld dat de gemeente Noordwijk kosten voor 

passief (niet-live) cameratoezicht bijvoorbeeld zou kunnen inruilen voor extra 

susploegeninzet. 

 

T e g e n g a a n  v a n  g e l u i d s o v e r l a s t  
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Het bestrijden van geluidsoverlast speelt bij veel panelleden. Dit is voor bewoners 

namelijk een bron van ergernis en voor horecaondernemers een steeds terugkerend 

aandachtspunt, al dan niet geïnitieerd door de gemeente. Bewoners stellen dat het 

geluidsvolume na 1 uur ’s nachts steeds verder omhoog gaat. 

 

Eenieder onderkent dat niet alle horecagelegenheden evenredig voor geluidsoverlast 

zorgen. Veel panelleden zien graag dat er strikter wordt gehandhaafd op 

geluidsoverlast, bijvoorbeeld door middel van dwangsommen of vergunningrestricties.  

 

In het verleden zijn pogingen ondernomen door horecagelegenheden om draaideuren 

te plaatsen, maar dit stuitte op brandweertechnische bezwaren. De verwachting is ook 

dat een sluis niet goed werkt, aangezien er nu continu mensen in en uit een 

horecagelegenheid lopen. 

 

Z w a r t e  l i j s t  

Vanuit de horeca wordt opgemerkt dat enkele jongeren op de zwarte lijst zijn gezet. 

Men vindt wel dat het nog te omslachtig is om jongeren op de zwarte lijst te krijgen, 

dit moet gemakkelijker worden. Bovendien schijnt de zwarte lijst per 

horecagelegenheid te verschillen. Daarom worden de volgende suggesties gedaan: 

 

 Ontwerp een protocol voor de zwarte lijst, zodat alle betrokkenen (horeca, politie, susploegen, 

portiers, burgemeester) weet hebben van een persoon die op de lijst staat en weten wat hen 

te doen staat; 

 Ontwerp een algemeen, voor de gehele horeca geldende, zwarte lijst. Een criterium kan zijn 

dat minimaal twee of drie horecagelegenheden een jongere op de lijst willen plaatsen, om 

machtsmisbruik van een enkeling te voorkomen. 

 

H u i s r e g e l s  

In sommige uitgaansgelegenheden worden de huisregels op beeldschermen 

geprojecteerd, in andere door middel van posters en flyers. Er wordt door portiers en 

susploegen aangegeven dat de huisregels over het drugs- en wapenbezit lastig te 

handhaven zijn omdat er niet of amper wordt gefouilleerd. Het plaatsen van 

bijvoorbeeld detectiepoortjes wordt niet enthousiast ontvangen; daarmee krijgt de 

Noordwijkse horeca een te grimmig karakter. 

 

Wat een ondernemer mist op de huisregels, is het perspectief richting de bewoners. Er 

had op kunnen staan dat mensen bijvoorbeeld rekening moeten houden met de buurt. 

 

P r e v e n t  



I n z o o m e n  o p  o v e r l a s t  - 1 0 0 -   

Er wordt geopperd dat deze registratie na verloop van tijd te maken krijgt met 

´meldingsmoeheid´; klagers zouden geen zin meer hebben om te blijven klagen. Het 

handhavingsteam van de gemeente Noordwijk zou dan abusievelijk kunnen denken dat 

er minder overlast is, omdat er minder klachtmailtjes binnen komen. 

 

 
 




