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SAMENVATTING 

Zo'n 400 Tilburgers brainstormden over de toekomst van 

hun stad. Richting slotbijeenkomst op 29 februari belicht 

het BD de resultaten van acht expedities. Vandaag: de 

veilige stad.  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

De expeditie 'Veilige stad' werd geleid door Cyrille 

Fijnaut, hoogleraar rechtsvergelijking en criminologie.  

 

 Hoe bent u te werk gegaan?   

 "Criminoloog Ben Rovers en ik hebben een analyse 

gemaakt over de veiligheid in Tilburg: waar staan we en 

waar moet het naar toe? Ons essay is besproken met een 

aantal mensen van justitie, politie en burgemeester 

Noordanus."   

 Wat was het meest verrassende inzicht?  

 "Dat is toch de merkwaardige discrepantie tussen top-10 

notering in de misdaadmeters en het gevoel van veel 

inwoners. Zij zien hun stad eerder als dorp of middel-

grote stad. Daarbij past die hoge plaats niet, terwijl die 

voor 's lands zesde stad eigenlijk gewoon is."   

 

 En: de stad figureerde zestig jaar geleden al in de top-5!   

 "Ja, ook omdat Tilburg een bovengemiddelde gewelds-

cultuur kent. Dat blijkt uit studies, maar ik weet het ook 

nog uit mijn tijd als inspecteur hier. Er waren kettingen 

van families waarvoor je moest oppassen: ze sloegen er 

om niks op los. Dat cultiveerden ze ook. Een aantal van 

die families is in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

overgestapt naar de drugswereld. Daar viel met relatief 

geringe inspanning veel meer te verdienen dan met in-

braak of diefstal."   

 

 Wat is jullie beeld van de toekomst?   

 "Dat is toch in een donker gat turen, zeker omdat een 

helder beeld ontbreekt hoe de stad zich gaat ontwikkelen. 

Maar er is reden om je zorgen te maken. De maatschap-

pelijke verruwing neemt al decennia toe; Tilburg is 

daarin dus extra kwetsbaar. Naast autochtone 'achterblij-

vers' zullen ook Marokkanen en Antillianen nog wel 

even hun stempel drukken op de criminaliteit. En over 

tien tot twintig jaar dient de problematische tweede ge-

neratie migranten uit Midden- en Oost-Europa zich aan. 

Ouderen worden als slachtoffer een steeds grotere risi-

cogroep. Zij zijn extra kwetsbaar voor cybercrime die 

een grotere factor wordt."   

 

 Wat moet je doen?   

 "Pak je samen, probeer je niet te laten verrassen. Cruci-

aal is de ontwikkeling van een realistische veiligheids-

monitor. Alle informatie die bij gemeente, politie, 

Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere opspo-

ringsdiensten aanwezig is, moet bijeen worden gebracht 

en te raadplegen zijn.   

 Laat je niet gekmaken door die misdaadmeter, maar kijk 

vooral naar of wat je doet ook effect sorteert. Het is nu 

nogal eens schaduwboksen in het donker. Af en toe 

worden rake tikken uitgedeeld, en dan roept ook wel 

iemand au, maar eigenlijk hebben we geen idee of het 

allemaal effectief is;   

 de lamp brandt niet voldoende."   

 

 En het Veiligheidshuis dan?  

 "Een kroonjuweel als het gaat om het voorkomen dat 

mensen een criminele loopbaan ontwikkelen! Ook een 

uitstekende stap is de vorming van de gemeentelijke 

afdeling 'veiligheid en wijken'. Daar concentreren zich 

veel problemen. Maar de vraag is wél of alle zorginstel-

lingen en voorzieningen als De Sluis doen wat wordt 

afgesproken. Houd dat regelmatig tegen het licht! Daar-

naast moet je naar een vergelijkbare, gecoördineerde 

aanpak van de georganiseerde misdaad. Het is goed dat 

er nationale politie komt: Tilburg is voor de zware cri-

minaliteit een van de belangrijke geografische rotondes. 

Burgemeester Noordanus moet vechten als een leeuw 

voor een sterke districtsrecherche.   

 Die moet de kern zijn van informatie-uitwisseling tus-

sen samenwerking en andere diensten."   

 



  

 Welke knuppel wil uw expeditie in het hoenderhok 

gooien?   

 "De immigratie gaat permanent door en blijft een bron 

van problemen. In het gemeentelijk beleid kan en moet je 

veel doen om de sociale vrede zo goed mogelijk te be-

waren. Dat begint met goede huisvesting. Maak diegenen 

die van hun komst profiteren verantwoordelijk voor goed 

wonen en welzijn. Dat is ook in het belang van de au-

tochtone risicogroepen."   

 Op http://bd.nl/extra/tilburg-2040 meer artikelen over 

'Veilige stad'. 

 

 

 


