
Een veilige stad
Veiligheid en 
handhaving
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2 Een veilige stad
Veiligheid is helaas niet altijd vanzelfsprekend. De overheid heeft daarom 
de belangrijke taak veiligheid te bevorderen. Tegelijkertijd kan de overheid 
dat niet doen zonder de bijdrage en inzet van anderen zoals inwoners, win-
keliers, scholen en woningcorporaties. Zij spelen bijvoorbeeld een belang-
rijke rol bij het leefbaar houden van buurten. Leefbare buurten, zijn buur-
ten waarin kinderen veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, 
waar ouderen, jongeren en studenten hun plek hebben en waarin mensen 
met een gerust hart wonen, werken en winkelen. 
De ChristenUnie vindt dat inwoners en andere partijen betrokken moeten 
zijn bij het formuleren van een integraal veiligheidsbeleid omdat iedere 
buurt of wijk een eigen aanpak vraagt. De gemeente stelt het veiligheidsbe-
leid vast, gebaseerd op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. 

2.1 Een veilige samenleving
Brede betrokkenheid vanuit de samenleving is van groot belang bij de analyse van 
veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. 
In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisa-
ties die in onderlinge samenwerking een rol spelen bij veiligheid. Door het tijdig 
vaststellen van het integraal veiligheidsplan wil de ChristenUnie dat de gemeente 
invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten van de politie. De 
gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de 
veiligheidsregio’s is verplaatst en waarover zij zeggenschap hebben gekregen.
 De ChristenUnie vindt dat voor handhaving van de openbare orde en veilig-
heid voldoende capaciteit moet zijn. In dat kader staat de ChristenUnie positief 
tegenover de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) Wel vindt 
de ChristenUnie dat deze BOA’s niet alleen handhavingstaken hebben, maar dat zij 
ook een rol hebben als gastheer en gastvrouw van de stad. De BOA’s zullen voor 
bezoekers en inwoners beter aanspreekbaar moeten zijn, zowel in het centrum 
als in de andere wijken. Daarnaast is belangrijk dat mensen bij de wijkcoördinator 
meldingen kunnen doen over onveilige situaties of plaatsen, waardoor de wijkco-



ordinator kan fungeren als spil in de leefbaarheid van wijken. De wijkcoördinator 
vraagt inwoners ook proactief naar onveilige of als onveilig ervaren plaatsen. 
Cameratoezicht kan een goed middel zijn voor handhaving, maar de ChristenUnie 
wil dit beperkt (dat is proportioneel en het liefst tijdelijk) toepassen en inbedden 
in goede regelgeving met het oog op de privacy van de burger. Waar dat meer ge-
schikt is, wordt de voorkeur gegeven aan menselijk toezicht. Preventief fouilleren, 
gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden slechts onder strikte 
voorwaarden toegepast namelijk als laatste redmiddel in situaties waarin andere 
middelen falen. Dergelijke situaties worden op een geschikt moment geëvalueerd 
waarbij ook aandacht besteed wordt aan de vraag of en hoe dergelijke situaties in 
het vervolg voorkomen kunnen worden.
 Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. 
Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale proble-
men zijn de schrijnende werkelijkheid achter dit fenomeen. In Delft hebben we 
weliswaar geen openbare prostitutie, maar dat betekent niet dat op dit vlak geen 
problemen zijn. Met de verschuiving van openbare prostitutie naar prostitutie 
thuis en via internetdiensten, neemt de onzichtbaarheid van prostitutie toe en 
daarmee ook het risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. Daarnaast is 
er de problematiek van loverboys, waarvoor vooral jonge meisjes met problemen 
in de thuissituatie kwetsbaar zijn. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente 
meer aandacht gaat besteden aan deze problemen.
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 » De gemeente benoemt een expertgroep voor de veiligheid in de wijken waarin 
de Delftse samenleving breed vertegenwoordigd is.

 » De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aan-
gifte en voor goede terugkoppeling door politie.

 » Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid van 
de wijkagent.

 » Inwoners worden betrokken bij veiligheid in hun directe omgeving door middel 
van Burgernet en andere digitale communicatiemiddelen.

 » Door het aanbrengen van voldoende verlichting en het zorgen voor goede 
zichtlijnen moet worden gewerkt aan het verminderen van als onveilig ervaren 
plekken in de stad.

 » Er moet jaarlijks een evaluatieoverleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, 
politie en Openbaar Ministerie over de inzet van mensen en middelen, onder-
linge samenwerking, aanrijtijden van de hulpdiensten en dergelijke.

 » De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert 
regelmatig de resultaten van deze maatregelen.

 » De gemeente zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, 
pooiers en mensenhandelaren.

 » Op scholen wordt voorlichting gegeven aan zowel ouders als jongeren over de 
gevaren van sexting (verzenden en ontvangen van seksueel getinte beelden en 
tekstberichten met een mobiele telefoon), grooming (digitaal kinderlokken) en 
loverboys.

2.2 Tegengaan van radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in de stad in vrij-
heid en veiligheid leven. De ChristenUnie wil daarom een stevige aanpak van radi-
calisering. Die aanpak bestaat onder andere uit het weerbaar maken van individu-
en tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in 
de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk 
maar ook een maatschappelijk vraagstuk.
 Belangrijk voor het tegengaan van radicalisering is dat alle kinderen gelijke 
kansen krijgen op bijvoorbeeld scholing en stages en dat discriminatie op grond 



van herkomst of religie stevig wordt tegen 
gegaan. Polariserend gedrag moet in een 
vroeg stadium worden herkend en aange-
pakt om te voorkomen dat radicalisering 
plaatsvindt. Hiervoor worden schooldi-
recteuren extra toegerust.
 Immigrantenorganisaties worden actief 
ondersteund om achterstanden te verklei-
nen, contact te bevorderen en isolement 
te voorkomen. Met het oog op veiligheids-
risico’s van bijvoorbeeld aanslagen en cri-
minelen in de stad toetst de gemeente de kwetsbaarheid van gebieden.
 » De gemeente betrekt en mobiliseert scholen en andere organisaties zoals 

buurthuizen bij een integrale aanpak van radicalisering. Scholen worden in de 
bestrijding van radicalisering betrokken door gesprekken en contacten tussen 
ouders, school en buurtwerkers. Schooluitval onder jongeren krijgt hierin spe-
ciale aandacht.

 » Maatregelen die de veiligheid ten goede komen worden kritisch beoordeeld op 
hun impact. Effectief gebleken middelen worden breder ingezet in de stad.

2.3 Overlast
Delft is een bruisende stad met vooral veel activiteiten in de binnenstad. Om de 
eventuele overlast daarvan te voorkomen moet er betere handhaving komen op 
geluid en andere vormen van overlast door burgers en horecaondernemers in de 
binnenstad. De gemeente moet de geluidsoverlast monitoren bij incidentele fees-
ten in de binnenstad. Als de nieuwe afspraken over deze feesten niet tot minder 
overlast leiden, worden de mogelijkheden voor dergelijke activiteiten verder inge-
perkt. Ook moet de geluidsoverlast na middernacht worden aangepakt. De Chris-
tenUnie wil ook voldoende toezicht in het kader van de Drank- en Horecawet. 
 » Cafés, sport- en studentenverenigingen en supermarkten moeten de Drank- 

en Horecawet naleven, met name op het punt van de alcoholleeftijd. Daarop 
wordt streng gehandhaafd.

Radicalisering in Delft
In Delft vertrokken eind 2012 
ruim twintig jongeren naar Syrië. 
Met landelijk overheidsgeld is het 
Strategisch Netwerk Polarisatie 
en Radicalisering opgericht dat 
tussen 2015 en 2019 radicalisering 
in een vroeg stadium probeert te 
signaleren en tegen te gaan.
Bron: Algemeen Dagblad
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 » Samen met de wijkcoördinator worden jongeren gemobiliseerd om overlast be-
spreekbaar te maken en een plaats in te richten die voorziet in hun behoeften 
zonder dat dit overlast voor de buurt oplevert. De gemeente kan bijvoorbeeld 
bevorderen dat buurthuizen en wijkcentra vaker open zijn om jongeren een 
plek te bieden.

 » De gemeente zet zich in voor het terugdringen van discriminatie in het open-
baar leven door een actief gemeentelijk antidiscriminatiebeleid (onder meer 
met betrekking van scholen, sportclubs en horeca).

 » Om de jaarwisseling een feest te laten zijn voor iedereen willen we dat er vuur-
werkvrije zones komen rond verpleeg- en verzorgingstehuizen, kinderboerderij-
en en in de Delftse Hout. Om de kans op ongelukken met vuurwerk en de mili-
euvervuiling tegen te gaan pleiten wij ervoor dat de gemeente op een geschikte 
centrale plek in de stad een vuurwerkshow organiseert.


