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Voorwoord 

Ongeveer een jaar geleden vroeg mevrouw Annemarie Jorritsma, de burgemeester 

van Almere, mij of het mogelijk zou zijn om een verkenning uit te voeren omtrent de 

toekomstige ontwikkelingen in de sfeer van de veiligheid in haar stad en omtrent de 

maatregelen die eventueel zouden moeten worden genomen om bijzondere proble-

men op dit gebied zoveel als mogelijk tijdig tegen te gaan. Vrijwel onmiddellijk heb ik 

“ja” gezegd tegen dit verzoek en samen met Hans Moors en Monique Bruinsma, ver-

bonden aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut IVA bij de Universiteit 

van Tilburg, en met Ben Rovers van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonder-

zoek (BTVO), een onderzoeksgroep gevormd om een passend antwoord te kunnen 

geven op de vragen die door burgemeester Jorritsma vanuit haar verantwoordelijk-

heid voor de toekomst van Almere waren geformuleerd. 

Haar bekommernis is in het bijzonder ingegeven door het feit dat Almere volgens de 

bestaande plannen in de periode 2010 – 2030 zou kunnen uitgroeien van een stad 

met ruim 180.000 inwoners naar een stad met meer dan 350.000 inwoners, en dus 

qua inwonertal de vierde stad van Nederland. Deze voor Nederlandse begrippen on-

gekende Schaalsprong roept immers onwillekeurig de vragen op die centraal hebben 

gestaan in het onderzoek waarvan de lezer van dit voorwoord de resultaten in boek-

vorm vasthoudt. Maar hoe vanzelfsprekend deze vragen ook mogen zijn, de beant-

woording ervan door middel van criminologisch onderzoek ligt bepaald niet voor de 

hand. 

In de criminologie wordt immers – wereldwijd en dus ook in Nederland – gewoonlijk 

alleen „achteruit‟ gekeken, naar trends in de onveiligheid respectievelijk criminaliteit 

die in het nabije verleden heeft plaatsgevonden, en niet „vooruit‟, naar de ontwikke-

lingen die de onveiligheid respectievelijk criminaliteit onder omstandigheden in de 

nabije toekomst kan doormaken. Niet alleen hierom is de studie die voor u ligt even-

wel uniek. Zij is dit ook omdat in de op zichzelf zeer uitgebreide literatuur over nieu-

we steden (new towns) als Almere evenmin klinkende voorbeelden van zulk toekom-

stonderzoek zijn te vinden. De verklaring voor deze opmerkelijke leemte moet wel-

licht worden gezocht in het feit dat een eerder negatief gekleurde kwestie als de 

handhaving van openbare orde en veiligheid moeilijk te rijmen valt met de veelal po-

sitief getoonzette ontwikkeling van nieuwe steden. 

Met deze studie „uniek‟ te noemen is vanzelfsprekend niet gezegd dat zij alleen voor 

Almere zelf van belang zou zijn. Zeker, het onderzoek is helemaal toegesneden op 

de specifieke ontwikkelingen die deze stad in het nabije verleden op het punt van on-

veiligheid respectievelijk criminaliteit heeft doorgemaakt, en die zij in de komende 

decennia op dit vlak mogelijkerwijze verder zou kunnen meemaken. Niettemin over-

stijgt deze studie het welbegrepen eigenbelang van Almere. Zij kan immers even-

eens als exemplarisch worden omschreven, dit wil zeggen als een voorbeeld voor 

zulk soort onderzoek met betrekking tot andere steden in binnen- en buitenland. 
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Niet alleen Almere staat inderdaad voor de vraag wat de toekomst op het terrein van 

openbare orde en veiligheid brengen zal, andere grote(re) steden all over the world 

worstelen ook met deze vraag. Dankzij het initiatief dat het bestuur van Almere heeft 

genomen, ligt er nu evenwel een studie die niet alleen laat zien dat deugdelijk toe-

komstonderzoek op dit vlak mogelijk is, maar ook hoe zulk onderzoek kan worden 

aangepakt. En het zou zonder meer een groot succes zijn als andere steden dit ini-

tiatief metterdaad zouden volgen. Een dergelijke ontwikkeling zou immers leiden tot 

een verzameling van gevalsstudies waarvan de vergelijking de verdere theorievor-

ming op onderhavig terrein zou bevorderen, de ijking van onderzoeksmethoden in de 

hand zou werken, de uitwerking van realistische toekomstscenario‟s mogelijk zou 

maken et cetera. 

Dit vergezicht zal natuurlijk niet de eerste zorg van de bestuurders van Almere zijn 

en van de belangrijke instellingen en diensten die in deze stad medeverantwoordelijk 

zijn voor de realisering van een hoog niveau van veiligheid. Zij staan in eerste instan-

tie voor de beoordeling van de conclusies van dit onderzoek en de weging van de 

beleidsvoorstellen die hier door ons aan zijn gekoppeld. Waarbij ik in het bijzonder 

aandacht vraag voor de laatste aanbeveling. Die komt neer op het advies om in het 

verlengde van dit onderzoek een toekomstgroep van beleidsmakers te formeren die 

niet vanuit 2009 maar vanuit 2030 moet terugkijken naar de te verwachten ontwikke-

lingen inzake onveiligheid respectievelijk criminaliteit vanaf 2010 en zich moet afvra-

gen welke voorzieningen tussen 2010 en 2030 in de stad moeten worden uitge-

bouwd en/of opgebouwd om te kunnen bewerkstelligen dat deze verwachting tegen 

dan niet door de feiten wordt gelogenstraft. 

Tot slot wil ik – mede in naam van de andere onderzoekers – het bestuur van Almere 

zeer bedanken voor het vertrouwen dat het in ons heeft gesteld toen het ons de on-

derzoeksopdracht verleende. Wij menen dat wij dit vertrouwen niet hebben be-

schaamd, integendeel, maar naar best vermogen hebben benut om adequate ant-

woorden te zoeken op de belangrijke vragen die in deze opdracht besloten liggen. In 

de tweede plaats zijn wij de voorzitter, prof.ir. Arnold Reijndorp, en de leden van de 

begeleidingscommissie zeer erkentelijk voor zowel de vrijheid van onderzoek die zij 

ons hebben gelaten, als voor de kritische, maar altijd welwillende, opmerkingen bij de 

opzet en uitvoering van het onderzoek en bij de opeenvolgende concepten van dit 

boek. Meer in het bijzonder dient in dit verband te worden gememoreerd dat de on-

derzoeksgroep zeer veel profijt heeft gehad van de organisatorische ondersteuning 

die vanuit het kabinet van de burgemeester, onder leiding van Cocky Kester, werd 

geboden. 

Namens de onderzoeksgroep, 

prof.dr. Cyrille Fijnaut  
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 Samenvatting 

1. Opdracht 

Net als elke grote stad wordt Almere geconfronteerd met criminaliteits- en veilig-

heidsproblemen. De gemeente, de politie, het openbaar ministerie en diverse part-

ners op het gebied van wonen, werken, zorg en welzijn werken in de praktijk samen 

om het veiligheidsniveau in de stad ten minste te handhaven en liefst te verbeteren. 

Om de beleidsvorming en de beleidsuitvoering te ondersteunen, heeft de gemeente 

opdracht gegeven voor een onderzoek naar de ontwikkeling van criminaliteit en vei-

ligheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van mei 2008 tot en met fe-

bruari 2009 door IVA Beleidsonderzoek en Advies, een sociaal-wetenschappelijk on-

derzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met 

prof.dr. C.J.C.F. Fijnaut van de Universiteit van Tilburg.  

Het doel van het onderzoek was om de ontwikkeling van het criminaliteitsbeeld sinds 

1984, toen Almere een zelfstandige gemeente werd, in kaart te brengen. Het ging er 

om de „criminele geschiedenis‟ van wijken, stadsdelen en de stad te bestuderen in 

hun sociale, economisch, cultureel en institutioneel verband, zodat niet alleen de 

context waarin criminaliteits- en veiligheidsproblemen spelen over het voetlicht komt, 

maar ook hoe die problemen samenhangen met het beleid dat door allerlei (semi-

)overheidsinstellingen is en wordt gevoerd. De onderzoeksopdracht was echter niet 

beperkt tot criminaliteits- en veiligheidsproblemen zoals die zich hier en nu in Almere 

voordoen. Behalve een retrospectieve analyse diende het onderzoek eveneens om 

op basis van empirisch onderbouwde constateringen en trends de kenmerken van de 

toekomstige ontwikkelingen tot 2030 te verkennen en de organisatorische en be-

leidsmatige opgaven voor de komende beleidsperioden in kaart te brengen.  

De probleemstelling van het onderzoek is dan ook als volgt geformuleerd: 

 

Hoe heeft de criminaliteit in Almere zich sinds 1984 ontwikkeld naar omvang en 

aard? Welke dynamische factoren kunnen deze ontwikkeling verklaren. Welke fac-

toren zijn bepalend voor de dynamiek van de criminaliteitspraktijk in de nabije toe-

komst (exploratiehorizon 2030)? Welke maatregelen kan Almere treffen, gegeven 

de toekomstige groei van de stad, om het huidige veiligheidsniveau in de gemeente 

te handhaven? 

 

2. Structuur  
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Het onderzoek heeft geresulteerd in een boek dat uit vier onderling samenhangende 

delen bestaat. Het eerste onderdeel (hoofdstuk 2) is een retrospectieve analyse van 

de criminaliteitsontwikkelingen in Almere van 1984 tot en met 2007. In dit deel wor-

den drie vragen beantwoord. 

1. Hoe heeft de criminaliteit in Almere zich in de periode 1984 – 2007 ont-

wikkeld? Welke belangrijke ontwikkelingen nemen we waar wat betreft:  

a. De aard, omvang en spreiding van geregistreerde criminaliteit 

(delicten) 

b. De aard, omvang en spreiding van ervaren slachtofferschap en 

subjectieve beleving van veiligheid 

c. De achtergronden en activiteiten van verdachten/daders 

d. De aard, omvang en spreiding van openbare orde- en leef-

baarheidsproblematiek (incidenten en overlastplegers) 

e. De aard, omvang en spreiding van specifieke vormen van cri-

minaliteit 

2. Welke belangrijke stedelijke ontwikkelingen hebben zich in deze periode 

voorgedaan en op welke wijze hangen deze samen met de spreiding en 

ontwikkeling van criminaliteitsfenomenen in Almere?  

3. Hoe verhoudt Almere zich tot andere, vergelijkbare steden? Welke be-

langrijke overeenkomsten en verschillen kunnen we waarnemen? 

 

Het tweede onderdeel (hoofdstuk 3) omvat een beschrijving van maatregelen en in-

strumenten die in het kader van het veiligheidsbeleid zijn toegepast van 2000 tot en 

met 2008. Verder bevat dit deel een analyse van de aansluiting tussen criminaliteits-

ontwikkeling en veiligheidsbeleid, evenals een analyse van het publieke discours in 

Almere over criminaliteit, veiligheid en veiligheidsbeleid. In dit deel worden vier vra-

gen beantwoord. 

4. Welke maatregelen en instrumenten op het gebied van veiligheidshand-

having paste Almere in de periode 2000 – 2008 toe? Op welk type delic-

ten, daders en/of doelwitten hebben deze maatregelen en instrumenten 

betrekking? 

5. Wat is, op grond van bestaande evaluaties, bekend over de resultaten of 

effecten van die maatregelen en instrumenten? 

6. Is er sprake van afdoende aansluiting tussen de huidige maatregelen en 

instrumenten enerzijds en de ontwikkeling van de criminaliteit in Almere 

anderzijds? 

7. Hoe is het beleid gecommuniceerd met de inwoners van de stad? Welk 

beeld van de criminaliteits- en veiligheidssituatie heeft de gemeente impli-

ciet dan wel expliciet over het voetlicht gebracht?  

 

Het derde onderdeel (hoofdstuk 4) betreft een toekomstverkenning van de ontwikke-
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ling van criminaliteitsfenomenen van 2008 tot 2030. De vraag die in dit deel centraal 

staat luidt: 

8. Wat is, zoals op te maken uit statistische gegevens die verzameld zijn 

om de onderzoeksvragen 1 tot en met 3 te beantwoorden, de relatie tus-

sen de groei van Almere en de groei van de criminaliteit, gezien het 

tempo van de groei en de omvang van de groei? Welke dynamiek in de 

criminaliteitsontwikkeling komt uit deze verbanden naar voren? 

 

Het vierde onderdeel (hoofdstuk 5) biedt een analyse van de beleidsconsequenties 

die uit de toekomstverkenning voortvloeien en aanbevelingen voor de organisatie en 

vormgeving van het veiligheidsbeleid in de komende jaren tot 2030. Dit deel geeft 

antwoord op de vraag: 

9. Welke consequenties hebben de bevindingen van de toekomstverken-

ning voor de organisatie van veiligheidsbeleid, de vorming en de uitvoe-

ring van beleid? Welke aanbevelingen zijn op grond hiervan te formule-

ren ten behoeve van een effectief veiligheidsbeleid?  

 

3. Bevindingen criminaliteitsontwikkelingen 1984 – 2007 

Omvang van de criminaliteit 

In absolute zin is het criminaliteitsniveau in deze periode zeer fors toegenomen. Ge-

relateerd aan de (sterke) groei van de bevolking is sprake van een toename van cir-

ca 75% in geregistreerde criminaliteit over de afgelopen 25 jaar. Deze ontwikkeling 

volgt in grote lijnen het landelijke beeld. Ten opzichte van andere steden ligt het cri-

minaliteitsniveau in Almere onder het landelijke gemiddelde.  

Aard van de criminaliteit 

Niet alle vormen van criminaliteit vertonen een zelfde ontwikkeling. De belangrijkste 

verschuiving die is opgetreden is dat het aandeel vermogensdelicten in de geregi-

streerde criminaliteit in de afgelopen 25 jaar sterk is gedaald en dat veel andere vor-

men van criminaliteit – vooral geweldsdelicten, gewelddadige vermogensdelicten, 

vernieling, delicten tegen de openbare orde, verkeersmisdrijven en opiumwetdelicten 

– in absolute en relatieve zin zijn toegenomen. Deels is hierbij sprake van autonome 

ontwikkelingen, deels ook sprake van toegenomen aandacht en (opsporings)activiteit 

om bepaalde delicten in beeld te krijgen. Een verharding van de criminaliteit, met 

name in het geweldsspectrum, is zichtbaar. Voor specifieke vormen van criminaliteit 

als huiselijk geweld, criminaliteit en overlast die verband houdt met openbaar ver-

voer, radicalisering en zware en georganiseerde criminaliteit geldt dat Almere welis-

waar incidenten kent, maar niet kampt met (structureel) bovengemiddelde problema-

tiek. 
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Geografische spreiding 

De wijze waarop delicten over de stad gespreid zijn, vertoont een min of meer „klas-

siek‟ patroon, waarbij centrumgebieden meer dan woonbuurten te maken hebben 

met criminaliteit. Een verschuiving die de afgelopen jaren is opgetreden, is dat de 

centrumfunctie van het stadshart is toegenomen ten opzichte van de twee andere 

centrumgebieden (Centrum Haven en Centrum Buiten). Woonbuurten die kampen 

met een hoog niveau van criminaliteit worden over het algemeen gekenmerkt door 

sociaal-economische achterstand, de aanwezigheid van veel jongeren en niet-

westerse allochtonen in de bevolking (vooral Marokkanen, Antillianen en Afrikanen), 

de aanwezigheid van middelbare scholen in de buurt en gebrekkige sociale samen-

hang en -controle. De oudere buurten in de stad hebben meer dan gemiddeld met 

deze problematiek te maken. Ten opzichte van woonbuurten hebben bedrijventerrei-

nen een verhoogde kans om getroffen te worden door criminaliteit, maar in absolute 

zin gaat het hierbij niet om grote aantallen.  

Subjectieve beleving van veiligheid 

Almeerders voelen zich veilig in hun stad en in hun eigen buurt. In vergelijking met 

andere steden is sprake van een hoog niveau van ervaren veiligheid. Dit neemt niet 

weg dat in sommige buurten van de stad sprake is van verhoogde onveiligheidsge-

voelens. Deze hangen – op buurtniveau – samen met de mate waarin bewoners cri-

minaliteitsproblemen in hun buurt signaleren, maar ook het objectieve criminaliteits-

niveau in een buurt speelt hierbij een rol. Verder dragen de aanwezigheid van veel 

jongeren in een buurt, de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen en een hoge 

verhuismobiliteit ook bij aan ervaren onveiligheidsgevoelens. 

Daders 

De politie heeft in de periode 1984 – 2007 in Almere steeds meer verdachten van 

een misdrijf aangehouden. Die personen komen voor 75-80% uit Almere zelf. Crimi-

naliteit is in deze stad vooral een probleem dat gerelateerd is aan de jeugdige bevol-

king. Daarnaast zien we ook een oververtegenwoordiging van verdachten uit diverse 

allochtone groepen, vooral Antillianen en iets mindere mate Marokkanen en Surina-

mers. De daderprofielen kunnen per delict nogal verschillen. Bij gewelddadige ver-

mogensdelicten zijn vooral minderjarige allochtonen oververtegenwoordigd. Bij ge-

weldsdelicten zijn de daders vaker oudere, autochtone mannen. In de achtergronden 

en criminele carrières van de verdachten zijn geen belangrijke verschuivingen opge-

treden.  

De verdachten van buiten Almere die worden aangehouden, komen voor een belang-

rijk deel uit Amsterdam (ongeveer een kwart). Qua achtergrondkenmerken lijkt deze 

groep sterk op de verdachten die uit Almere zelf afkomstig zijn. Dit is een indicatie 

dat de individuen in deze groep sociale bindingen hebben met Almeerders. Deze 

groep bestaat (vergeleken met de daderpopulatie uit Almere zelf) vaker uit (iets ou-

dere) mannen die al langer crimineel actief zijn en die vaker met de politie in aanra-

king zijn geweest. Verdachten van buiten worden bovendien vaker aangehouden in 

verband met uiteenlopende vermogensdelicten.  
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Overlast in de publieke ruimte 

Hondenpoep, rommel op straat, te hard rijdend verkeer en vernieling van straatmeu-

bilair zijn de meest gesignaleerde buurtproblemen door burgers. Jeugdoverlast en in 

mindere mate ook verkeersoverlast zijn problemen die burgers graag met voorrang 

aangepakt zien. Jeugdgroepen die hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag ver-

tonen, zijn in kaart gebracht. De meeste groepen vallen onder de noemer hinderlijk of 

overlastgevend. Het aantal criminele jeugdgroepen is beperkt. Geografisch situeren 

de meeste jeugdgroepen zich in de buurten van het stadsdeel Almere Stad. Overlast 

door dak- en thuislozen, verslaafden en psychiatrisch patiënten is in Almere veel 

minder aan de orde dan in andere grote steden. Hetzelfde geldt voor uitgaansgerela-

teerde overlast. Een verklaring hiervoor is dat het voorzieningenniveau in Almere 

(bijvoorbeeld horeca) nog relatief beperkt is.  

Stedelijke kenmerken en ontwikkelingen in relatie tot criminaliteit 

Bij de analyse van de stedelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode in 

Almere hebben voorgedaan en die verband houden met de aanwezigheid van poten-

tiële daders (risicogroepen), de aanwezigheid van gewilde doelwitten en de afwezig-

heid van toezicht op deze doelwitten, zijn contrasterende tendensen waargenomen. 

Sommige hiervan hebben een criminaliteitsremmend effect (zoals de toename van 

het aantal koopwoningen in de stad en het achterblijven van het stedelijke voorzie-

ningenniveau bij de groei van de bevolking), terwijl andere ontwikkelingen hoogst-

waarschijnlijk een criminaliteitsbevorderend effect hebben (zoals de toename van 

sommige groepen niet-westerse allochtonen in de bevolking en de toename van be-

drijvigheid en schoolvoorzieningen in de stad). 

Deze tegengestelde krachten kunnen verklaren waarom het criminaliteitsniveau in 

Almere nog beneden dat van vergelijkbare steden ligt, ondanks de sterke toename 

van criminaliteit in de periode 1984 – 2007. Almere wordt groter en dat zien we terug 

in de criminaliteitsfenomenen waarmee de stad te maken heeft. Er is sprake van 

meer en ook ernstiger vormen van criminaliteit. Met de groei van stedelijke functies, 

zet ook de groei van de criminaliteit door. Tegelijkertijd doet de stad het goed in ver-

gelijking met andere steden. Het criminaliteitsniveau ligt in Almere circa 20 tot 25% 

lager dan in steden van vergelijkbare omvang.  

4. Bevindingen veiligheidsbeleid: maatregelen en instrumenten 2000–2008 

In het kader van veiligheidsbeleid wordt in Almere een enorme hoeveelheid maatre-

gelen en instrumenten in projectvorm ten uitvoer gelegd. Het gevoerde beleid en de 

maatregelen die hieruit zijn voortgevloeid in de periode 2000 – 2008 sluiten over het 

algemeen aan bij de geconstateerde ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld. De ac-

centen van beleid en maatregelen zijn door de bank genomen adequaat gelegd. De 

dreiging van een projectencarrousel is niettemin acuut.  

Uit de analyse van de inzet van maatregelen en instrumenten blijkt immers dat de 

samenhang ervan op beleids- en uitvoeringsniveau op spanning staat. Er is nauwe-

lijks sprake van inhoudelijke clustering van projecten rondom concrete veiligheids-

problemen. Politie en gemeente leggen slechts in beperkte mate verbanden tussen 
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delict-, populatie-, of locatiespecifieke maatregelen en instrumenten. Zodoende blijft 

het gelegenheidsbeperkende vermogen van die maatregelen onderbenut.  

Daarnaast ontbreekt het aan overzicht over de resultaten van de uitgevoerde maat-

regelen en interventiemethoden. Grotendeels is dat toe te schrijven aan de huidige 

evaluatiesystematiek en –discipline. Almere mist een heldere monitoringfunctie die 

zowel bijdraagt aan informatie- en expertiseopbouw, als aan de afweging waar finan-

ciële en personele capaciteit effectief kan worden ingezet. 

In het publieke debat over criminaliteit en (on)veiligheid, waarin de gemeente en de 

politie actief participeren, heerst een zekere onrust. Lopen we niet achter bij de cri-

minaliteitsfenomenen waarmee Almere nu en in de nabije toekomst te maken heeft? 

De inwoners van Almere ervaren hun stad als veilig. Niettemin krijgen incidenten, 

problemen en negatieve ontwikkelingen nadruk in het publieke debat. De stad wordt 

groter, minder beheersbaar en crimineler – dat lijkt de grondtoon. De communicatie 

vanuit de gemeente en de politie bevestigt die toon.  

5. Bevindingen toekomstverkenning 2008 – 2030 

Almere behoudt waarschijnlijk de relatief gunstige veiligheidspositie die het nu in-

neemt ten opzichte van steden van vergelijkbare omvang. Niettemin groeit het rela-

tieve criminaliteitsniveau in de komende 25 jaar toe naar het niveau dat we in verge-

lijkbare steden zien.  

De verwachting is dat de komende 25 jaar geen belangrijke wijzigingen zullen optre-

den in het relatief gunstige „risicoprofiel‟ van de bevolking. Er zijn geen aanwijzingen, 

op basis van de bestaande uitbreidingsplannen, dat in de aanwezigheid van risico-

groepen belangrijke wijzigingen zullen optreden. De jeugdproblematiek zal de ko-

mende 25 jaar wel veel aandacht blijven vragen. Ontwikkelingen in bedrijvigheid en 

het voorzieningenniveau blijven naar verwachting achter bij de bevolkingsgroei. Dit 

heeft een dempend effect op de criminaliteitsontwikkeling, omdat economische activi-

teit een noodzakelijke voorwaarde is voor allerlei vormen van illegale activiteit en 

omdat de stad naar verhouding ook minder aantrekkelijk is voor criminelen „van bui-

ten‟.  

Het groter worden van de stad brengt bedreigingen met zich, evenals het gegeven 

dat er duurzamere sociale verbanden ontstaan naarmate de stad langer bestaat. De 

groei vergroot de stedelijkheid in de publieke ruimte, die anoniemer wordt en daar-

door meer mogelijkheden biedt voor allerlei vormen van criminaliteit. De duurzaam-

heid van sociale verbanden verandert op termijn (een deel van) de daderpopulatie. 

De omvang van de jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit blijft de komende 25 jaar 

een punt van serieuze aandacht. Tegelijkertijd zal sprake zijn van ex-

jeugddelinquenten die hun criminele carrière voortzetten. Hoe langer de stad bestaat, 

des te groter deze groep wordt en des te duurzamer de (criminele) netwerken zullen 

zijn waarin deze personen verkeren. Vanuit deze netwerken zijn meer (georgani-

seerde) en ernstiger vormen van criminaliteit te verwachten.  
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De oudere buurten van Almere waar nu al sprake is van een concentratie en cumula-

tie van problemen krijgen de komende jaren met een intensievere problematiek te 

maken. Ook bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden met een publieke functie 

(centrumgebieden, gebieden waar openbaar vervoer bij elkaar komt, recreatiegebie-

den) krijgen met een toename van criminaliteits- en (on)veiligheidsproblematiek te 

maken. Dat geldt eveneens voor (delen van) de nieuwe stadsdelen Pampus en 

Poort. Nieuwe buurten en gebieden in aanbouw zijn extra kwetsbaar voor met name 

vermogenscriminaliteit. In de omgeving van grote instellingen voor voortgezet on-

derwijs blijft sprake van een concentratie van jeugdgerelateerde problematiek.  

Naar 2030 toe ontwikkelt zich in Almere een aantal criminaliteitsverschijnselen die 

niet alleen om intensivering van de aanpak maar ook om nieuwe beleidsaccenten 

vragen. Dat geldt voor de verdere toename van (instrumenteel en expressief) ge-

weld, voor de toename van midden- en georganiseerde criminaliteit, en voor het blij-

vend hoge niveau van jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit.  

6. Beleidsconsequenties en aanbevelingen 

Om het bestaande beleid effectief te kunnen intensiveren en innovatieve beleidsac-

centen te kunnen formuleren, dient in een aantal belangrijke randvoorwaarden te 

worden voorzien. Dat geldt voor de organisatie van het veiligheidsbeleid, voor de stu-

ring, de kwaliteit en de focus van het beleid (intensivering en innovatie), voor de in-

formatiepositie met betrekking tot criminaliteits- en onveiligheidsverschijnselen, 

evenals voor de communicatie hierover.  

 Herijking van de organisatie van het veiligheidsbeleid 

Sociale veiligheid staat onvoldoende op het netvlies bij gemeentelijke diensten en af-

delingen die zich bezighouden met stedelijke ontwikkeling, bouw, milieu of economi-

sche zaken. Dat ligt voor de hand, want sociale veiligheid is niet hun core business. 

Toch is evident dat deze diensten en afdelingen aanzienlijke invloed (kunnen) uitoe-

fenen, bijvoorbeeld bij het inrichten van nieuwe woonwijken, industrieparken of 

transportvoorzieningen. Het sociale veiligheidsperspectief zou beter en breder geïn-

tegreerd moeten worden in de aandachtgebieden en werkterreinen van voornoemde 

diensten en afdelingen. Op het ogenblik gebeurt dit niet consequent. 

De afgelopen tien jaar hebben steeds weer aanpassingen plaatsgevonden in de stu-

ringsstructuur van het veiligheidsbeleid. Dat heeft een wissel getrokken op de hel-

derheid in verantwoordelijkheidstoebedeling en sturing. De sturingsrelatie tussen 

stadhuis en Veiligheidshuis is nog onvoldoende uitgekristalliseerd.Specialistische 

competenties – vooral met het oog op nieuwe criminaliteitsontwikkelingen – zijn op 

centraal niveau onvoldoende gebundeld.  

1. Versterk het gemeentelijke veiligheidsbeleid in een centrale afdeling Openba-

re Orde en Veiligheid, waarin de verantwoordelijkheid voor openbare orde en 

die voor integrale veiligheid samenkomen.  

Deze afdeling dient de burgemeester te ondersteunen en het veiligheidsbeleid dat 
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de politiedriehoek (burgemeester, (plv.) hoofdofficier van justitie, politieleiding) wil 

voeren aan te sturen en de coördinatie te versterken. Daarnaast zou deze afdeling 

met het oog op het functioneren van het Veiligheidshuis de verbinding moeten 

vormen tussen de formele besturingsverantwoordelijkheid van de politiedriehoek 

enerzijds en de operationele verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de da-

gelijkse leiding van het Veiligheidshuis anderzijds. Vanuit deze afdeling zou verder 

deskundigheid op het gebied van sociale veiligheid moeten worden aangereikt aan 

diensten en afdelingen wier core business niet op dit gebied ligt, maar die daar wel 

een aanmerkelijke invloed op uitoefenen. Voorts zouden ook specialismen als de 

toepassing van de Wet Bibob, een Bureau Integriteit, de screening van vergunnin-

gen en/of aanbestedingen conform de daarvoor geldende Europese dan wel Ne-

derlandse wet- en regelgeving centraal moeten worden georganiseerd. Ten slotte 

coördineert deze centrale afdeling taken en activiteiten met betrekking tot uitwisse-

ling en gebruik van (niet-publieke) informatie ten behoeve van strategische analy-

ses op stads-, stadsdeel-, of wijkniveau, alsmede de organisatie van stadstoezicht 

en de communicatie over criminaliteit en veiligheid. 

2. Positioneer aan het hoofd van een centrale afdeling Openbare Orde en Vei-

ligheid een ‘hoofd veiligheid’. 

Deze persoon dient gezag te hebben en (zo blijkt uit ervaringen die in andere ge-

meenten recent zijn opgedaan) in de positie te zijn om direct samen te werken met 

de politiedriehoek en de directeuren van gemeentelijke diensten en externe sa-

menwerkingspartners. Voorts dient deze persoon te beschikken over ruime be-

stuurlijke ervaring en gedegen inzicht in zowel de „harde kant‟ als de „zachte kant‟ 

van het veiligheidsbeleid. Concreet betekent dit dat deze persoon het werk van po-

litiële en justitiële partijen goed kent en affiniteit heeft met het werk van zorg- en 

welzijnsdiensten.  

 

De kwaliteit van beleidsvorming en –uitvoering verdient meer investering. Het sturen 

en (doen) uitvoeren van veiligheidsbeleid vergt niet alleen managementcompeten-

ties, maar ook een stevige inhoudelijke kennis en inzicht in werkprocessen bij sa-

menwerkingspartners. Het Veiligheidshuis moet als operationeel en informatie-

knooppunt op het gebied van sociale veiligheid een rol van betekenis spelen. Op het 

ogenblik heeft het Veiligheidshuis echter nog niet de draaischijffunctie in de operatio-

nalisering van het veiligheidsbeleid en de advisering hieromtrent die geëigend is. De 

„toegevoegde meerwaarde‟ van het Veiligheidshuis als netwerkorganisatie voor de 

sociale veiligheid in de stad is op beleids- en uitvoeringsniveau nog te weinig her-

kenbaar. Kanttekening hierbij is, dat het Veiligheidshuis pas sinds enkele maanden 

daadwerkelijk operationeel is. 

3. Organiseer het Veiligheidshuis als operationeel en informatieknooppunt ter 

bevordering van de sociale veiligheid: geen veredelde telefooncentrale, maar 

een netwerkorganisatie.  

De concentratie van de activiteiten van de woon-, zorg- en welzijnspartijen en de 

partijen betrokken bij de strafrechtelijke rechtshandhaving die in het Veiligheidshuis 

samenwerken, ligt idealiter bij de uitingen van (commune) criminaliteit en overlast 
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waar inwoners van Almere het meest last van hebben. Hiertoe dient het Veilig-

heidshuis te kunnen investeren in analyse van die uitingen c.q. gedragingen, van 

de specifieke locaties waar die zich voordoen, evenals van de betrokken verdach-

ten- en dadergroepen, opdat de expertise en capaciteit van de samenwerkings-

partners geconcentreerd kan worden ingezet. 

4. Investeer voortdurend in de inhoudelijke expertise van gemeentelijke ambte-

naren die betrokken zijn bij de vorming en (aansturing van) de uitvoering van 

veiligheidsbeleid.  

Dit vergt – vooral met het oog op de strategische opgave van intensivering van be-

staand beleid en het formuleren van nieuwe beleidsaccenten om criminaliteitsont-

wikkelingen tegen te gaan en te bestrijden – niet alleen gedegen, specialistische 

kennis van specifieke beleidsterreinen, maar ook en vooral kennis van, inzicht in en 

betrokkenheid bij werkprocessen van samenwerkingspartners als politie, reclasse-

ring, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, et cetera. 

 

 Intensivering van beleid 

De meeste ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld die voor de komende 25 jaar 

waarschijnlijk geacht mogen worden, vergen geen fundamenteel andere inhoudelijke 

accenten in beleid en beleidsuitvoering. Wel is een scherper inhoudelijke focus wen-

selijk. Vanuit het gemeentelijke veiligheidsbeleid zou preciezer gedefinieerd moeten 

worden welke problemen in de stad als een criminaliteits- of veiligheidsprobleem 

worden beschouwd én als zodanig in het kader van het veiligheidsbeleid worden op-

gepakt. Hoewel samenhang in de beleidspraktijk ten dele is gerealiseerd, is de drei-

ging van een projectencarrousel allerminst denkbeeldig. 

5. Tref maatregelen om een projectencarrousel te vermijden door clustering van 

projecten rondom concrete problemen. Intensivering van beleid impliceert 

niet zozeer ‘meer’, maar ‘geconcentreerd’: focus en samenhang.  

Hiertoe is aan te bevelen, ten eerste, om de vele maatregelen en instrumenten die 

in projectvorm ten uitvoer zijn gelegd onder de loep te nemen, zonodig te saneren 

en te clusteren op grond van: 

(i) de concrete delicten die zich (blijven) voordoen, zoals geweldsdelicten of ge-

welddadige vermogensdelicten; 

(ii) de specifieke verdachten- en daderpopulaties die actief zijn (en blijven); 

(iii) de locaties die gevoelig blijken te zijn of te worden voor criminaliteit en overlast.  

Ten tweede is het van belang, in het kader van intensivering van bestaand veilig-

heidsbeleid, dat op basis van deze clustering – zonodig – (her)verdeling van finan-

ciële en personele capaciteit plaatsvindt. Uitgangspunt is dat deze middelen niet 

projectmatig, maar vanuit samenhangende clusters worden ingezet. 

6. Concentreer in het nieuwe beleidsplan integrale veiligheid 2010 – 2014 de ‘ri-

sicobenadering met een wijkgerichte focus’ (zoals verwoord in het huidige 

programmaplan) op specifieke (risicogevoelige) locaties, zoals ‘oudere wij-
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ken’, bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke centra, bedrijventerreinen. 

Concretiseer de risicobenadering op basis van clustering van geconstateer-

de problemen naar (i) concrete delicten, (ii) specifieke verdachten- en dader-

populaties, en (iii) gevoelige locaties, zodat adequaat kan worden ‘meebewo-

gen’ met de criminaliteitsontwikkeling. 

7. Stuur zoveel als mogelijk op een integrale resultaatverplichting voor alle par-

tijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Deze par-

tijen hebben eigen verantwoordings- en verantwoordelijkheidsstructuren. Die 

blijven intact, maar het gaat er om in de praktijk een gedeelde verantwoorde-

lijkheid voor een gemeenschappelijk resultaat te realiseren. 

 

Een aantal criminaliteitsontwikkeling geeft aanleiding tot het benoemen van aan-

dachtspunten die in het veiligheidsbeleid van de komende 25 jaar nadrukkelijke 

overweging en een intensieve aanpak vergen.  

Wat demografische ontwikkelingen betreft, zijn dat de relatieve vergrijzing en de ver-

anderingen in de samenstelling van gezinnen. Wat de Schaalsprong en ontwikkelin-

gen op de woningmarkt betreft, is de blijvend hoge verhuismobiliteit een risicofactor 

die in samenhang met leefbaarheids- en veiligheidsopgaven bezien moet blijven 

worden, in het bijzonder de interne mobiliteit van oudere naar nieuwere en nieuwe 

wijken – met het oog op het risico van verdere afname van sociale cohesie en socia-

le controle (in de betekenis van toezicht).  

Dat gaat enerzijds op voor de oudere wijken, waar sociaal-economische en demo-

grafische risicofactoren bij elkaar kunnen komen en accumuleren, waardoor een plu-

riforme achterstandsproblematiek kan ontstaan. Anderzijds geldt voor de nieuw te 

ontwikkelen stadsdelen dat de combinatie van stedelijke inrichting, de aanwezigheid 

van verschillende bevolkingsgroepen en de aanwezigheid van een hoog voorzienin-

genniveau een stedelijke cultuur creëren die gekenmerkt wordt door de aanwezig-

heid van veel mensen (potentiële doelwitten en risicogroepen) én een goede bereik-

baarheid van doelwitten (doordat de sociale controle gering is).  

Dergelijke gebieden zijn concentratiepunten van criminele activiteit en oefenen aan-

trekkingskracht uit op potentiële daders. De groei van de bedrijvigheid (bedrijventer-

reinen), het voorzieningenniveau, de infrastructuur en het aantal (en de schaalgrootte 

van) scholen voor voortgezet onderwijs dient eveneens vanuit dit „risicoperspectief‟ te 

worden bezien. 

8. Operationaliseer het veiligheidsbeleid in de ‘oudere wijken’ in relatie tot de-

mografische en sociaal-economische ontwikkelingen, evolutie van het (rela-

tieve) voorzieningenniveau, renovatieactiviteiten en verschuivingen in het 

woningaanbod om te anticiperen op relatieve achterstandsproblematiek. 

Dergelijke fluctuaties op wijkniveau vergen voortdurend aandacht van en in-

tensief beheer door betrokken publieke en private partijen. Zet hiertoe ook 
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het bestaande instrument Veiligheidsmonitor in. 

9. Operationaliseer het veiligheidsbeleid in de ‘oudere wijken’ door de beschik-

bare toezichtcapaciteit (politie, boa’s, toezichthouders, (ambulant) jongeren-

werk) flexibel in te zetten: daar en in voldoende mate waar problemen zich 

voordoen.  

Organiseer toezichthouders als „voorposten‟ in de wijk, die in contact staan met 

bewoners, zich verdiepen in de achtergronden van problemen, informatie halen en 

brengen, en bevoegd zijn om waar mogelijk concreet iets aan die problemen te 

doen. Leg hierbij het accent op maatwerk met betrekking tot specifieke delicten 

(drugs) en/of locaties (hangplekken; jeugdhonken), alsmede voor specifieke popu-

laties (gedragsrepertoires en leefpatronen). 

10. Bedrijventerreinen (in ontwikkeling) moeten als gevoelige locaties specifieke 

aandacht krijgen, vooral met het oog op preventieve maatregelen. Organiseer 

publiekprivate samenwerking rondom technische beveiliging en toezicht op 

bedrijventerreinen, winkelcentra, parkeerplaatsen, et cetera (bijvoorbeeld 

conform het Concept RTR
®
). 

11. Het is aanbevelenswaard om (grootschalige) scholen actief te ondersteunen 

bij buitenschoolse activiteiten gericht op het binden van jongeren (muziek, 

toneel, sport). Deze activiteiten vergen naast financiële middelen ook extra 

personele inzet. Idealiter worden jongerenwerk, sociaal-cultureel werk en re-

levante private initiatieven ‘in de school’ gebracht. Uitgangspunt is flexibili-

teit in de omvang en aard van de inzet van capaciteit. 

12. Jongerenwerk, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk 

werk, welzijnsinstellingen, reclassering en scholen dienen gestimuleerd te 

worden om – onder regie van het Veiligheidshuis, dan wel de Oké-punten – 

nauw samen te werken op het gebied van opvoedings- en gezinsondersteu-

ning, activering en empowerment van jongeren, arbeidstoeleiding, correctie 

en begeleiding van (ex-delinquente) risicojongere. Het doel van deze samen-

werking – waarbij uiteraard scherp onderscheid moet worden gemaakt tus-

sen de specifieke werkingssferen van Oké-punten en het Veiligheidshuis ten 

aanzien van jongeren met problemen – is om ‘grijze zones’ tussen de ver-

schillende ‘leefruimten’ van jongeren  zoveel als mogelijk te voorkomen 

(WRR 2009). Deze ‘leefruimten’ zijn gezin/thuis, school/werk, ‘tussenplaatsen’ 

(‘third places’) c.q. niet huis-, school-/werkgebonden ontmoetingsplekken. 

Maak hierbij gebruik van ankerplekken in de wijk, zoals scholen of populaire 

‘tussenplaatsen’ (Oldenburg 1989). 

13. Inventariseer (en actualiseer) periodiek (met behulp van eigen onderzoek of 

onderzoek door derden) goede praktijkvoorbeelden van activiteiten, maatre-

gelen, therapie- en coachingsvormen, arbeidstoeleidingsexperimenten (mi-

crofinanciering van ondernemingen), et cetera op sub 12 genoemde gebie-

den. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van gespecialiseerde gegevensbe-

standen op het niveau van effectieve interventies, alsmede van eigen erva-
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ringen en evaluaties / ervaringen en evaluaties van andere gemeenten. Breng 

de verzamelde informatie samen in een beredeneerd en gedocumenteerd 

overzicht en koppel dit consequent terug naar de relevante uitvoerders op 

wijkniveau.  

14. Zorg voor voldoende personele capaciteit (in relatie tot concrete problemen 

die zich op wijkniveau voordoen) om activiteiten en locaties te bemensen, 

ook buiten kantooruren. 

 

 Nieuwe beleidsaccenten 

Drie belangrijke langetermijntrends vergen niet alleen intensivering maar vooral ook 

innovatie van beleid. De eerste trend is de toename van de geweldsproblematiek. In-

cident- en delictgericht beleid moet plaatsmaken voor een integrale analyse en aan-

pak. Hierbij is ook de versterking van de operationele functie van het Veiligheidshuis 

aan de orde. 

15. Plaats geweld expliciet op de veiligheidsbeleidsagenda, concentreer de inzet 

van mensen en middelen op concrete problemen, richt gespecialiseerde op-

sporingsteams in en stuur op samenhang in de delict-, dader- en locatiege-

richte aanpak van de verschillende uitingsvormen van geweldsproblematiek. 

Nauwe operationele samenwerking tussen de politie, de gemeente en het Vei-

ligheidshuis is hiervoor noodzakelijk. 

16. Versterk de kennis over en het inzicht in de achtergronden van de gewelds-

problematiek (delict- en daderprofielen, sociale netwerkanalyses), zowel bin-

nen de politie als binnen de gemeente, bijvoorbeeld door systematische 

zaakanalyse ex-post of empirisch-analytisch onderzoek naar (achtergronden 

van) veel voorkomende geweldfenomenen in de stad. Verworven inzichten 

dienen vertaald te worden naar preventieve en curatieve interventies (gericht 

op (potentiële) daders en pleeglocaties), alsmede op effectieve ondersteu-

ning van slachtoffers. 

 

De tweede trend is het hoge en toenemende niveau van openbare orde problema-

tiek, vandalisme en jeugdoverlast, in het bijzonder de verharding en verdieping van 

de overlast- en met name criminaliteitsproblematiek bij jongeren. Met name dit laat-

ste aspect vraagt een nieuwe oriëntatie. Naarmate de stad langer bestaat zal de rela-

tieve omvang van deze groep („gewoontecriminelen‟) met een actieve criminele car-

rière namelijk groter worden. Aangezien door deze daders vaak veel en ernstige de-

licten worden gepleegd, kan dit doorwerken in zowel de aard als de omvang van de 

criminaliteit, dit laatste temeer omdat aanwas „van onderaf‟ (de zogenoemde 12-

minners) een serieuze ontwikkeling vormt.  
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Vanuit het gezichtspunt van openbare orde is een systematischer en geïntegreerder 

aanpak van „first offenders‟, meerplegers en veelplegers van belang, evenals aan-

dacht voor de dagopvang van alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen. 

17. Geef het ontstaan en de ontwikkeling van criminele subculturen en milieus 

prioriteit op de veiligheidsbeleidagenda. Investeer in het opbouwen van een 

informatiepositie (wie, waar, wat) en zet vooral in op populatiespecifieke 

(multisysteem) interventies om criminele carrières te doorbreken.  

18. Saneer de grote hoeveelheid projecten gericht op het tegengaan en bestrij-

den van openbare orde problematiek, vandalisme en jeugdoverlast. Cluster 

op basis van concrete veiligheidsproblemen (delict-, populatie- of locatiespe-

cifiek) de inzet van mensen en middelen, en stuur op coördinatie en uitwisse-

ling tussen verschillende relevante afdelingen binnen het stadhuis, tussen 

het stadhuis en de stadsdelen en tussen de stadsdelen. Hier ligt een serieuze 

opgave voor het Veiligheidshuis. 

19. Besteed expliciet aandacht aan ‘first offenders’, meer- en veelplegers. Ont-

wikkel een sluitende, persoonsgerichte aanpak per dadergroep, gebaseerd 

op (onderzoek naar) profielen en systematische dossieranalyse. Specifiek 

voor veelplegers is het van belang aandacht te besteden – in overleg met het 

openbaar ministerie – aan dossiervorming en –opbouw, en aan toepassing 

van de ISD-maatregel, gekoppeld aan persoonsgerichte nazorgtrajecten (al 

dan niet in overleg met reclassering en/of re-integratiebedrijven). Vooral de 

regie over en coördinatie van een geïntegreerde aanpak van nazorg en maat-

schappelijke re-integratie door het Veiligheidshuis dient versterkt te worden.  

20. Richt een dagopvang in voor alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislo-

zen, waarbij de contactfunctie idealiter gepaard gaat aan het stimuleren van 

zinvolle tijdsbesteding, bijvoorbeeld door het organiseren van zogenoemde 

(betaalde) ‘mini-jobs’. 

 

De derde trend betreft de toename van midden- en georganiseerde criminaliteit. 

Deels gaat het hier over een regionale ontwikkeling, waarbij de positie van Almere in 

de komende 25 jaar niet los gezien kan worden van Amsterdam, de Schiphol-regio, 

Utrecht, het Gooi en Amersfoort. In de toekomst zullen meer criminele netwerken in 

toenemende mate actief zijn in allerlei vormen van zware en meer of minder georga-

niseerde criminaliteit. Binnen de politie is sprake van (meer of minder prangende) 

leemten in de informatiepositie. Daarnaast is er binnen de politie, maar vooral ook 

tussen politie, openbaar ministerie en gemeente weinig specifieke afstemming over 

prioriteiten in de aanpak van en de kennisopbouw met betrekking tot georganiseerde 

criminaliteit. Inlichtingenwerk wordt vooralsnog vooral casusspecifiek ingezet. Verder 

is er te weinig analysecapaciteit, bestaat er te weinig samenhang tussen de analyse-

voorzieningen van gemeente, politie en Veiligheidshuis en zou het overweging ver-

dienen om – naast de gebruikelijke en noodzakelijke operationele analysevoorzie-

ning van en binnen het politieapparaat – meer analysecapaciteit ten dienste van de 
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centrale afdeling Openbare Orde en Veiligheid en het Veiligheidshuis bij een van 

beide instanties samen te brengen. De mate van verstrengeling van onder- en bo-

venwereld in sectoren die hiervoor gevoelig zijn, is onvoldoende in beeld. Bestuurs-

rechtelijk instrumentarium zou systematischer moeten worden toegepast. 

21. De informatiepositie van gemeente en politie met betrekking tot midden- en 

georganiseerde criminaliteit is onvoldoende. Wat analysefunctie betreft dient 

stevig geïnvesteerd te worden in kwaliteit, capaciteit en functionele inbed-

ding op districtelijk en gemeentelijk niveau. Inlichtingenwerk heeft een regio-

nale en bovenregionale strekking en moet anticiperend zijn op de dynamiek 

van criminele netwerken. Systematischer uitwisseling van informatie en ex-

pertise met de CIE’s van de Kmar (Schiphol), de omliggende politiekorpsen 

(Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-

Waterland) en de FIOD-ECD is noodzakelijk om (ontwikkelingen in) de boven-

regionale verstrengeling van onder- en bovenwereld in kaart te brengen.  

22. De Wet Bibob dient als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid breed 

toegepast te worden, ook op sectoren waar dat nu nog niet (systematisch) 

gebeurt. In andere fraude- en/of infiltratiegevoelige sectoren, zoals project-

ontwikkeling en bouw, dient systematisch en scherp aandacht te worden be-

steed aan het doorlichten van procedures van aanbesteding en vergunning-

verlening. Daar moet voldoende personele en financiële capaciteit voor wor-

den ingeruimd. De gemeente zou de hiertoe geëigende specialismen binnen 

een centrale dienst Openbare Orde en Veiligheid moeten concentreren. 

 

 Informatiehuishouding en monitoring 

De uitwisseling van expertise en informatie tussen beleidsverantwoordelijken en –

uitvoerders in de stadsdelen, tussen de verschillende stadsdelen, tussen het stad-

huis en de stadsdelen, evenals in het stadhuis tussen verschillende thematisch dan 

wel doelgroepspecifiek georiënteerde diensten of afdelingen zou systematischer en 

consequenter vorm moeten krijgen. Dat is enerzijds een kwestie van eenduidige en 

transparante sturing en organisatie, anderzijds van inhoudelijke betrokkenheid.  

Het verzamelen, analyseren, interpreteren en toepassen van informatie, op basis van 

voortdurende en consequente monitoring van verbanden tussen bevolkingsontwikke-

ling, sociaal-economische ontwikkeling en (fysieke en sociale) stadsontwikkeling die 

samenhangen met criminaliteitsontwikkelingen, verdient een impuls. Belangrijke in-

strumenten hiervoor, zoals de Veiligheidsmonitor, zijn deels al beschikbaar.  

Een laatste aspect van informatiehuishouding en monitoring betreft het ontbreken 

van een heldere evaluatiesystematiek en –discipline. Veiligheidspartners in Almere 

hebben een slechte informatiepositie wat betreft de effecten en resultaten van beleid, 

maatregelen en instrumenten. 
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23. Richt een monitoringfunctie in: een helder stelsel van zelfevaluaties, onaf-

hankelijke evaluaties en bestaande instrumenten als de Veiligheidsmonitor, 

gekoppeld aan periodieke monitoringsessies. 

Deze sessies vormen een cruciaal onderdeel van de monitoringfunctie. Hieraan 

nemen op operationeel en strategisch niveau (centraal en decentraal) werkzame 

vertegenwoordigers van de belangrijkste publieke en private samenwerkingspart-

ners (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) deel, onder voorzitterschap van de „directeur 

veiligheid‟. Deze sessies dienen een informatief doel (uitwisseling successen en 

knelpunten), kunnen gebruikt worden om de evaluatieprioriteiten en –doelen vast te 

stellen (wat willen en moeten we weten, met welk doel?) en zijn tevens een vinger-

aan-de-pols- instrument om de criminaliteits- en veiligheidsontwikkelingen in Alme-

re (tussentijds) te monitoren. 

 

 Communicatie over criminaliteit en (on)veiligheid 

Het creëren van een gebalanceerd beeld over de criminaliteits- en veiligheidssituatie 

in Almere is belangrijk. Almere is al een grote stad die in een ongekend korte tijd tot 

stand is gekomen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er nu een soort 

van kritische grens is bereikt, waarna de beheersbaarheid van de stad in het geding 

is. Het overbrengen van dat gebalanceerde beeld vergt een genuanceerder commu-

nicatiestrategie dan op het ogenblik gehanteerd wordt. 

24. Vermijd in de communicatie over criminaliteit en veiligheid het versterken 

van (eenzijdige) beeldvorming en presenteer concrete feiten en onderbouwde 

interpretaties onder verwijzing naar toegankelijke achtergrondinformatie.  

25. Vooral voor ambts- en gezagsdragers is het van belang om in de communica-

tie met de burger bewust een combinatie van verschillende signalen af te ge-

ven, die tot uitdrukking brengen dat men ‘in control’ is, de burger verstaat, en 

niet zwart-wit denkt.  

26. Benut de mogelijkheden van informatieverstrekking over concrete resultaten 

van maatregelen en instrumenten om de mechanismen achter objectieve en 

subjectieve veiligheid te beïnvloeden. Burgers die zich veilig voelen helpen 

onwillekeurig mee om de stad veilig te houden. Burgers die zich onveilig voe-

len, versterken door hun (vermijdings)gedrag onbedoeld de objectieve onvei-

ligheid. 

27. Het is aanbevelenswaard om binnen de dienst communicatie het beleidster-

rein criminaliteit en veiligheid vast bij een of meer medewerkers te beleggen.  

Organiseer een communicatieapparaat dat – ten behoeve van het beleidsdomein 

criminaliteit en veiligheid onder inhoudelijke aansturing van de centrale dienst 

Openbare Orde en Veiligheid – voldoende geëquipeerd en geïnformeerd is om de 

strategische communicatieopgave uit te voeren. Daar zijn niet alleen communica-

tievaardigheden, beleids- en publieksensitiviteit voor nodig, maar ook inhoudelijke 
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kennis van het beleidsterrein.  

 

7. 2030: een terugblik 

De ontwikkeling van Almere in de komende 25 jaar vraagt diepgaande studie van en 

besluitvorming over de sturing die aan de verdere stads- en centrumvorming, bevol-

kingssamenstelling, bebouwing, infrastructuur, en andere aspecten van stedelijke 

ontwikkeling moet worden gegeven. De organisatie van criminaliteitsbestrijding en 

sociale veiligheid moet met die ontwikkelingen meelopen, omdat sociale veiligheid 

een fundamentele strategische voorwaarde is voor sociale, economische en culturele 

ontwikkeling. Maar er zullen ook meer en nieuwe voorzieningen nodig zijn. De finan-

ciering hiervan zou dan ook een plek moeten krijgen in de onderhandelingen tussen 

Almere en de rijksoverheid ten aanzien van de sociaal-economische agenda binnen 

het Integraal Afspraken Kader (IAK). De „veiligheidsorganisatie‟ in Almere dient een 

voorafspiegeling te zijn van de eisen die er op termijn aan worden gesteld.  

Juist vanuit dit gezichtspunt is het een informatieve én qua symboolwaarde construc-

tieve exercitie om – met het oog op monitoring en beleidsvorming – niet alleen voor-

uit te kijken, maar zich eveneens te verplaatsen naar 2030 en terug te kijken naar de 

huidige situatie. Almere ziet er dan anders uit dan nu en heeft, zoals we in deze stu-

die hebben laten zien, deels met meer, deels met andere criminaliteits- en onveilig-

heidsfenomenen te maken dan op het ogenblik het geval is. Wat zou er in de tussen-

liggende tijd georganiseerd moeten worden om in 2030 „klaar‟ te zijn voor 2030? 

28. Richt een zogenaamde ‘future-group’ in die in de komende beleidsperioden 

(te beginnen met het nieuwe programma integrale veiligheid 2011 – 2014) 

vanuit het ‘perspectief 2030’ de voorwaarden in kaart brengt, waaronder de 

veiligheidsorganisatie en het veiligheidsbeleid in Almere ‘2030-proof’ ge-

maakt kan worden. 

Deze „future-group‟ zou kunnen bestaan uit de directeuren Openbare Orde en Vei-

ligheid van de vergelijkingsgemeenten, aangevuld (bijvoorbeeld in de vorm van 

specifieke werkgroepen) met (interne en/of externe) inhoudsdeskundigen op diver-

se gebieden. De gegevens voor de benchmark kunnen vanuit de vergelijkingsge-

meenten en landelijke gegevensbestanden worden aangeleverd en onder aanstu-

ring van de „future-group‟ door de dienst O&S van de gemeente Almere worden 

geanalyseerd. De „future-group‟ is geen eenmalige activiteit, maar zou „de vinger 

aan de pols‟ moeten houden door zich periodiek te laten voeden met informatie uit 

de in te richten monitoringfunctie. 
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Inhoudsopgave 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In de zomer van 1968 viel Zuidelijk-Flevoland droog. De discussie over de ontwikke-

ling van een stad in dit gebied werd toen al zo‟n tien jaar gevoerd. Dat die Almere 

zou gaan heten, stond in 1970 vast, hoe die stad moest gaan verrijzen nog aller-

minst. Men opperde zelfs de grond maar in erfpacht aan Amsterdam te geven: “Zij 

krijgen daar ook nooit een stad van de grond. Maar dan is de schade en schande 

tenminste voor hen!” (Berg, Stassen en Padt 2001). Zover kwam het niet. Er verrees 

een stad, een uniek new town experiment voor Nederland.  

Een ongekend snelle groei volgde. Op 30 november 1976 kregen de eerste bewo-

ners de sleutel van hun woning. Toen Almere in 1984 een zelfstandige gemeente 

werd, woonden er 40.297 mensen. Tien jaar later werd de grens van 100.000 inwo-

ners overschreden en eind 2008 telde Almere ruim 184.000 geregistreerde bewo-

ners. De afgelopen 30 jaar maakte de stad een ingrijpend proces van verstedelijking 

door. Voorlopig komt daar geen einde aan. Er zijn diverse scenario‟s voor de komen-

de decennia. In 2030 is de stad waarschijnlijk tweemaal zo groot als nu qua bebouwd 

oppervlakte, infrastructuur, aantal woningen en inwoners. Gerekend wordt met een 

inwonertal van 350.000. De omvang en diversiteit van stedelijke voorzieningen en de 

economische bedrijvigheid nemen navenant toe.  

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de omvang en aard van de criminaliteit in 

Almere. Bovendien vragen ze om adequate en tijdige inzet op het organiseren van 

veiligheid. Daar ligt de komende tijd een forse opgave voor de gemeente, de politie, 

het openbaar ministerie en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn. De gemeente Almere is zich van deze opgave bewust. Om de be-

leidsvorming te ondersteunen, heeft de gemeente daarom opdracht gegeven voor 

uitvoering van een diepgravend onderzoek naar de ontwikkeling van criminaliteit en 

veiligheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van mei 2008 tot en met fe-

bruari 2009 door onderzoekers van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een sociaal-

wetenschappelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Tilburg, in 

samenwerking met prof.dr. C.J.C.F. Fijnaut van de Universiteit van Tilburg.  

Het onderzoek diende niet beperkt te blijven tot criminaliteits- en veiligheidsproble-

men zoals die zich hier en nu in de gemeente Almere voordoen. Enerzijds was het 

de bedoeling om de ontwikkeling van het criminaliteitsbeeld sinds 1984 in kaart te 

brengen. Het ging er om, ten eerste, de „criminele geschiedenis‟ van wijken, stadsde-

len en de stad in het onderzoek te betrekken en, ten tweede, deze problemen in hun 

sociaal, economisch, cultureel en institutioneel verband te bestuderen. Zo komt niet 

alleen de context waarin criminaliteits- en veiligheidsproblemen spelen over het voet-

licht, maar ook hoe die problemen samenhangen met het beleid dat door allerlei 
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(semi-)overheidsinstellingen is en wordt gevoerd. Anderzijds was het onderzoek be-

doeld om op basis van empirisch onderbouwde constateringen en trends inzicht te 

geven in de kenmerken van de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van criminali-

teit en (on)veiligheid. Daarom was het onderzoek ook ingericht om het criminaliteits-

beeld tot 2030 te verkennen en op basis hiervan de organisatorische en beleidsmati-

ge opgaven in kaart te brengen waar de gemeente Almere met het oog op veiligheid 

mee aan de slag moet om het huidige, hoge veiligheidsniveau in de stad te kunnen 

handhaven. 

Het belang van een dergelijk onderzoek is evident. In de praktijk leveren veel kernin-

stellingen van het openbaar bestuur – gemeente, politie, openbaar ministerie – en di-

verse instanties en diensten zoals scholen, woningcorporaties, hulpverlenings-, zorg- 

en welzijnsinstellingen, maar ook individuele burgers en hun directe sociale omge-

ving, grote en aanhoudende inspanningen om een acceptabel niveau van veiligheid 

te realiseren. Om hen allen te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor 

de beheersing van criminaliteits- en veiligheidsproblemen en om hen voortdurend te 

kunnen bewegen tot acties die dit moeten bevorderen, is onderzoek van criminali-

teits- en veiligheidsproblemen nodig dat niet alleen demonstreert hoe deze proble-

men er in al hun verscheidenheid uitzien en hoe ze verweven zijn met allerlei ontwik-

kelingen in de gemeente, stad of regio, maar dat ook laat zien welk ieders rol moet 

zijn in een strategie om de problemen daadwerkelijk terug te kunnen dringen. Dit kan 

alleen worden bereikt door middel van onderzoek dat voldoende diepgang en breed-

te heeft om retrospectief én prospectief betrouwbare bevindingen te genereren.  

Deze studie is het resultaat van die ambitie. Het is in tweeërlei opzicht een uniek 

verhaal. Er bestaan in Nederland, ten eerste, niet of nauwelijks recente stadsbrede 

empirisch-analytische studies die de historische én toekomstige ontwikkelingen op 

het vlak van criminaliteit en (on)veiligheid in samenhang bestuderen. Deze constate-

ring geldt, ten tweede, in het bijzonder voor zogenoemde new towns als Almere. 

Hoewel internationaal een omvangrijke literatuur bestaat over new towns, is de aan-

dacht voor criminaliteit en veiligheid in relatie tot stadsontwikkeling nog alleszins be-

perkt. In dit licht levert deze studie niet alleen een substantiële en actuele bijdrage 

aan de kennis over criminaliteit en veiligheid in een bijzondere Nederlandse stad, 

maar ook aan het inzicht in de specifieke kenmerken van het criminaliteitsbeeld in 

„tekentafelsteden‟ die volop in ontwikkeling zijn. 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Hoe heeft de criminaliteit in Almere zich sinds 1984 ontwikkeld naar omvang en 

aard? Welke dynamische factoren kunnen deze ontwikkeling verklaren. Welke facto-

ren zijn bepalend voor de dynamiek van de criminaliteitspraktijk in de nabije toe-

komst? Welke maatregelen kan Almere treffen, gegeven de toekomstige groei van 

de stad, om het huidige veiligheidsniveau in de gemeente te handhaven? 
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De probleemstelling valt uiteen in vier delen, die ook de hoofdstukkenstructuur van 

deze studie vormen. De onderzoeksvragen hebben we hieronder per onderdeel ge-

clusterd. 

Criminaliteitsontwikkelingen 1984 – 2007 

1. Hoe heeft de criminaliteit in Almere zich in de periode 1984 – 2007 ontwikkeld? 

Welke belangrijke ontwikkelingen nemen we waar wat betreft:  

a. De aard, omvang en spreiding van geregistreerde criminaliteit (delicten) 

b. De aard, omvang en spreiding van ervaren slachtofferschap en subjec-

tieve beleving van veiligheid 

c. De achtergronden en activiteiten van verdachten/daders 

d. De aard, omvang en spreiding van openbare orde- en leefbaarheids-

problematiek (incidenten en overlastplegers) 

e. De aard, omvang en spreiding van specifieke vormen van criminaliteit 

2. Welke belangrijke stedelijke ontwikkelingen hebben zich in deze periode voorge-

daan en op welke wijze hangen deze samen met de spreiding en ontwikkeling van 

criminaliteitsfenomenen in Almere?  

3. Hoe verhoudt Almere zich tot andere, vergelijkbare steden? Welke belangrijke 

overeenkomsten en verschillen kunnen we waarnemen? 

 

Veiligheidsbeleid: maatregelen en instrumenten 2000–2008 

4. Welke maatregelen en instrumenten op het gebied van veiligheidshandhaving 

past Almere in de periode 2000 – 2008 toe? Op welk type delicten, daders en/of 

doelwitten hebben deze maatregelen en instrumenten betrekking? 

5. Wat is, op grond van bestaande evaluaties, bekend over de resultaten of effec-

ten van die maatregelen en instrumenten? 

6. Is er sprake van afdoende aansluiting tussen de huidige maatregelen en instru-

menten enerzijds en de ontwikkeling van de criminaliteit in Almere anderzijds? 

7. Hoe is dit beleid gecommuniceerd met de inwoners van de stad? Welk beeld 

van de criminaliteits- en veiligheidssituatie heeft de gemeente impliciet dan wel 

expliciet over het voetlicht gebracht? 

Toekomstverkenning 2008 – 2030 

8. Wat is, zoals op te maken uit statistische gegevens die verzameld zijn om de 

onderzoeksvragen 1 tot en met 3 te beantwoorden, de relatie tussen de groei 

van Almere en de groei van de criminaliteit, gezien het tempo van de groei en de 

omvang van de groei? Welke dynamiek in de criminaliteitsontwikkeling komt uit 

deze verbanden naar voren?  

 

Beleidsconsequenties en aanbevelingen 
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9. Welke consequenties hebben de bevindingen van de toekomstverkenning voor 

de organisatie van veiligheidsbeleid, de vorming en de uitvoering van beleid? 

Welke aanbevelingen zijn op grond hiervan te formuleren ten behoeve van een 

effectief veiligheidsbeleid? 

1.3 Definities 

Twee begrippen staan centraal in deze studie: „criminaliteit‟ en „veiligheid‟. Onder 

„criminaliteit‟ verstaan we „alles wat door een bepaling strafbaar is gesteld‟. Het on-

derzoek sluit op voorhand geen vormen van criminaliteit uit. Het gaat zowel over 

commune criminaliteit als over ander uitingsvormen van criminaliteit. 

„Veiligheid‟ definiëren we als „sociale veiligheid‟. Waar de tekst verwijst naar „veilig-

heidsbeleid‟ bedoelen we het beleid gericht op de versterking van de sociale veilig-

heid. Dat omvat de aanpak van criminaliteit en overlast, evenals beleid gericht op de 

reductie van onveiligheidsgevoelens. Het beleid geicht op verbetering van de fysieke 

of externe veiligheid (zoals verkeersveiligheid, rampenbestrijding, et cetera) valt bui-

ten het onderzoeksbestek. 

1.4 Leeswijzer 

Dit boek bestaat uit vier onderling samenhangende delen. Het eerste onderdeel 

(hoofdstuk 2) is een retrospectieve analyse van de criminaliteitsontwikkelingen in Al-

mere van 1984 (toen Almere een zelfstandige gemeente werd) tot en met 2007. Het 

tweede onderdeel (hoofdstuk 3) omvat een beschrijving van maatregelen en instru-

menten die in het kader van het veiligheidsbeleid zijn toegepast van 2000 tot en met 

2008. Verder bevat dit deel een analyse van de aansluiting tussen criminaliteitsont-

wikkeling en veiligheidsbeleid, evenals een analyse van het publieke discours in Al-

mere over criminaliteit, veiligheid en veiligheidsbeleid. Het derde onderdeel (hoofd-

stuk 4) betreft een toekomstverkenning van de ontwikkeling van criminaliteitsfeno-

menen van 2008 tot 2030. Het vierde onderdeel, ten slotte, biedt een analyse van de 

beleidsconsequenties die uit de toekomstverkenning voortvloeien en aanbevelingen 

voor de organisatie en vormgeving van het veiligheidsbeleid in de komende jaren.  

Een toelichting op de gehanteerde onderzoeksmethoden bij de uitvoering van het 

onderzoek is opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 is het tabellenboek bij de kwantitatie-

ve analyses. De bijlagen 3, 4 en 5 bevatten achtergrondmateriaal bij hoofdstuk 3. De 

in deze studie aangehaalde literatuur is bijeengebracht in bijlage 6. Een opsomming 

van de geïnterviewde personen is weergegeven in bijlage 7. 
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2 Criminografie van Almere 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we (on)veiligheids- en criminaliteitsfenomenen in Almere 

van 1984 tot en met 2007, de ontwikkelingen die hierin aan de orde zijn en de facto-

ren die met deze ontwikkelingen verband houden. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.6 

worden staat de vraag centraal hoe de veiligheidssituatie in Almere zich in die perio-

de heeft ontwikkeld en welke belangrijke ontwikkelingen we hierin waarnemen. Para-

graaf 2.7 gaat in op de stedelijke ontwikkelingen die zich in genoemde periode heb-

ben voorgedaan en de manier waarop die samenhangen met de spreiding en ont-

wikkeling van criminaliteits- en (on)veiligheidsfenomenen. Aan de hand van een ben-

chmark beantwoorden we in paragraaf 2.8 de vraag hoe de criminaliteits- en 

(on)veiligheidssituatie in Almere zich verhoudt tot die in vergelijkbare steden. In pa-

ragraaf 2.9 worden de belangrijkste resultaten samengevat. 

Deze vragen beantwoorden we aan de hand van bestaande bronnen en nieuw ver-

zamelde gegevens. Voor een belangrijk deel zullen we hierbij leunen op bestaande 

onderzoeksrapportages, jaarverslagen van instellingen en dergelijke. Daarnaast 

hebben we zelf aanvullende gegevens verzameld en geanalyseerd, bijvoorbeeld over 

stedelijke ontwikkelingen en criminaliteitsverschijnselen in Almere en over criminali-

teit in de benchmarkgemeenten. Omdat het om grote hoeveelheden gegevens gaat, 

hebben we ervoor gekozen deze apart te presenteren in bijlage 2: tabellenboek. Dit 

stelt ons in staat in dit hoofdstuk de hoofdlijnen te presenteren. Voor gedetailleerde 

informatie wordt dus verwezen naar dit tabellenboek. 

Het doel van deze exercitie is tweeledig. Enerzijds is het van belang te weten hoe de 

criminaliteit in Almere zich in heden en verleden heeft ontwikkeld. Anderzijds dient 

deze beschrijving als uitgangspunt voor beschouwingen over toekomstige criminali-

teitsontwikkelingen. Met name met het oog op de tweede doelstelling is besloten in 

dit deel van het onderzoek, waar mogelijk, terug te kijken tot 1984, het jaar waarin 

Almere een zelfstandige gemeente werd. Dit stelt ons in staat criminaliteitsontwikke-

lingen in Almere over een langere periode te beschouwen. Door deze fenomenen te-

vens te koppelen aan stedelijke kenmerken en ontwikkelingen, kunnen we een beter 

beeld vormen van toekomstige ontwikkelingen.  

LET OP:  alle uitspraken die we hierna doen over niveaus van criminaliteit, ontwikke-

lingen en dergelijke, zijn gebaseerd op relatieve aantallen, dat wil zeggen aantallen 

die gerelateerd zijn aan bevolkingsomvang. Waar dit niet het geval is, wordt dit apart 

benoemd. 
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2.2 De aard, omvang en spreiding van geregistreerde criminaliteit (delicten) 

In deze paragraaf beantwoorden we de volgende vragen: Wat is het criminaliteitsni-

veau in Almere? Om welke soorten criminaliteit gaat het? Waar en wanneer vinden 

deze delicten plaats? En welke ontwikkelingen kunnen we hierin waarnemen sinds 

1984?  

We beantwoorden deze vragen vooral aan de hand van gegevens uit politieregistra-

ties. Voor de periode 2000 – 2008 hebben we zelf gegevens omtrent misdrijven uit 

het bedrijfsprocessensysteem X-Pol geanalyseerd (zie bijlage 2: tabellenboek, deel 

A), voor het overige hebben we gebruik gemaakt van jaarverslagen van de politie en 

bestaande criminaliteitsbeelden en onderzoeksrapportages.
1
 In X-Pol wordt gewerkt 

met een maatschappelijke classificatie van gebeurtenissen. Sommige gebeurtenis-

sen krijgen automatisch het stempel „misdrijf‟. Deze zijn geselecteerd voor de onder-

havige analyse. Bij sommige categorieën kan dit stempel leiden tot een overschatting 

van het aantal misdrijven, zoals bij meldingen van milieu- en openbare orde-

incidenten. Achteraf kan soms blijken dat het hierbij niet om een misdrijf ging. Aan-

gezien we dezelfde definitie voor achtereenvolgende jaren hanteren, heeft dit geen 

effect op de trendbeschrijvingen.  

We concentreren ons hier op de grote lijnen. In paragraaf 2.6 zoomen we nader in op 

specifieke vormen van criminaliteit die in de voorbije periode bijzondere aandacht 

hebben gekregen. 

2.2.1 Ontwikkeling van het criminaliteitsniveau 

In figuur 1 wordt de trendlijn gepresenteerd van het totaal aantal misdrijven per 

10.000 inwoners vanaf 1984 tot en met 2007. Deze is samengesteld op basis van 

verschillende bronnen.
2
 Hoewel er in deze periode nogal wat wijzigingen hebben 

plaatsgevonden in de registratiesystematiek, kunnen we de trend die eruit naar voren 

komt interpreteren als een betrouwbare indicator van de ontwikkeling op hoofdlijnen 

van de geregistreerde criminaliteit in Almere. 

                                                           
1  De jaarverslagen die we hebben achterhaald hebben betrekking op 1984, 1985, 1988, 1989-1 (gemeentepoli-

tie) en 1993 tot en met 2007 (regionale jaarverslagen). 

2  Bronnen: Gersons (2000), jaarverslagen van de politie Flevoland (1984 – 2007) en eigen gegevens uit X-Pol 

over 2000 – 2007. 
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We zien in deze figuur dat het criminaliteitsniveau op twee momenten een „groei-

sprong‟ heeft gemaakt: tussen 1987 en 1993 en daarna nog een keer in de tweede 

helft van de jaren negentig. De laatste jaren is sprake van een lichte daling ten op-

zichte van het criminaliteitsniveau aan het begin van deze eeuw. In 1984 werden 55 

misdrijven per 1000 inwoners geregistreerd, in 2003 – het topjaar – 109 per 1000 in-

woners. In 2007 bedroeg het aantal geregistreerde misdrijven 97 per 1000 inwoners.  

Ten opzichte van min of meer vergelijkbare steden (qua omvang) kent Almere een 

relatief lage misdrijvenratio (Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 2008). Steden 

als Nijmegen, Breda, Groningen en Tilburg kennen een niveau van criminaliteit dat 

circa 20 tot 25% hoger ligt dan Almere. De algemene trend in Almere volgt echter het 

landelijke beeld (Eggen & Kalidien 2007).  

Figuur 1 Geregistreerde criminaliteit in Almere 1984 - 2007 

(Misdrijven per 10.000 inw.)
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2.2.2 Aard van de criminaliteit en ontwikkeling 

De achtereenvolgende jaarverslagen van de politie geven een aardig beeld van de 

wijze waarop in de voorbije 25 jaar criminaliteitsontwikkelingen in Almere zich heb-

ben voltrokken.  

In de oudste jaarverslagen van de gemeentepolitie Almere (vanaf 1984) vinden we 

overzichten van veel voorkomende vermogensdelicten en incidenten van vernieling. 

Daarnaast wordt melding gemaakt van individuele misdrijven (of series van misdrij-

ven) waarop rechercheonderzoek heeft plaatsgevonden. Het betreft hier meldingen 

van afzonderlijke onderzoeken naar gevallen van doodslag, woninginbraak e.d. 

(doorgaans commune criminaliteit). Almere telde in 1984 33.000 inwoners.  

Eind jaren tachtig (1988) wordt voor het eerst melding gemaakt van geweldsmisdrij-

ven die hebben plaatsgevonden. In 1989 ging het om 40 misdrijven. De stad is dan 

gegroeid naar 67.000 inwoners. We zien in deze periode ook een verschuiving op-

treden naar aandacht voor „zwaardere‟ vormen van vermogenscriminaliteit (gekwali-

ficeerde diefstal). Geweldsdelicten krijgen vanaf het begin meteen de hoogste priori-

teit. Enkele jaren later, in 1993, verschijnt het delict diefstal met geweld in de jaarver-

slagen. Het gaat in dat jaar om 73 incidenten. De stad is dan gegroeid naar 92.000 

inwoners. In datzelfde jaar is er voor het eerst ook aandacht voor zware en georgani-

seerde criminaliteit: er wordt melding gemaakt van een onderzoek naar een crimineel 

samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de import van softdrugs. Gedurende 

de rest van de jaren negentig vinden incidenteel onderzoeken plaats naar uiteenlo-

pende vormen van zware en georganiseerde criminaliteit. Pas na de eeuwwisseling, 

en vooral de laatste 5 jaar, is sprake van het grootschaliger opsporen van deze vor-

men van criminaliteit (verderop in dit hoofdstuk komen we hier nog op terug). Eind ja-

ren negentig worden milieudelicten voor het eerst apart geregistreerd. De laatste 5 à 

10 jaar zien we in toenemende mate ook aandacht voor nieuwe vormen van crimina-

liteit, zoals bankpas-, creditcard-, hypotheek- en internetfraude (fenomenen die de 

laatste jaren, ook in Almere, sterk zijn toegenomen). 

Het is aardig om te zien hoe in de wijze waarop de politie zijn werkaanbod (qua mis-

drijven) registreert, de maatschappelijke ontwikkelingen zijn terug te vinden: zo zijn 

de geweldsmisdrijven aanvankelijk helemaal niet terug te vinden en worden ze later 

steeds fijnmaziger geregistreerd. Bijvoorbeeld huiselijk geweld en horecagerelateerd 

geweld zijn loten die in de afgelopen jaren aan deze stam zijn toegevoegd. Deze 

ontwikkeling zien we ook bij andere delicten.  
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Het algemene beeld, zo zagen we hiervoor, is dat van een toename in de criminaliteit 

tussen circa eind jaren tachtig en eind jaren negentig en een afvlakking en lichte da-

ling in de jaren erna. Voor afzonderlijke delicttypen zien we echter uiteenlopende 

ontwikkelingen. Figuur 2 illustreert dit aan de hand van de samenstelling van de mis-

drijven in 1984 en 2007.  

 

We zien in deze figuur dat in 1984 bijna 8 van de 10 geregistreerde misdrijven een 

diefstal of inbraak betrof. In 2007 besloeg dit soort misdrijven nog maar 45% van het 

totaal aantal geregistreerde misdrijven. Bijna een halvering derhalve. Delictsoorten 

die sterk zijn toegenomen zijn geweldsmisdrijven (van 3% naar 11% van het totaal), 

gewelddadige vermogensdelicten (van bijna afwezig tot 2%), vernieling (van 12 naar 

20%), delicten tegen de openbare orde en het gezag (van 1% naar 5%), verkeers-

misdrijven (van 2% naar 9%), en opiumwet- en vuurwapendelicten (van bijna niets 

naar 3% van het totaal).  

Ook de laatste jaren zien we deze trends terug in de cijfers. Het aantal vermogens-

misdrijven per 10.000 inwoners lag in 2007 26% lager dan in 2000. Het niveau van 

woninginbraken lag zelfs 31% lager dan zeven jaar eerder. Deze trend zien we bij de 

meeste vermogensdelicten terug, hoewel er ook uitzonderingen zijn. Zo zijn (soms 

forse) toenames te signaleren bij inbraken in scholen, heling, oplichting en fraudeza-

ken. De toename bij geweldsdelicten zien we over bijna de hele linie terug, bij mis-

handeling, bedreiging en bij openlijke geweldpleging. Het niveau van geweldsmisdrij-

ven lag in 2007 dan ook ruim 30% hoger dan in 2000. Hoewel er de laatste tijd in Al-

mere het een en ander te doen is om gewelddadige vermogenscriminaliteit (vooral 

Figuur 2  Samenstelling misdrijven Almere in 1984 en 2007 (%)
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straatroof en overvallen), en 2007 inderdaad zorgwekkende toenames van deze de-

licten liet zien ten opzichte van het jaar ervoor, is de middellange termijn trend toch 

redelijk vlak. Gecorrigeerd voor inwoneraantallen is de laatste 8 jaar geen sprake 

geweest van een significante toename van deze delicten (bijlage 2: tabellenboek, ta-

bel 4). Hetzelfde kan gezegd worden van vernieling: het aantal meldingen nam een 

aantal jaren geleden nog sterk toe, maar intussen ligt het niveau weer onder dat van 

2000. Bij delicten tegen de openbare orde en het gezag zien we wel een significante 

toename in de afgelopen jaren (63% meer incidenten in 2007 ten opzichte van 2000). 

De sterkste toename zien we in de categorie „overige delicten openbare orde‟. Het is 

niet duidelijk naar wat voor soort incidenten dit verwijst. Ook incidenten die betrek-

king hebben op belediging en discriminatie en incidenten tegen het openbaar gezag 

(niet opvolgen van bevel, weerspannigheid) zijn in de afgelopen jaren toegenomen. 

Ook bij de bijzondere wetten is sprake van een toename van incidenten in de afgelo-

pen 8 jaar (gemiddeld 29% meer incidenten in 2007 ten opzichte van 2000). Vooral 

de opiumwetdelicten zijn hiervoor verantwoordelijk (verviervoudiging van het aantal 

incidenten in 8 jaar tijd) en in mindere mate ook incidenten met betrekking tot „rijden 

onder invloed‟. In deze cijfers kunnen we uiteraard ook de toegenomen inspanningen 

van de politie waarnemen.  

In het algemeen kunnen we stellen dat over een langere termijn sprake is van ingrij-

pende wijzigingen in de aard van de criminaliteit waarmee Almere wordt geconfron-

teerd. Het aandeel van vermogensdelicten, met name diefstal en inbraak, neemt ge-

staag af ten koste van andersoortige vormen van criminaliteit. Enerzijds zien we een 

verschuiving naar ernstige(r) vormen van criminaliteit, zoals geweldsdelicten en der-

gelijke, anderzijds lijkt ook sprake van een verruiming van gebeurtenissen die in de 

politieregistratie terechtkomen, doordat burgers en/of de politie een verhoogde „atten-

tie‟ ervoor ontwikkeld hebben. Hierbij gaat het om zaken als bedreiging, vernieling, 

openbare-orde incidenten en dergelijke. De gesignaleerde verschuivingen in Almere 

volgen overigens ook weer het landelijke beeld (althans, in grote lijnen: Eggen & Ka-

lidien 2007). 

2.2.3 Geografische spreiding van de criminaliteit en ontwikkeling 

We kunnen verschillende geografische dimensies in de stad beschouwen. In deze 

bespreking concentreren we ons op de verschillende stadsdelen, de buurten in de 

stad, waarbij we enerzijds de drie centrumbuurten onderscheiden (Centrum Haven, 

Centrum Stad en Centrum Buiten) en anderzijds de buurten die vooral een woon-

functie hebben. Daarnaast kijken we ook naar criminaliteit die plaatsvindt op bedrij-

venterreinen in de stad. 

Spreiding naar stadsdelen 

Almere kent zes stadsdelen (Haven, Stad, Buiten, Poort, Hout en Pampus). De laat-

ste drie zijn echter nog volop in ontwikkeling. Daarom concentreert de bespreking 

zich op de drie eerstgenoemde stadsdelen. 

In absolute zin worden de meeste delicten gepleegd in het stadsdeel Almere Stad. 

Circa tweederde van de misdrijven vindt hier plaats, waarvan de meeste in het Wes-

telijke stadsdeel. Dit stadsdeel is qua inwonertal ook veruit het grootst. Gerelateerd 
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aan inwoneraantallen ontlopen de stadsdelen elkaar niet heel veel als het over het 

niveau van geregistreerde criminaliteit gaat. Alleen het stadsdeel Buiten wijkt iets af 

van de andere twee grote stadsdelen (Stad en Haven), doordat het criminaliteitsni-

veau hier circa 20% lager ligt. In de laatste jaren is wel een verschuiving zichtbaar 

tussen de stadsdelen Haven en Stad. Lag het criminaliteitsniveau in Haven in 2000 

nog circa 5% boven dat van Stad, in 2007 is de situatie omgekeerd en ligt het crimi-

naliteitsniveau in Stad ruim 10% hoger dan in Haven. We zien dat Almere Stad het 

over een breed front „minder goed doet‟ dan Haven. Deze verschuiving komt vooral 

op het conto van ontwikkelingen in het stadscentrum, waar het relatieve criminali-

teitsniveau op peil is gebleven tegenover dalingen (in de laatste jaren) in de andere 

gebieden.  

Spreiding naar centrumbuurten 

Om de geografische spreiding naar buurten te beschrijven, maken we een onder-

scheid tussen buurten met een centrumfunctie en buurten met hoofdzakelijk een 

woonfunctie. Centrumbuurten trekken door de aanwezige voorzieningen meer ge-

biedsgebonden criminaliteit aan en kunnen om die reden niet goed vergeleken wor-

den met buurten die hoofdzakelijk een woonfunctie hebben.  

Almere, oorspronkelijk opgezet als een stad met autonome kernen met eigen voor-

zieningen, kent drie gebieden met een centrumfunctie: Centrum Haven, Centrum 

Stad en Centrum Buiten. Qua inwonertal is Centrum Stad ruim twee keer zo groot als 

de andere twee centrumgebieden. Het aantal bedrijven in Centrum stad ligt ruim drie 

keer zo hoog als in de andere centrumbuurten. Deze verhoudingen zien we ook te-

rug in de criminaliteitscijfers. Gemeten naar het aantal inwoners ligt het criminaliteits-

niveau in Centrum Stad aanzienlijk hoger dan in de andere centrumbuurten. Met 

1030 delicten per 1000 inwoners lag het criminaliteitsniveau in 2007 hier ongeveer 

drie keer boven het niveau in Centrum Haven en ruim 70% boven het niveau in Cen-

trum Buiten.  

Als we de algemene criminaliteitscijfers in deze drie gebieden afzetten tegen het 

aantal aanwezige bedrijven en instellingen zien we een vergelijkbaar beeld, hoewel 

de verschillen tussen Centrum Stad enerzijds en de andere twee centrumgebieden 

anderzijds dan wat kleiner zijn. Zowel in Centrum Haven als in Centrum Buiten is de 

afgelopen jaren sprake van een gestage en forse daling van de criminaliteit. In Cen-

trum Haven daalde de criminaliteit tussen 2000 en 2007 met 47%. In Centrum Buiten 

was sprake van een daling met 27%. De criminaliteit in Centrum Stad daalde in deze 

periode niet, maar bleef op een vergelijkbaar niveau, waardoor het verschil met de 

andere centrumgebieden toenam.  

Wanneer we dieper ingaan op de ontwikkelingen in Centrum Stad, zien we dat be-

paalde delicten in dit gebied in de afgelopen 8 jaar weliswaar sterk zijn afgenomen 

(bijvoorbeeld vermogensdelicten: - 25%), maar dat andere vormen van criminaliteit in 

dit gebied zeer sterk zijn toegenomen. Zo is het aantal geweldsdelicten in deze peri-

ode meer dan verdubbeld. Delicten tegen de openbare orde en het gezag zijn ver-

viervoudigd en ook opiumwetdelicten en delicten in verband met het bezit van en de 
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handel in wapens zijn in deze periode zeer fors toegenomen (hoewel de absolute 

aantallen hiervan beperkt zijn). 

De verschuivingen in criminaliteit tussen de centrumbuurten over de afgelopen jaren, 

duiden erop dat het belang van de centrumfunctie van Almere Stad verder is toege-

nomen ten opzichte van de andere twee centrumgebieden. De recentelijke uitbrei-

ding van het winkelbestand zal hieraan een bijdrage hebben geleverd. Bevolkings-

enquêtes (Almere in de peiling 1995 – 2006) laten zien dat in de afgelopen jaren het 

belang van het stadshart voor inwoners groter is geworden en dat ze er bijvoorbeeld 

vaker gaan winkelen en recreëren (waar men voorheen naar bijvoorbeeld Amster-

dam of Utrecht ging).  

Spreiding naar woonbuurten 

Almere kent op dit moment ruim 30 buurten die voornamelijk een woonfunctie heb-

ben. Deze buurten zijn gereedgekomen voor bewoning tussen 1980 en het afgelopen 

jaar. De oudste buurten vinden we in Almere Haven en delen van Almere Stad, de 

nieuwere buurten in Almere Buiten, maar ook wel elders.  

In figuur 3 wordt een kaartje getoond van het criminaliteitsniveau in deze buurten in 

2007. Het gaat om het totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners. De centrum-

buurten en ook de bedrijventerreinen zijn hierbij niet meegenomen.  
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Het valt op dat de buurten met een hoog criminaliteitsniveau behoorlijk over de stad 

verspreid liggen. We zien buurten in Haven die hoog scoren (De Wierden, De Hoven 

en de Werven), buurten in Stad (staatsliedenwijk, Stedenwijk, Parkwijk) en buurten in 

Buiten (Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt). De geografische clustering van buurten 

met veel criminaliteitsproblematiek nabij het stadscentrum, die zo kenmerkend is 

voor veel oude(re) steden in Nederland, zien we in Almere minder terug. De wijken 

die het sterkst scoren, behoren trouwens alle (op Parkwijk na) tot de oudste buurten 

van de stad. Wat we ook herkennen, is dat de gebieden waar veel criminaliteitspro-

blemen zijn, behoorlijk constant blijven: 8 van de 10 buurten die in 2007 een top-10 

positie innamen, behoorden ook in 2000 al tot de top-10. Uiteraard zien we ook wel 

buurten waar in de afgelopen jaren sprake was van toenemende criminaliteitspro-

blematiek (bijvoorbeeld Parkwijk, bijna een verdubbeling van het criminaliteitsniveau 

in 8 jaar, en De Grienden, toename van 40%), of buurten waar juist sprake was van 
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vermindering van problematiek, zoals De Meenten (-30%) en Tussen de Vaarten (-

20% in 5 jaar).  

Als we kijken naar de geografische spreiding van afzonderlijke delicten of delicttypen 

kunnen we hier en daar wel afwijkende patronen aantreffen, maar grosso modo zien 

we dat woonbuurten die hoog scoren op het algehele criminaliteitsniveau doorgaans 

ook hoog scoren op de afzonderlijke delicten. Als we naar specifiekere delictvormen 

kijken worden de aantallen vaak kleiner, waardoor meer toevalsschommelingen ont-

staan. Over het algemeen is het niet zo zinvol om dit soort fluctuaties te interprete-

ren.  

We hebben onderzocht met welke kenmerken van een buurt het voorkomen van 

(bepaalde vormen van) criminaliteit samenhangt. Hiertoe hebben we van deze buur-

ten verschillende demografische, economische en andersoortige gegevens verza-

meld en die gerelateerd aan de criminaliteitcijfers van die buurten. Het gaat hierbij 

om de volgende gegevens:  

 bouwjaar van de buurt 

 aandeel jongeren in bevolking / aandeel ouderen in bevolking 

 aandeel autochtonen in bevolking / aandeel niet-westerse allochtonen in bevol-

king 

 aandeel eenoudergezinnen /alleenstaanden 

 aantal verhuisbewegingen (ten opzichte van aantal inwoners) 

 aandeel huur- en koopwoningen 

 gemiddeld huishoudinkomen, percentage lage/hoge inkomens 

 bedrijvigheid (aantal bedrijven en arbeidsplaatsen) 

 aanwezigheid van middelbare scholen 

 gehechtheid van bewoners aan de buurt (als maat van sociale kwaliteit) 

 

Van deze kenmerken is bekend dat ze op buurtniveau vaak samenhang vertonen 

met criminaliteitsverschijnselen (Rovers 1997).  

In tabel 1 hebben we de kenmerken opgesomd die samenhang vertonen met het 

criminaliteitsniveau van buurten in Almere. Het zijn demografische, sociaal-

economische en gelegenheidsfactoren, maar ook bepaalde voorzieningen die sa-

menhangen met het criminaliteitsniveau in een gebied. Bij demografische factoren 

gaat het in Almere om de aanwezigheid van veel jongeren, veel niet-westerse alloch-

tonen (vooral Marokkanen, Antillianen en Afrikanen), veel alleenstaanden en veel 

éénoudergezinnen in een buurt. Bij sociaal-economische factoren om het aandeel 

huurwoningen in het woningenbestand, het inkomensniveau, maar ook het bouwjaar 

van de buurt, omdat „oudere‟ buurten in Almere vaker dan jonge buurten worden ge-

kenmerkt door sociaal-economische achterstand. Het aantal verhuisbewegingen kan 

worden beschouwd als een gelegenheidsfactor voor criminaliteit, omdat sociale con-

trole bemoeilijkt wordt in gebieden die weinig stabiel zijn qua bevolkingssamenstel-

ling. Echter, ook de aanwezigheid van alleenstaanden en veel éénoudergezinnen 

kunnen we vanuit dit perspectief bezien. Buurten met veel (volledige) gezinnen met 

kinderen kennen doorgaans een stabieler bevolkingsverloop en een hoger niveau 
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van sociale controle dan buurten met veel alleenstaanden en éénoudergezinnen. De 

aanwezigheid van bedrijven en instellingen is in de woonbuurten van Almere niet ge-

relateerd aan het criminaliteitsniveau, maar de aanwezigheid van scholen voor 

voortgezet onderwijs is dat wel.  

Tabel 1  Relaties tussen buurtkenmerken en criminaliteit in woonbuurten van Almere (bivariate correlaties; 

kruisje betekent: buurtkenmerk hangt samen met hoog niveau van betreffende criminaliteit) 

 Misdrijven 

totaal 

Geweld Geweld/ 

vermogen 

Vermo-

gen 

Vernie-

ling 

Openb. 

orde / 

gezag 

Bijz. 

wetten 

Oudere buurt X   X X   

Veel jongeren  X  X X X X  

Veel niet-westerse 

allochtonen 

X X  X  X X 

Veel 1-

oudergezinnen 

X X  X  X  

Veel alleenstaanden X X  X X X X 

Veel verhuisbewe-

ging 

 X     X 

Veel huurwoningen X X  X X X X 

Veel lage inkomens X X X X X X X 

Aanwezigh v scholen X   X X   

 

Een aantal van de hier genoemde buurtkenmerken hangt nauw met elkaar samen. 

Het is dan ook lastig om te bepalen welke factoren nu de belangrijkste invloed heb-

ben op het criminaliteitsniveau in een gebied. Om hier wat meer zicht op te krijgen, 

hebben we een analyse uitgevoerd, waarbij we de invloed van elk van de hiervoor 

genoemde buurtkenmerken op het criminaliteitniveau in een buurt onderzoeken, re-

kening houdend met alle andere kenmerken die het criminaliteitsniveau zouden kun-

nen beïnvloeden (het rijtje kenmerken dat hiervoor genoemd is). Deze analyse geeft 

ons een diepgaander inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het criminaliteitsni-

veau in een buurt. Tabel 2 toont de resultaten van deze analyse. 
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Tabel 2  Belangrijkste ‘voorspellers’ van hoog criminaliteitsniveau in woon-

buurten van Almere (multivariate regressieanalyses) 

Buurten met een hoog 

niveau van: 

Worden vooral geken-

merkt door:  

Verklarende 

waarde van 

deze kenmer-

ken 

Criminaliteit algemeen  Veel huurwoningen 

 Aanwezigheid van 

voortgezet onderwijs 

 Veel jongeren  

68% 

Geweldscriminaliteit  Veel Antillianen / Ma-

rokkanen/Afrikanen  

 Veel lage inkomens 

 Veel jongeren 

83% 

Gewelddadige vermo-

genscriminaliteit 

 Veel jongeren 11% 

Vermogenscriminaliteit  Veel huurwoningen 

 Aanwezigheid van 

voortgezet onderwijs 

 Veel jongeren 

59% 

Vernieling  Oudere leeftijd van 

buurt 

 Aanwezigheid van 

voortgezet onderwijs 

 Veel Antillianen / Ma-

rokkanen / Afrikanen 

62% 

Delicten tegen open-

bare orde/gezag 

 Veel Antillianen / Ma-

rokkanen / Afrikanen 

 Veel huurwoningen 

66% 

Overtreding van bij-

zondere wetten 

 Veel huurwoningen 48% 

 

In de eerste kolom van tabel 2 worden de verschillende vormen van criminaliteit be-

noemd waarvan we de geografische spreiding over woonbuurten willen verklaren. In 

de tweede kolom worden de factoren genoemd die de belangrijkste „bijdrage‟ leveren 

aan het hoge niveau van criminaliteit in een buurt. In de derde kolom wordt aangege-

ven in hoeverre deze factoren in staat zijn criminaliteitsverschillen tussen buurten te 

verklaren. Om met dit laatste te beginnen: we zien dat we aan de hand van de hier-

voor genoemde buurtkenmerken sommige criminaliteitsfenomenen in een buurt beter 

kunnen verklaren dan andere. De verschillen tussen buurten in het niveau van ge-
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weldscriminaliteit laten zich bijvoorbeeld veel beter verklaren dan verschillen in ge-

welddadige vermogenscriminaliteit. Aan de hand van de drie genoemde buurtken-

merken (in tabel 2) zijn we in staat om 83% van de verschillen in geweldscriminaliteit 

tussen buurten te verklaren. De geografische spreiding van gewelddadige vermo-

genscriminaliteit over woonbuurten in de stad laat zich veel moeilijker verklaren. We 

zien dat de aanwezigheid van veel jongeren in de bevolking hiermee samenhangt, 

maar deze factor verklaart slechts 11% van de verschillen die we aantreffen tussen 

buurten.  

We kunnen uit tabel 2 afleiden dat een drietal kenmerken het meest bepalend is voor 

het algehele niveau van criminaliteit in de woonbuurten van Almere:  

 het sociaal-economische niveau van een buurt 

 de aanwezigheid van voortgezet onderwijs in een buurt 

 de aanwezigheid van veel jongeren in de bevolking 

 

Met deze drie factoren kunnen we de algehele criminaliteitsverschillen tussen buur-

ten voor 68% verklaren. De relatie tussen sociaal-economische achterstand en cri-

minaliteit in woonbuurten volgt in Almere het klassieke patroon dat werd beschreven 

door de Chicago school (Shaw & McKay 1969). Ook de relatie tussen de aanwezig-

heid van veel jongeren in een buurt en het criminaliteitsniveau is een „klassiek‟ ver-

band. Het valt op dat het relatieve belang van deze factor in Almere groter lijkt dan 

elders. Hoewel het niet verantwoord is om de hier genoemde factoren oorzakelijk te 

interpreteren, geven de tweede en derde factor wel een belangrijke indicatie dat een 

belangrijk deel van de criminaliteit in de woonbuurten van Almere voor rekening komt 

van jongeren, waarvan een deel schoolgaande jeugd betreft. Verder zien we dat de 

aanwezigheid van verschillende groepen niet-westerse allochtonen in de bevolking 

op buurtniveau een voorspeller is voor afzonderlijke vormen van criminaliteit. Het 

gaat hierbij vooral om buurten waar naar verhouding veel Antillianen, Marokkanen en 

Afrikanen wonen. Dat we deze demografische factor niet terugzien bij de algehele 

criminaliteitsverschillen tussen buurten, geeft vooral aan dat we in deze groepen 

naar verhouding meer sociaal-economische achterstand en veel jongeren aantreffen.  

We hebben ook onderzocht in hoeverre de hier genoemde buurtkenmerken gerela-

teerd zijn aan criminaliteitsontwikkelingen in buurten. Daartoe hebben we het algehe-

le criminaliteitsniveau in de buurten in 2007 vergeleken met dat van 2000. Toe- of af-

name van dit niveau blijkt vooral samen te hangen met de relatieve toe- en afname 

van het aantal jongeren in de bevolking. We beschikten voor deze analyse niet over 

de volledige gegevens betreffende de locaties van middelbare scholen in 2000, maar 

het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook deze factor gerelateerd zal zijn aan 

criminaliteitsontwikkelingen. De sociaal-economische factor is hier minder relevant, 

omdat de verschillen tussen buurten met betrekking tot sociaal-economische ken-

merken in de tijd vrij constant zijn.  

Spreiding naar bedrijventerreinen 
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Almere kende in 2007 9 grote bedrijventerreinen die deels of volledig waren uitgege-

ven. Het aantal misdrijven op deze bedrijventerreinen is in absolute zin niet heel 

groot: circa 6% van alle geregistreerde criminaliteit in Almere vindt plaats op deze 

bedrijventerreinen (zie voor details: bijlage 2, tabellenboek, deel A). Gerelateerd aan 

het aantal bedrijven is wel sprake van een fors risico. De kans dat in een jaar in of 

nabij een bedrijf een misdrijf plaatsvindt, is vele malen groter dan de kans die een 

gemiddelde inwoner loopt om slachtoffer te worden van een misdrijf. In 2007 vonden 

per 100 bedrijven 70 misdrijven plaats. Ter vergelijking: per 100 inwoners vonden 10 

misdrijven plaats. Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat deze cijfers zich lastig 

laten interpreteren, omdat de bedrijven sterk in omvang kunnen verschillen (er zijn 

ook grote bedrijven waar veel personen werkzaam zijn), en niet alle misdrijven zijn 

gericht tegen de aanwezige bedrijven, maar bijvoorbeeld tegen de bezittingen van 

werknemers (zoals auto‟s). Niettemin kunnen we stellen dat bedrijventerreinen vanuit 

een risico-oogpunt kwetsbare plekken vormen. 

De laatste jaren is het absolute aantal misdrijven op deze bedrijventerreinen min of 

meer stabiel. In relatieve zin is sprake van een daling, omdat het aantal bedrijven in 

deze periode is toegenomen. Alleen op bedrijventerrein De Vaart was in 2007 sprake 

van een absolute en relatieve toename van de criminaliteit. Er bestaat geen relatie 

tussen de omvang van een bedrijventerrein (gemeten naar aantal bedrijven) en het 

aantal misdrijven dat er plaatsvindt. Het type misdrijven dat hier plaats vindt wijkt iets 

af van het type misdrijven dat we in centrum- of woonbuurten zien: veel vermogens-

criminaliteit (inbraken in bedrijven, diefstallen uit bedrijven, diefstallen uit auto e.d.), 

vernieling en daarnaast ook veel verkeersdelicten.  

In tabel 3 hebben we voor elk van de bedrijventerreinen enkele kerngegevens gepre-

senteerd over de jaren 2000 en 2007: aantal bedrijven en aantal misdrijven (absoluut 

en relatief). We zien dat bedrijventerrein De Steiger in beide jaren hoog scoort op het 

aantal misdrijven (per 100 bedrijven) en dat Gooisekant in beide jaren lager dan ge-

middeld scoort. Een mogelijke verklaring voor het grotere criminaliteitsrisico op be-

drijventerrein De Steiger zou kunnen zijn, dat dit het enige van de hier genoemde 

bedrijventerreinen is dat niet aan de rand van de stad ligt, maar tussen een woonge-

bied en het centrum van de stad in.  
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Tabel 3  Overzicht geregistreerde criminaliteit op grote bedrijventerreinen in Almere (2000 en 2007) 

Bedrijventerrein Aantal 

bedrijven 

2000 

Aantal 

bedrijven 

2007 

Aantal 

misdrijven 

2000 

absoluut 

Aantal misdrij-

ven in 2007 

absoluut 

Aantal misdrijven 

2000 per 100 

bedrijven*  

Aantal misdrij-

ven 2007 per 

100 bedrijven*  

De Steiger 106 109 141 127 133 117 

De vaart 230 257 163 228 71 89 

Gooisekant 280 346 159 174 57 50 

Hollandsekant 21 28 29 17 - - 

Markerkant 231 232 234 197 101 85 

Poldervlak 86 150 66 109 77 73 

Randstad 158 191 137 85 87 45 

Sallandsekant - 33 1 44 - - 

Veluwsekant 22 196 40 103 - 53 

* berekend bij minimaal 50 bedrijven 

2.2.4 Temporele spreiding van criminaliteit: seizoenen, dagen van de week en delen 

van de dag 

Behalve naar geografische spreiding zijn de criminaliteitsfenomenen in Almere ook 

onderzocht op spreiding in de tijd: in het bijzonder de seizoensspreiding, de spreiding 

naar dagen van de week en de delen van de dag waarop delicten plaatsvinden. Aan-

gezien deze patronen heel specifiek zijn voor de afzonderlijke delicten, is het moeilijk 

om hierover in algemene termen uitspraken te doen. We hebben ervoor gekozen de 

afzonderlijke delicten te beschrijven op deze kenmerken. Deze beschrijvingen vindt 

de lezer terug in het tabellenboek (bijlage 2, deel A, tabellen 13 -15). Aangezien het 

hier om tamelijk „operationele‟ informatie gaat, zullen we deze hier niet verder pre-

senteren.  

Resumerend kunnen we stellen dat het criminaliteitsniveau in Almere in de afgelopen 

25 jaar sterk is toegenomen, conform het landelijke beeld. Het aantal geregistreerde 

misdrijven (per 10.000 inwoners) lag in 2007 circa 75% hoger dan in 1984. Binnen 

deze toename zien we verschillende ontwikkelingen. De belangrijkste is dat het aan-
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deel van vermogensdelicten allengs is afgenomen en dat een steeds groter deel van 

de geregistreerde criminaliteit bestaat uit andersoortige delicten zoals geweldsdelic-

ten, gewelddadige vermogensdelicten, vernieling, openbare orde delicten, verkeers-

misdrijven en opiumwet- en wapenwetdelicten. Deels betreft dit autonome ontwikke-

lingen, deels is ook sprake van toegenomen inspanningen om misdrijven in kaart te 

brengen en op te sporen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vernieling, voor verkeersmisdrij-

ven en voor opiumwetdelicten. De spreiding van de criminaliteit over de stad vertoont 

een „klassiek‟ patroon, waarbij de centrumbuurten de meeste problemen kennen. In 

de afgelopen jaren is sprake van een verschuiving van problematiek van de cen-

trumbuurten in Haven en Buiten naar Centrum Stad. Woonbuurten met een hoog ni-

veau van criminaliteit worden gekenmerkt door sociaal-economisch achterstand, de 

aanwezigheid van veel jeugdigen en de aanwezigheid van scholen voor voortgezet 

onderwijs in de buurt. Per buurt kan de ene of andere factor een grotere rol spelen. 

Toename of afname van criminaliteit in buurten hangt ook sterk samen met een 

groeiend of dalend aandeel van jeugdigen in de bevolking.  

2.3 De aard, omvang en spreiding van ervaren slachtofferschap en subjectieve 
beleving van veiligheid 

Aan de hand van bevolkingsonderzoek kunnen we nagaan welke ervaringen burgers 

persoonlijk hebben opgedaan met criminaliteit, hoe ze de criminaliteit in hun buurt of 

stad ervaren en in hoeverre men zich onveilig voelt in de eigen buurt of stad. De ge-

gevens voor deze beschrijvingen ontlenen we aan de Politiemonitor (1993 – 2005), 

de stadsenquêtes (Almere in de peiling,1995 – 2006), de wijkpeilingen (2001, 2006) 

en diverse rapportages.  

2.3.1 Ervaren slachtofferschap 

De Politiemonitor geeft over een langere termijn (1993 – 2005) een beeld van de ma-

te waarin burgers zeggen slachtoffer te worden van bepaalde vormen van criminali-

teit (bijlage 2: tabellenboek, deel B). Vooral slachtofferschap van vernieling (van au-

to‟s en andere zaken) wordt door burgers vaak genoemd en uiteraard ook diverse 

vormen van diefstal. De gegevens vertonen een trend die enigszins vergelijkbaar is 

met die in de politiegegevens: een toename van slachtofferschap in de tweede helft 

van de jaren negentig en een lichte afname in de periode erna. Bij de meeste vormen 

van criminaliteit ligt het niveau van slachtofferschap in 2005 op het niveau van 12 

jaar ervoor. Alleen bij diefstal uit auto‟s en bij pogingen tot woninginbraak zien we 

een duidelijk dalende trend. Bij bedreiging is juist sprake van een toename in gerap-

porteerd slachtofferschap. Ook de verschuiving tussen delicten (minder vermogens-

criminaliteit, meer geweld) zien we in deze gegevens enigszins terug. Er zijn enige 

gegevens beschikbaar over de geografische spreiding van persoonlijk slachtoffer-

schap over de stadsdelen van Almere. Deze gegevens laten zien dat de stadsdelen 

elkaar niet heel veel ontlopen (bron: Politiemonitor). 

In een studie van Andersson Elffers Felix (1996)  werden de resultaten van de Poli-

tiemonitor 1995 in Almere vergeleken met die van andere steden. Hieruit kwam naar 

voren dat Almere over het algemeen gunstig scoort ten opzichte van vergelijkbare 
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steden waar het gaat om gerapporteerd slachtofferschap. Spapens en Henneken 

(1995) lieten eerder zien dat Almere niet over de hele linie gunstig scoort: uit een 

vergelijking op basis van de Politiemonitor 1993 bleek dat Almere de hoogste score 

van de G31 had voor wat betreft slachtofferschap van mishandeling. Benchmarks 

van recentere datum zijn niet bekend, maar als we kijken naar de algemene trends in 

het slachtofferonderzoek (Wittebrood 2006) ligt het voor de hand te veronderstellen 

dat de relatief gunstige positie van Almere nog steeds bestaat.  

2.3.2 Perceptie van criminaliteit en sociale problemen in de eigen buurt 

In de Politiemonitor wordt burgers ook gevraagd de criminaliteit en sociale problema-

tiek in hun eigen buurt te beoordelen. Ook hier zien we weer het patroon dat in de 

tweede helft van de jaren negentig de gesignaleerde buurtproblemen toenemen, 

waarna ze in de jaren erna weer wat afnemen en ongeveer uitkomen op het niveau 

van begin jaren negentig. Hondenpoep, rommel op straat, te hard rijdend verkeer en 

vernieling van straatmeubilair zijn de meest genoemde problemen in Almere. Deze 

top-4 is tamelijk constant in de tijd: in alle jaren dat de Politiemonitor is afgenomen, 

waren dit telkens opnieuw de meest genoemde problemen.  

Verder zien we ook hier weer de afnemende trend bij vermogensdelicten: volgens 

burgers waren er 2005 in hun buurt aanzienlijk minder problemen met vermogens-

criminaliteit dan 12 jaar ervoor. Bij sommige andere sociale problematiek zien we 

juist dat burgers deze steeds vaker zijn gaan signaleren. Het gaat dan om zulke za-

ken als overlast van groepen jongeren, dronken mensen op straat, geweldsdelicten 

en drugsoverlast. Deze perceptie volgt in grote lijnen de ontwikkeling van de geregi-

streerde criminaliteit die we hiervoor bespraken.  

Wanneer we Almere vergelijken met andere steden scoort de stad beneden het ge-

middelde als het gaat om de perceptie van vermogenscriminaliteit. De perceptie van 

verloedering en overlast ligt boven het gemiddelde van andere steden (Spapens en 

Henneken 1995, Andersson Elffers Felix 1996). In paragraaf 2.5 gaan we dieper in 

op de sociale problemen die burgers in hun buurt en stad ervaren  

Uit de wijkpeilingen die in 2001 en 2006 in Almere zijn gehouden weten we hoe de 

percepties van burgers ten aanzien van criminaliteit in verschillende woonbuurten 

van Almere liggen. We hebben hiertoe twee samengevoegde maten gebruikt: de 

perceptie van dreiging in de buurt
3
 en de perceptie van vermogenscriminaliteit in de 

buurt.
4
 Grosso modo zijn de buurten met een hoog niveau van geweldscriminaliteit 

ook de buurten waar veel dreigingsproblematiek wordt waargenomen (r=.68). Buur-

ten waar door burgers veel vermogenscriminaliteit wordt waargenomen zijn door-

gaans ook de buurten met een objectief hoog niveau van vermogenscriminaliteit 

(r=.74).
5
 Als we echter op zoek gaan naar de belangrijkste voorspellers van deze fe-

nomenen (gepercipieerde problematiek), blijken er toch andere factoren van door-

                                                           
3  De perceptie van dreiging is gebaseerd op gepercipieerde drugsoverlast, bedreiging, geweldsdelicten, tasjes-

roof, dronken mensen op straat en lastiggevallen worden op straat. 

4  De perceptie van vermogenscriminaliteit is gebaseerd op gepercipieerde diefstal uit auto‟s, beschadiging of 

vernieling aan auto‟s, diefstal vanaf auto‟s, fietsendiefstal, inbraak woningen, en inbraak in bergingen en schuurtjes. 

5  Analyse op woonbuurten in Almere in 2007, exclusief centrumbuurten. 
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slaggevende betekenis te zijn. Buurten waar door burgers veel dreigingsproblematiek 

wordt gesignaleerd, worden vooral gekenmerkt door veel alleenstaanden, veel Antil-

lianen/Marokkanen/Afrikanen en veel jongeren in de bevolking (deze factoren verkla-

ren 62% van de spreiding). 
6
 Buurten waar door burgers veel vermogenscriminaliteit 

wordt gesignaleerd, worden vooral gekenmerkt door sociaal-economische achter-

stand, veel jongeren in de bevolking en veel verhuismobiliteit (deze factoren verkla-

ren 58% van de spreiding). Opvallend is dat de aanwezigheid van voortgezet onder-

wijs hier geen rol van betekenis speelt, terwijl we hiervoor gezien hebben dat de 

aanwezigheid van middelbare scholen in een buurt een belangrijke voorspeller is van 

criminaliteit in het algemeen en vermogenscriminaliteit in het bijzonder.  

2.3.3 Ervaren onveiligheidsgevoelens 

In figuur 4 zien we het percentage burgers in Almere dat zegt zich wel eens onveilig 

te voelen (bron: Politiemonitor). Deze figuur toont een lichte toename van onveilig-

heidsgevoelens in de eerste jaren van dit decennium en een terugkeer naar het „ou-

de‟ niveau in 2005. Gemiddeld geeft iets meer dan een kwart van de bevolking aan 

zich wel eens onveilig te voelen. Dit percentage ligt lager dan in vergelijkbare ge-

meenten (Spapens en Henneken 1995, Andersson Elffers Felix 1996, Bodewitz 

2003). Uit de stadsenquêtes komt naar voren dat het percentage mensen dat zich 

overdag wel eens onveilig voelt op straat tussen 0% en 2% ligt, en het percentage 

burgers dat zich ‟s nachts wel eens onveilig voelt, ligt tussen 11% en 15% (Almere in 

de peiling, 1995 – 1999). Ook dit onderzoek bevestigt dat de burgers van Almere 

zich in hoofdzaak veilig voelen in hun stad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Op basis van multivariate regressie-analyses. 
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Gevoelens van onveiligheid ontstaan in Almere vooral op plekken waar veel jongeren 

rondhangen, in het openbaar vervoer en rond uitgaansgelegenheden (Politiemonitor 

2003). NS-stations, hangplekken voor jongeren, parken, de wegen en fietspaden 

tussen de stadsdelen en winkelcentra zijn de plekken die het meest worden ge-

noemd in dit verband (Wijkpeiling 2001). De overgrote meerderheid van de burgers 

die uitgaat in het stadshart voelt zich doorgaans echter veilig. Herhaald onderzoek 

laat zien dat slechts een klein deel zich tijdens het uitgaan wel eens onveilig voelt in 

het gebied (Ogier en Huisman 2006). Ook de ondernemers in het winkelcentrum voe-

len zich door de bank genomen veilig. Het veiligheidsgevoel in deze groep is in de 

afgelopen jaren ook nog toegenomen (Visser et al. 2007).  

In de wijkpeilingen die in 2001 en 2006 in Almere zijn gehouden is aan bewoners ge-

vraagd of ze zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt. De mate waarin dit het 

geval is, wordt (op buurtniveau) vooral beïnvloed door de percepties die mensen 

hebben van de problematiek die in de buurt speelt. In buurten waar burgers veel pro-

blemen waarnemen worden vaker dan elders gevoelens van onveiligheid ervaren 

(2001/2006: r=82/.84). Ook het objectieve criminaliteitsniveau, in het bijzonder het ni-

veau van geweldsdelicten in een buurt, hangt samen met onveiligheidsgevoelens 

van burgers (2001/2006: r=.64/.69). Als we de percepties van burgers hier even bui-

ten beschouwing laten en op zoek gaan naar de belangrijkste voorspellers van onvei-

Figuur 4  Percentage burgers dat zich wel eens onveilig voelt 
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ligheidsgevoelens in buurten, dan blijken de volgende drie factoren hierbij van door-

slaggevende betekenis: de aanwezigheid van veel Antillianen/Marokkanen/Afrikanen, 

een hoge verhuismobiliteit en de aanwezigheid van veel jongeren (deze factoren 

verklaren 60% van de niveauverschillen tussen buurten).
7
 

Resumerend kunnen we stellen dat ontwikkelingen in ervaren slachtofferschap in 

grote lijnen het beeld volgen dat hiervoor werd geschetst ten aanzien van de geregi-

streerde criminaliteit. Hondenpoep, rommel op straat, te hard rijdend verkeer en ver-

nieling van straatmeubilair zijn de meest genoemde problemen in Almere. Jeug-

doverlast en verkeersoverlast dienen volgens de meeste burgers met voorrang te 

worden aangepakt. De meeste Almeerders voelen zich veilig in hun eigen stad en 

buurt. Het niveau van ervaren onveiligheid verschilt wel tussen buurten. In buurten 

waar inwoners veel onveiligheidsgevoelens ervaren, worden ook veel problemen met 

betrekking tot criminaliteit gesignaleerd (door diezelfde burgers). Gemiddeld geno-

men gaat het om buurten waar ook sprake is van een hoger objectief criminaliteitsni-

veau (met name een hoog niveau van geweldsdelicten). Onveiligheidsgevoelens 

worden ook ervaren in het stadscentrum, tijdens het uitgaan en rond het openbaar 

vervoer. Het gaat gemiddeld genomen echter om een kleine groep mensen die zich 

onveilig voelt. 

2.4 De achtergronden en activiteiten van verdachten/daders 

Inzicht in daders en dadergroepen is voor een belangrijk deel gebaseerd op kennis 

die hierover bij de politie aanwezig is. In dit deel van de criminografie beschrijven we 

de achtergronden en activiteiten van verdachten uit Almere en verdachten van buiten 

die in Almere criminele feiten hebben gepleegd.  

De bronnen die we hiervoor hebben geraadpleegd, betreffen onder meer de jaarver-

slagen van de politie vanaf 1984, de regionale criminaliteitsbeeldanalyses van de po-

litie over de periode 2004 – 2007, door ons zelf verzamelde gegevens over verdach-

ten uit Almere (periode 2000 – 2007) en gegevens over verdachten van buiten Alme-

re die in deze stad delicten hebben gepleegd (periode 2005 – 2007). Daarnaast heb-

ben we ook gebruik gemaakt van beschikbare rapportages over specifieke risico-

groepen.  

Over achtergronden en activiteiten van verdachten zijn in Almere weinig historische 

gegevens beschikbaar. Alleen in de oudere jaarverslagen van de politie wordt soms 

melding gemaakt van het aantal aangehouden verdachten en de feiten waarvoor zij 

zijn aangehouden (ten behoeve van de politiële statistiek). Onze beschrijving zal zich 

derhalve vooral baseren op de verzamelde gegevens omtrent verdachten in de peri-

ode 2000 – 2007 en de regionale criminaliteitsbeeldanalyses die verschenen van 

2004 tot en met 2007.  

                                                           
7  Op basis van multivariate regressie-analyses op woonbuurten in Almere (gegevens over 2006/2007, exclusief 

centrumbuurten). 
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Het totaal aantal verdachten dat de politie op jaarbasis aanhoudt, is zowel in absolu-

te als relatieve zin sterk toegenomen. In 1984 werden 302 verdachten aangehouden, 

in 2007 waren dat er 3434 (inwoners en niet-inwoners). Gerelateerd aan bevolkings-

omvang ging het in 1984 om 9 verdachten per 1000 inwoners, in 2007 om 19 ver-

dachten per 1000 inwoners. De sterke toename, ook relatief, is vooral in de eerste 

helft van dit decennium (tussen 2000 en 2005) gerealiseerd.  

Wie worden in Almere verdacht van strafbare feiten? In historische bronnen (jaarver-

slagen van de politie en dergelijke) komen we al vanaf 1984 verwijzingen tegen naar 

het grote aandeel van jeugdigen in de verdachtenpopulatie. Later zien we ook verwij-

zingen naar oververtegenwoordiging van verdachten van diverse etnische achter-

grond (eerst Marokkanen, later ook Antillianen). Onze eigen gegevensverzameling 

(bijlage 2: tabellenboek, deel C) bevat gegevens over verdachten uit Almere (over de 

periode 2000 – 2007) en verdachten van buiten Almere die in Almere strafbare feiten 

hebben gepleegd (periode 2005 – 2007).  

2.4.1 Verdachten uit Almere 

Wanneer we de demografische gegevens van de verdachten uit Almere afzetten te-

gen de kenmerken van de bevolking, laten deze verdachten zich als volgt typeren:  

 oververtegenwoordiging van mannen (75-80% van verdachtenpopulatie) 

 oververtegenwoordiging van jeugdigen (circa 50% van verdachtenpopulatie) 

 oververtegenwoordiging van Antillianen (factor 3,5 t.o.v. bevolkingsaandeel), 

Marokkanen (factor 2) en Surinamers (factor 2). 

 

De regionale criminaliteitsbeeldanalyses (Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 

2007, 2008) beschrijven de laatste jaren een oververtegenwoordiging van verdach-

ten uit voormalige Oostbloklanden en in mindere mate ook Afrikanen. Hierbij gaat het 

in absolute zin om kleine aantallen.  

In de kenmerken die hier genoemd worden, is in de afgelopen 7 jaar zo goed als 

niets gewijzigd. We zien tussen 2000 en 2007 een lichte toename van Surinamers in 

de verdachtenpopulatie, maar deze is toe te schrijven aan de relatief sterke groei van 

deze bevolkingsgroep in de tussenliggende periode. In relatief opzicht is de overver-

tegenwoordiging van Surinaamse verdachten tussen 2000 en 2007 juist afgenomen. 

De sterke oververtegenwoordiging van Antillianen in de verdachtenpopulatie weer-

spiegelt een landelijk beeld. Echter, uit cijfers over aangehouden verdachten in de 

zogenaamde Antillianengemeenten in Nederland komt ook naar voren dat de over-

vertegenwoordiging van deze groep in de verdachtenpopulatie van Almere minder 

sterk is dan in andere Antillianengemeenten (Van Tilburg en Beijersbergen van He-

negouwen 2008).  

Als we dieper inzoomen op deze gegevens kunnen we nog enige aanvullende waar-

nemingen doen met betrekking tot vrouwelijke verdachten. Zo zien we onder andere 

dat binnen de subgroepen van Surinaamse en Antilliaanse verdachten het aandeel 

vrouwelijke verdachten groter is dan in andere groepen verdachten. Verder zien we 

dat het aandeel minderjarige vrouwelijke verdachten in de afgelopen jaren is toege-
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nomen van 10% van het totale aantal vrouwelijke verdachten in 2000 naar 19% in 

2007. De vrouwelijke verdachten worden dus jonger.  

We hebben van de verdachten uit Almere ook in kaart gebracht hoe hun criminele 

carrières eruit zien. Deze laten zich als volgt typeren: 

 gemiddelde leeftijd bij eerste politiecontact is circa 26 jaar  

 circa 40% is bij eerste politiecontact jonger dan 18 jaar 

 de aangehouden verdachten zijn gemiddeld 3,5 jaar crimineel actief
8
  

 circa 55-60% van de aangehouden verdachten is first offender 

 circa 15% van de verdachten heeft in een jaar meer dan 1 strafbaar feit ge-

pleegd
9
 

 gemiddeld hebben de verdachten circa 5 à 6 antecedenten 

 circa een kwart van de verdachten heeft 5 of meer antecedenten 

 

Ook in deze gegevens zien we de afgelopen 8 jaar nauwelijks verschuivingen van 

betekenis optreden. Als we kijken naar de verschillen en ontwikkelingen binnen ver-

schillende subgroepen van verdachten, kunnen we de volgende waarnemingen 

doen. De leeftijd waarop personen voor het eerst met de politie in aanraking komen 

ligt bij Marokkanen het laagst: zo‟n acht jaar lager dan bij Nederlandse verdachten. 

Ook bij andere allochtone groepen is sprake van een lagere „aanvangsleeftijd‟. Antil-

liaanse en Marokkaanse verdachten hebben gemiddeld genomen bij aanhouding een 

langere criminele carrière achter de rug en ze hebben gemiddeld meer strafbare fei-

ten gepleegd dan andere verdachten. Bij Antillianen zien we de duur van de crimine-

le carrière ook toenemen. Dit betekent dat in deze groep van verdachten relatief wei-

nig „first offenders‟ zitten en/of dat reeds bekenden van de politie telkens opnieuw 

worden aangehouden (meer dan bij andere groepen het geval is). Bij Nederlandse 

en Turkse verdachten neemt de duur van de criminele carrière juist iets af.  

In figuur 5 zijn de aangehouden verdachten in 1984 en 2007 uitgesplitst naar de mis-

drijven waarvoor ze in de betreffende jaren zijn aangehouden. We zien dat inbraak 

en diefstal de meeste antecedenten opleveren (28% van de verdachten is in 2007 

hiervoor aangehouden), maar dit aandeel is, zoals we dat hiervoor al bij de misdrij-

ven zagen, in de afgelopen jaren fors afgenomen: in 1984 werd nog bijna de helft 

van de verdachten voor dit soort feiten aangehouden. Steeds vaker worden verdach-

ten aangehouden in verband met andersoortige feiten, zoals geweldsdelicten (rela-

tieve toename van 50% ten opzichte van 1984), delicten tegen de openbare orde en 

het openbare gezag (relatieve toename ruim 300%) en opiumwet- en vuurwapende-

licten (relatieve toename 250%).  

 

                                                           
8  „Crimineel actief‟ is hier geoperationaliseerd als de periode tussen eerste antecedent en het laatste antece-

dent in het verslagjaar. 

9  Het gaat hierbij uiteraard alleen om „geregistreerde‟ feiten 
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Voor de laatste jaren zijn ook meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de de-

licten waarvoor verdachten zijn aangehouden (Stafdienst Politiële Beleidsondersteu-

ning 2007, 2008). Winkeldiefstal, mishandeling en alcohol gerelateerde misdrijven 

zijn de meest voorkomende feiten waarvoor verdachten worden aangehouden. Ove-

rigens bevestigen ook deze gegevens de verschuiving die gaande is in de aard van 

de feiten waarvoor verdachten worden aangehouden: een afname van veel voorko-

mende vermogensdelicten (met uitzondering van winkeldiefstal en diefstal/inbraak uit 

woning) en een sterke toename van aanhoudingen in verband met andersoortige de-

licten, vooral: alcoholgerelateerde delicten, drugsdelicten, mishandeling en openba-

re-orde delicten.  

Als we kijken naar de feiten waarvoor verschillende groepen verdachten worden 

aangehouden, kunnen we in de laatste jaren de volgende globale daderprofielen on-

derscheiden:  

Figuur 5  Aangehouden verdachten naar soort misdrijf 

in 1984 en 2007 (%)
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- geweldsdelicten:  

o vaker mannen, vaker iets oudere verdachten (26+) 

- gewelddadige vermogensdelicten:  

o vooral jongeren (piek bij minderjarigen), veel vaker Marokkanen, Antilli-

anen en Surinamers (opvallend: aandeel gewelddadige vermogensde-

licten bij vrouwelijke verdachten is gelijk aan dat van mannen; niveau 

ligt wel lager)
10

 

- vermogensdelicten:  

o vaker vrouwen (dit zijn de winkeldiefstallen) 

- vernieling: 

o geen duidelijk profiel: iets vaker jongeren, iets vaker mannen en iets 

vaker personen van autochtone afkomst 

- openbare-orde delicten: 

o vaker jongeren (piek bij minderjarigen) 

- bijzondere wetten (vooral verkeerszaken en drugsdelicten) 

o vaker mannen, veel vaker ouderen (piek ligt bij verdachten van 50+) 

 

2.4.2 Verdachten van buiten Almere 

Over de verdachten van buiten Almere is (nog) minder historische kennis voorradig 

dan over de verdachten uit Almere zelf. We beschikken over gegevens betreffende 

verdachten van buiten Almere die in de periode 2005 – 2007 in Almere delicten heb-

ben gepleegd (bijlage 2: tabellenboek, deel C). Omdat het niet erg zinvol is voor deze 

korte periode trendbeschrijvingen te maken, bespreken we de algemene kenmerken 

van deze groep (als geheel). Aan deze verdachten valt op, in vergelijking met de 

verdachten die afkomstig zijn uit Almere zelf: 

 de verdachten zijn iets vaker van het mannelijk geslacht  

 de gemiddelde leeftijd is vergelijkbaar met die van de verdachten uit Almere 

zelf, maar de verdeling is wel anders. Bij verdachten van buiten Almere treffen 

we verhoudingsgewijs minder jeugdigen (18-minners) en minder 50-plussers 

aan en relatief meer verdachten in de leeftijd tussen 26 en 35 jaar 

 de verdeling naar etniciteit vertoont een opvallende gelijkenis met die van ver-

dachten uit Almere zelf. We treffen in deze groep naar verhouding wel ietsje 

minder autochtonen en iets meer allochtonen aan  

 bijna een kwart van deze verdachten is afkomstig uit de regio Amsterdam, 

slechts 12% komt uit Flevoland zelf (vooral uit Lelystad). Uit de nabijgelegen re-

gio‟s Utrecht en Gooi- en Vechtstreek komt ook 13%. Van de overige verdach-

ten is 30% afkomstig uit andere regio‟s van het land. Van ruim 20% van de ver-

dachten is niet bekend waar ze vandaan komen.  

 

Uit de gegevens over de criminele carrières kunnen we afleiden dat het bij deze ver-

dachten gemiddeld genomen om een iets serieuzere groep criminelen gaat. Dit blijkt 

uit het feit dat ze jonger zijn wanneer ze voor het eerst met de politie in aanraking 

                                                           
10  Zie ook Wilken en Snel (2000). Dit is een onderzoek naar de achtergronden en werkwijzen van straatrovers in 

Almere. Naar aanleiding van de recente sterke toename van het aantal straatroven in 2007 voert onderzoeksbureau 

Beke op dit moment opnieuw een onderzoek uit naar dit fenomeen. 
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komen, maar ook uit het feit dat ze langere criminele carrières hebben en gemiddeld 

meer strafbare feiten per persoon hebben gepleegd (8,6 tegen 5,1 bij verdachten uit 

Almere zelf). Verdachten van buiten Almere worden naar verhouding vaker dan ver-

dachten uit Almere zelf aangehouden in verband met uiteenlopende vormen van 

vermogenscriminaliteit, zoals inbraken in woningen en bedrijven, diefstal van en uit 

voertuigen, zakkenrollerij, oplichting en dergelijke. 

Dat de etnische verdeling in deze groep zo sterk lijkt op die van verdachten uit Alme-

re zelf geeft ons een voorzichtige indicatie dat het hier in veel gevallen gaat om per-

sonen die een sociale binding met Almere hebben. Dat de problematiek in deze 

groep wat „zwaarder‟ is dan in de groep Almeerse verdachten ligt ook voor de hand, 

omdat in de laatste groep het gros van de verdachten bestaat uit „first offenders‟ die 

zijn aangehouden voor zaken als verkeersdelicten, winkeldiefstal.  

Resumerend kunnen we stellen dat criminaliteit in Almere in hoge mate een pro-

bleem van en met jeugdigen betreft. Verder zien we dat ook bepaalde groepen al-

lochtonen sterk oververtegenwoordigd zijn. Vooral Antillianen en in mindere mate 

ook Marokkanen en Surinamers. De achtergronden en criminele carrières van deze 

verdachten zijn op hoofdlijnen in de afgelopen jaren niet heel sterk gewijzigd. Als we 

kijken naar het soort delicten waarvoor deze verdachten worden aangehouden, zien 

we een ontwikkeling die parallel loopt met de verschuivingen in de geregistreerde 

criminaliteit. Het grootste deel van de verdachten die in Almere worden aangehou-

den, is afkomstig uit Almere zelf (circa 75-80%). Verdachten van buiten Almere lijken 

qua achtergrondkenmerken op de verdachten die uit Almere zelf komen, maar hun 

criminele carrières wijken in negatieve zin af. Het gaat om personen die gemiddeld 

genomen langer actief zijn en ernstiger vormen van criminaliteit plegen. In Almere 

worden ze naar verhouding vaak aangehouden in verband met serieuzere vermo-

gensmisdrijven zoals inbraken in woningen en bedrijven, diefstallen van en uit auto‟s.  

2.5 De aard, omvang en spreiding van openbare orde- en leefbaarheidspro-
blematiek 

Openbare orde- en leefbaarheidsproblematiek heeft betrekking op incidenten die in 

de openbare ruimte plaatsvinden en die het veiligheidsgevoel, maar meer in het al-

gemeen ook het welbevinden van burgers aantasten. Het gaat hierbij niet noodzake-

lijkerwijs om strafbare feiten. We beschrijven hier de gesignaleerde overlastproble-

men aan de hand van de overlastmeldingen die zijn binnengekomen bij de politie in 

de periode 2000 – 2008 (bijlage 2: tabellenboek, deel D), gegevens uit de wijkpeilin-

gen 2001 en 2006, de jaarverslagen van de politie vanaf 1984 en diverse onder-

zoeks- en beleidsrapportages.  

Uit achtereenvolgende metingen van de Politiemonitor in Almere weten we welke 

vormen van overlast burgers in Almere het meest storend vinden. Dit betreft vooral 

jeugdoverlast. Meer dan éénderde van de bevolking noemt dit als probleem dat met 

voorrang moet worden aangepakt (Politiemonitor 1999 – 2005). Ook verkeersonvei-

ligheid en verschillende vormen van criminaliteit worden genoemd als fenomenen 
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waar burgers graag actie op willen zien. Hiervoor zagen we al dat hondenpoep, 

rommel op straat, te hard rijdend verkeer en vernieling van straatmeubilair problemen 

vormen die veel burgers signaleren. Vanuit de politie bezien vragen vooral meldingen 

met betrekking tot allerhande vormen van ruzie en twist om aandacht.  

Als we kijken naar de meldingen betreffende overlast die binnenkomen bij de politie, 

kunnen we constateren dat de laatste 10 jaar sprake is van een redelijk constante 

stroom van meldingen. Van jaar tot jaar fluctueert het aantal enigszins, maar er is 

geen sprake van een dalende of toenemende trend.  

Figuur 6 geeft een overzicht van het soort overlastmeldingen dat in 1997 en in 2007 

bij de politie binnenkwam.
11

  

 

We zien in deze figuur dat veruit de meeste meldingen (54% in 2007) betrekking 

hebben op onenigheid tussen mensen. Hierbij gaat het zowel om relationele twist, 

burenruzie, maar ook om vechtpartijen op straat (de grootste subcategorie). Daarna 

is het vooral geluidsoverlast (vooral door buren) waar mensen over bellen, gevolgd 

door jeugdoverlast (16% van de meldingen in 2007). We zien wel enige verschillen 

                                                           
11  De gegevens van vóór 1997 zijn niet goed te vergelijken met de gegevens uit later jaren. 

Figuur 6  Samenstelling overlastmeldingen Almere 
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tussen 1997 en 2007 naar het soort overlast dat wordt gemeld, maar deze zijn niet 

heel groot. Als we de cijfers voor de tussenliggende jaren in ogenschouw nemen, 

kunnen we zien dat het hier om toevalsfluctuaties gaat. Bij geen van de hier ge-

noemde vormen van overlast is sprake van een duidelijke trend op- of neerwaarts, 

ook niet bij de overlastmeldingen betreffende jeugdigen.  

Wanneer we de geografische spreiding van deze meldingen over de stad in ogen-

schouw nemen, valt op dat in 2007 het aantal meldingen in de stadsdelen Buiten en 

Haven boven dat van Almere Stad lag (188 resp. 172 per 10.000 inwoners tegen 149 

per 10.000 meldingen in Almere Stad). Bij de verdeling van misdrijven is sprake van 

een omgekeerde verhouding. Daarop scoort Almere Stad juist hoger dan de andere 

stadsdelen. Overigens zien we in de afgelopen periode enige verschuivingen tussen 

de stadsdelen optreden. De laatste paar jaren neemt het aantal overlastmeldingen in 

Haven en Stad af, terwijl in Almere Buiten grosso modo sprake is van een toename 

van het aantal overlastmeldingen sinds 2000.  

Ook voor overlastmeldingen geldt dat de centrumgebieden te maken hebben met 

een hoger niveau wanneer we dit afzetten tegen het aantal inwoners in het gebied. 

Hierbij zien we hetzelfde beeld als bij de misdrijven: Centrum Stad scoort het hoogst 

op overlastmeldingen, gevolgd door Centrum Buiten en Centrum Haven. In Centrum 
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Haven is sprake van een duidelijk dalende trend. In Centrum Buiten en Centrum stad 

blijven de meldingen de laatste jaren op een vergelijkbaar niveau. Onderzoek onder 

ondernemers in de binnenstad laat zien dat overlastverschijnselen in dit gebied voor-

al overdag en op koopavonden plaatsvinden. Uitgaansgerelateerde overlast is be-

perkt en eerder in omvang afnemend dan toenemend (Visser et al. 2007, Ogier en 

Huisman 2006).  

In figuur 7 wordt een kaartje getoond van het aantal overlastmeldingen per 10.000 

inwoners in de woonbuurten van Almere (in 2007). Centrumbuurten en bedrijventer-

reinen zijn buiten beschouwing gelaten. 

De spreiding van overlastmeldingen over woonbuurten in de stad volgt in grote lijnen 

(maar niet helemaal) de spreiding van misdrijven, in het bijzonder geweldsmisdrijven, 

over de stad (2000/2007: r=.95/r=.73). We zien dat woonbuurten waar veel overlast 

wordt ervaren ongeveer dezelfde kenmerken hebben als buurten die met veel crimi-

naliteit kampen. De beste voorspellers van gemelde overlast op buurtniveau zijn:  

 sociaal-economische achterstand 

 veel éénoudergezinnen en alleenstaanden in de bevolking 

 veel jongeren in de bevolking 

 veel Antillianen/Marokkanen/Afrikanen in de bevolking 

 

Deze factoren verklaren circa 80% van de verschillen tussen buurten (met betrekking 

tot gemelde overlast).  

2.5.1 Jeugdoverlast 

Overlast door jeugdigen is een thema dat in Almere al lange tijd hoog op de agenda 

staat. Eind jaren tachtig zien we de politie melding maken van allerhande openbare-

orde incidenten rond jongerencentra in Centrum Haven. Tien jaar later gaat het om 

Antilliaanse jongeren die overlast veroorzaken rondom NS-station Almere Buiten. Het 

aandeel jongeren in de bevolking is in Almere zowel in absolute als relatieve zin 

groot te noemen. Eén of de vijf inwoners is tussen 10 en 25 jaar. En dit percentage is 

in de afgelopen 25 jaar altijd op een vergelijkbaar hoog niveau gebleven.  

In de voorbije jaren zijn enkele studies uitgevoerd om de jeugdgroepen in de openba-

re ruimte in kaart te brengen (Huisman en Pennings 2007, Tuynman 2006, Tuynman 

2004). Hiervoor is gebruik gemaakt van de shortlistmethodiek (Ferwerda en Kloos-

terman 2004), waardoor een nadruk ligt op het signaleren van groepen met respec-

tievelijk hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag. In Almere heeft men ook 

„aanwezige‟ groepen geïnventariseerd (duidelijk zichtbaar aanwezig in de publieke 

ruimte, maar niet echt hinderlijk).  

Deze studies laten zien dat Almere circa 50 problematische jeugdgroepen kent. 

Slechts één groep werd in 2007 bestempeld als criminele jeugdgroep, 20 groepen 

werden gekenschetst als overlastgevend, 22 als hinderlijk en 8 als „aanwezig‟. Ten 

opzichte van eerdere metingen zien we dat het aantal gesignaleerde groepen onge-

veer gelijk ligt en dat ook de gesignaleerde problematiek tamelijk vergelijkbaar is. 
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Overigens bestaan er verschillende inzichten over de aanwezigheid van criminele 

groepen in het straatbeeld van Almere. Volgens de politie zijn er in Almere verschil-

lende criminele jeugdgroepen op straat te vinden (in plaats van die ene die genoemd 

wordt in de studie van de gemeente: Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 

2007).
12

  

Het overgrote deel van deze jeugdgroepen hangt rond in de buurten van stadsdeel 

Almere Stad (38 van 51 geïnventariseerde groepen). Het aantal groepen in Buiten en 

Haven ligt aanzienlijk lager (respectievelijk 5 en 1 in 2007). Enkele groepen hangen 

vooral in de binnenstad rond (8 in 2007). Hoewel de aard van de overlast die deze 

groepen veroorzaken in de verschillende jaren niet erg veranderd is, zien we de 

groepen zelf wel snel wisselen. Zo was meer dan de helft van de groepen die in 2006 

geïnventariseerd werden, een jaar later niet meer in beeld. Het betreft hier dus een 

zeer fluïde fenomeen.  

2.5.2 Overlast door dak- en thuislozen en verslaafden 

Zeer incidenteel wordt melding gemaakt van overlast door dak- en thuislozen en ver-

slaafden (met name in het stadscentrum). In 2005 en 2006 werd onderzoek gedaan 

naar de aanwezigheid van zogenaamde kwetsbare groepen in Flevoland (in het bij-

zonder dak- en thuislozen en verslaafden). Geschat werd dat in 2006 in Almere 700 

personen verbleven met een verslaving en circa 500 dak- en thuislozen (respectieve-

lijk 4 en 2,7 per 1000 inwoners). Het gaat voornamelijk om oudere, autochtone man-

nen. Niet alle personen in deze groepen kampen met (vergelijkbare) problematiek. 

De auteurs concluderen dat deze groepen in Flevoland niet erg omvangrijk zijn (Ben-

schop et al. 2007). Korf et al. (2004) schatten het aantal zwerfjongeren in Almere op 

45 à 50. Ongeveer de helft hiervan behoort tot de risicogroep (d.w.z. leeft al enige tijd 

op straat).  

De meldingen bij de politie in verband met overlast door verwarde personen of in 

verband met drugs liggen in Almere op een laag niveau. In de afgelopen jaren is 

daarin weinig veranderd. De toegenomen drugscriminaliteit die hiervoor werd gesig-

naleerd lijkt derhalve vooral het gevolg van toegenomen opsporingsactiviteit door de 

politie. Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze groepen in Almere niet 

een bovenmatig probleem creëren.  

Resumerend kunnen we stellen dat overlastproblematiek in Almere, net als de crimi-

naliteitsproblematiek, in belangrijke mate verbonden is met het grote aandeel van 

jeugdigen in de bevolking. Ook verkeersoverlast wordt door burgers als een belang-

rijk probleem gezien. Ook hier zien we dat centrumgebieden, vooral het stadshart, 

met de meeste problemen kampen. Woonbuurten waar veel overlast wordt ervaren, 

overlappen in belangrijke mate met buurten waar veel criminaliteit plaatsvindt, met 

name veel geweldscriminaliteit. Overlast door andere groepen zoals dak- en thuislo-

zen, verslaafden en dergelijke speelt in Almere alleen in het stadshart een rol, maar 

de omvang van deze overlast is gering te noemen. Over de afgelopen jaren is het 

                                                           
12  De bevinding van de politie over de criminele groepen is van later datum dan de laatste telling door de ge-

meente in 2007. 
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beeld van de overlast in de stad, zeker als we naar het niveau van ervaren overlast 

kijken, min of meer stabiel.  

2.6 De aard en omvang van enkele specifieke vormen van criminaliteit 

In deze paragraaf gaan we nader in op enkele specifieke vormen van criminaliteit die 

de afgelopen jaren aandacht hebben gekregen in Almere en die niet zo zichtbaar zijn 

in de politieregistraties. Het gaat om huiselijk geweld, criminaliteit in en rond het 

openbaar vervoer, radicalisering en vormen van zware en georganiseerde criminali-

teit. 

2.6.1 Huiselijk geweld 

De Flevomonitor telde in 2006 in Almere 1046 slachtoffers van huiselijk geweld. Dit is 

5,9 slachtoffers per 1000 inwoners. De onderzoekers geven aan dat hier wellicht 

sprake is van enige overschatting, maar ze zijn niet in staat deze uit de cijfers te ha-

len (Benschop et al. 2007). Zelfs als we rekening houden met deze overschatting, 

kunnen we vaststellen dat het hier in relatieve zin om een substantieel probleem 

gaat. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar bedroeg het aantal straatroven in Almere 1,1 

per 1000 inwoners (ruim een factor 5 minder). Met andere woorden, de kans om in 

Almere slachtoffer te worden van huiselijk geweld, ligt aanzienlijk hoger dan de kans 

om op straat beroofd te worden. Het zijn vooral vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die 

slachtoffer zijn. De verdeling over etnische groepen volgt de bevolkingssamenstel-

ling.
13

 De daders zijn vooral mannen tussen 20 en 50 jaar. Allochtone mannen zijn 

licht oververtegenwoordigd.  

Het is niet mogelijk met betrekking tot dit fenomeen uitspraken te doen over trends, 

omdat de cijfers daarvoor ontoereikend zijn. In de afgelopen jaren is sprake geweest 

van een forse toename van deze incidenten, onder andere door toenemende aan-

dacht voor dit fenomeen, meer toegankelijke meldingsprocedures en betere registra-

tie.  

2.6.2 Criminaliteit in en rond het openbaar vervoer 

Almere is altijd alert geweest op de invloed van infrastructurele voorzieningen op de 

criminaliteitsontwikkelingen in de stad. Toen in 1987 de spoorlijn Almere – Lelystad 

openging was men bijvoorbeeld bevreesd voor een toename van openbare-

ordeproblematiek door jongeren die vanuit Lelystad richting Almere zouden komen. 

Ook in later jaren zien we deze aandacht terug bij de opening van andere NS-

stations in Almere. De vrees is dat deze voorzieningen de stad toegankelijker maken 

voor criminelen met name vanuit Amsterdam.  

In 2006 zijn de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid rond de Flevolijn 

(Lelystad – Weesp) beschreven door de gemeente Almere (Tuynman 2006). De rap-

portage bevat gegevens over beschadiging aan treinstellen en gebouwen, ander-

                                                           
13  Algemeen wordt aangenomen dat sprake is van een forse onderschatting van deze problematiek bij allochto-

nen. 
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soortige vernieling, netheid van de gebieden, ervaren veiligheid door reizigers en in-

cidenten met betrekking tot agressie en geweld. Op een gemiddelde werkdag stap-

pen in Almere tussen 40 en 50.000 mensen in en uit de trein. In de trein en op de 

stations doen zich met regelmaat agressie-incidenten voor. Verder worden regelma-

tig zaken in treinen of op stations beschadigd. In absolute en relatieve zin gaat het 

hierbij echter niet om opzienbarende aantallen. In hoofdzaak ervaren de reizigers het 

reizen op deze lijn en het verblijven op de stations in Almere dan ook als veilig. In 

absolute zin wordt station Almere CS geconfronteerd met de meeste problemen. 

Reizigers ervaren sommige stations in Almere als niet erg schoon. Over het alge-

meen is de problematiek op en rond het spoor in Almere niet verontrustend te noe-

men. 

In het lokale busvervoer worden de laatste tijd meer problemen gesignaleerd. Zeer 

recent gingen buschauffeurs in staking vanwege de vele incidenten met reizigers. Dit 

heeft geleid tot een overeenkomst tussen de busmaatschappij en de gemeente, die 

ertoe leidt dat alle stadsbussen zullen worden voorzien van gesloten cabines voor de 

chauffeurs.  

2.6.3 Radicalisering 

In het midden van de jaren tachtig vonden in Almere diverse, met name openbare 

orde incidenten plaats, die verband hielden met de komst van de (toenmalige) Cen-

trumpartij in de gemeenteraad van Almere. De incidenten betroffen vooral tegen-

standers van de Centrumpartij die met allerhande ludieke én minder ludieke acties 

het functioneren van de lokale politiek, in het bijzonder het functioneren van de Cen-

trumpartij, wilden dwarsbomen.  

De laatste jaren is het vraagstuk van spanningen tussen bevolkingsgroepen, met 

name tussen bevolkingsgroepen uit verschillende culturen, opnieuw actueel gewor-

den. Ook voor Almere is dit een relevant vraagstuk, al is het alleen maar omdat de 

variëteit aan culturen in deze stad toeneemt. Op dit moment bestaat ruim éénderde 

van de bevolking uit personen met een niet-Nederlandse etniciteit en dit percentage 

groeit. Het percentage stemmers op de PVV lag bij de laatste Tweede Kamer verkie-

zingen in 2006 boven het landelijke gemiddelde.  

In een korte, interessante studie, geschreven door twee medewerkers van de ge-

meente Almere, is een verkenning uitgevoerd naar sociale spanningen tussen bur-

gers in Almere met bijzondere aandacht voor het vraagstuk van radicalisering (Jans-

sen en Huisman 2007). Hieruit komt naar voren dat in Almere geen sprake is van 

structurele spanningen tussen bevolkingsgroepen. De aanwezigheid van enkele 

rechts-radicale en moslimradicale groepen wordt gekend en deels verondersteld, 

hoewel hierover ook enige onzekerheid bestaat omdat de groepen niet (altijd) in de 

publieke ruimte herkenbaar zijn (Moors 2007).  

Het effect van deze groepen op de Almeerse samenleving als geheel lijkt op dit mo-

ment niet heel groot, maar enkele voorbeelden in de studie (Janssen en Huisman 

2007) geven aan dat zelfs één of een beperkt aantal van dit soort kleine groepjes 

een grote invloed kan uitoefenen. Zo wordt het voorbeeld genoemd van een moskee 
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die door de betrokkenen permanent bewaakt wordt uit angst voor brandstichting. 

Zorgwekkend is in dit verband dat veel autochtonen allochtonen associëren met 

overlast en criminaliteit, terwijl een zeer substantiële groep allochtonen zich gedis-

crimineerd voelt in de Nederlandse/Almeerse samenleving. De actie-reactiepatronen 

die hieruit ontstaan reiken op dit moment niet verder dan min of meer geïsoleerde 

vormen van wederzijdse vervreemding en radicalisering. De auteurs (Janssen en 

Huisman 2007) concluderen dat in de gesignaleerde fenomenen wel risico‟s voor de 

toekomst liggen (zie ook: Moors en Jacobs 2009).  

Gielen (2008) heeft gerapporteerd over een groep rechtsnationale jongeren van de 

organisatie Voorpost die in 2007 is veroordeeld voor een reeks aanslagen met 

brandbommen op verschillende doelen in Almere. Zij stelt dat de problematiek van 

deze rechts-radicale jongeren in omvang wellicht groter is dan die van de radicalise-

rende moslimjongeren.  

Zware en georganiseerde criminaliteit 

Kennis over zware en georganiseerde criminaliteit is bijna volledig gebaseerd op 

waarnemingen die hieromtrent door de politie worden gedaan. Hoe meer deze inves-

teert in informatievoorziening en opsporingsonderzoek, des te omvangrijker en fijn-

maziger is de kennis over deze fenomenen.  

Aandacht voor zware en georganiseerde criminaliteit heeft in Almere altijd bestaan, 

maar de schaal waarop de politie hiermee bezig was, is lange tijd zeer bescheiden 

geweest (incidentele onderzoeken). In 1988 wordt voor het eerst melding gemaakt 

van een groter onderzoek naar de handel in verdovende middelen (waarbij het op-

sporingsmiddel pseudokoop werd ingezet). Ook in de jaren erna vinden we incidente-

le rapportages van dergelijke onderzoeken. In de meeste gevallen gaat het om on-

derzoeken naar de handel in soft- of harddrugs. Na de regionalisering van de politie 

in 1993 wordt het onderzoek naar deze vormen van criminaliteit beter ingebed in de 

organisatie en begint vooral de informatiepositie ten aanzien van deze misdrijven in 

het korps iets toe te nemen. Zo wordt in 1994, na de regionalisering, voor het eerst 

melding gemaakt van een inventarisatie van criminele samenwerkingsverbanden 

(csv‟s) in de regio Flevoland. Er werden toen 7 à 8 csv‟s beschreven (een jaar later al 

19). Echter, door gebrek aan personeel blijft de follow up in termen van opsporings-

onderzoek aanvankelijk een incidenteel karakter behouden. Pas de laatste 10 jaar 

heeft de opsporing van deze vormen van criminaliteit allengs (iets) meer substantie 

gekregen. De kennis over zware en georganiseerde criminaliteit die wortelt of vertakt 

in Almere, is daarom van recente datum.  

In het jaarverslag over 1997 wordt voor het eerst melding gemaakt van het feit dat er 

in Flevoland verschillende grote zwacri-onderzoeken hebben gelopen (9 stuks, waar-

van er dat jaar 6 werden afgerond). Ook in de jaren daarna wordt telkens melding 

gemaakt van het afronden van één of enkele zwacri-onderzoeken. De meeste hier-

van hebben betrekking op verdovende middelen (aanvankelijk vooral handel, in re-

cente jaren is ook toenemende aandacht voor georganiseerde hennepteelt). In het 

verleden is geregeld opgemerkt dat de omvang van de handel in verdovende midde-

len (en de daaraan gerelateerde overlastverschijnselen) in Almere een relatief gering 
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probleem vormt (ten opzichte van andere steden). Naast de productie en handel in 

verdovende middelen is in de afgelopen jaren aandacht geweest voor uiteenlopende 

vormen van criminaliteit, zoals fraudezaken, witwaspraktijken, grootschalige auto-

diefstallen, transportcriminaliteit, cybercrime, mensenhandel- en smokkel, rechts-

extremisme, et cetera (Jaarverslagen politie 1993 – 2007). 

De bron voor informatie over zware criminaliteit is op dit moment vooral de criminele 

inlichtingeneenheid (CIE) van de politie. De status van de informatie kan hierbij nogal 

variëren, maar het geeft wel een beeld van het soort zaken waar men „tegenaan‟ 

loopt. In het overgrote deel gaat het hierbij om informatie betreffende verdovende 

middelen, in mindere mate om informatie betreffende wapens en munitie, heling, al-

lerhande criminele activiteiten (zoals afpersing en dergelijke), fraude, overvallen en 

oplichting (aflopende volgorde in kwantiteit van informatie: Stafdienst Politiële Be-

leidsondersteuning 2006). 

Op basis van gegevens uit het zwacri-register kan iets gezegd worden over de crimi-

nele samenwerkingsverbanden (csv‟s) die regionaal in beeld zijn. Deze worden on-

derscheiden naar ernst en reikwijdte van de criminele activiteiten. Niveau 1 is het 

minst ernstige niveau, niveau 3 het meest ernstige niveau.
14

 In 2006 werden in Fle-

voland 34 csv‟s benoemd, waarvan 2 op niveau 1 zaten, 12 op niveau 2 en 20 op ni-

veau 3. Deze groepen werden vooral in verband gebracht met (inter)nationale handel 

in harddrugs (23), (internationale) handel in softdrugs (15), wapenhandel- en bezit 

(13), witwassen (15), corruptie (1) en milieu (1). De meeste groepen houden zich 

overigens bezig met een combinatie van criminele activiteiten. De leden van 11 van 

deze csv‟s zijn vooral van autochtone afkomst, de leden van 23 van deze csv‟s zijn 

vooral van allochtone afkomst (Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 2006, Mehl-

baum et al. 2007). 

In de criminaliteitsbeeldanalyses over 2004 en 2005 wordt ook ingegaan op de hen-

nepteelt in Flevoland. In de jaren 2002 – 2005 werden in de regio in toenemende ma-

te wietplantages geruimd (in totaal 350 in deze jaren). De meeste van deze planta-

ges worden bij toeval of na overlastmeldingen ontdekt. Het opruimen ervan had in 

deze periode geen prioriteit bij de politie. De verwachting is dan ook dat het actuele 

aantal wietplantages in de regio een veelvoud bedraagt van het aantal dat jaarlijks 

geruimd wordt. Ook de growshops zijn hierbij in beeld gekomen als faciliterende or-

ganisaties. De laatste jaren is sprake van schaalvergroting in de sector. Naast de 

kleine thuistelers komt steeds vaker grootschalige hennepteelt in beeld. Hierbij zijn 

criminele organisaties betrokken (Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 2005, 

2006). 

Hypotheek- en internetfraude zijn eveneens fenomenen die de laatste paar jaar om 

aandacht hebben gevraagd. In 2005 was Almere de vierde stad in Nederland qua 

meldingen in verband met hypotheekfraude. Deze vorm van fraude houdt mogelijk 

verband met investeringen in onroerend goed door criminelen. Zoals het zich laat 

aanzien gaan achter de internetfraude geen grote criminele netwerken schuil, maar 

                                                           
14  Criteria: KLPD, Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI), Zoetermeer 
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de aangerichte schade kan wel enorm oplopen (ook qua aantal slachtoffers), waar-

door dit delict prioriteit krijgt (Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning 2005).  

Resumerend kunnen we stellen dat de specifieke vormen van criminaliteit die we in 

deze paragraaf besproken hebben, laten zien dat Almere, als stad met 180.000 in-

woners, geconfronteerd wordt meer zeer uiteenlopende problematiek. Naar het zich 

laat aanzien wijkt deze problematiek niet in negatieve zin af van wat we in andere 

steden van vergelijkbare omvang aantreffen. Hierbij moet echter worden opgemerkt 

worden dat de politie zelf constateert dat de strategische informatiepositie op dit punt 

nog veel feilen vertoont (Mehlbaum et al. 2007).   

2.7 Stedelijke kenmerken en ontwikkelingen gekoppeld aan criminaliteit 

Om aan de hand van criminaliteitsverschijnselen in heden en verleden iets te kunnen 

zeggen over toekomstige ontwikkelingen is het van belang deze verschijnselen te 

koppelen aan stedelijke kenmerken en ontwikkelingen. Hiervoor hebben we al ver-

schillende analyses uitgevoerd waarbij we lieten zien op welke wijze de geografische 

spreiding van commune criminaliteit in Almere verbonden is met kenmerken van 

buurten. Deze kennis vullen we hier aan met een beschouwing over stedelijke ont-

wikkelingen die in de afgelopen jaren in Almere hebben plaatsgevonden. We koppe-

len deze aan de gesignaleerde criminaliteitsontwikkelingen. Voor gegevens over ste-

delijke ontwikkelingen in Almere maken we gebruik van tijdreeksen die we zelf ge-

creëerd hebben (bijlage 2: tabellenboek, deel E). Daarnaast gebruiken we informatie 

uit diverse rapportages.  

2.7.1 Analysekader 

De gelegenheidstheorie van Cohen en Felson (1979) biedt goede handvatten om re-

levante stedelijke kenmerken in beeld te brengen. Deze auteurs beschrijven de tot-

standkoming van een crimineel feit als het in tijd en ruimte samenkomen van een 

gemotiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en een (ongehinderde) toegang tot dit 

doelwit. Als het om een stad gaat, kunnen we deze factoren vertalen in termen van:  

 gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van risicogroepen 

 gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van doelwitten 

 gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de toegang tot doelwitten 

 

Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van risicogroepen worden, 

zoals we al gezien hebben, in belangrijke mate bepaald door demografische en soci-

aal-economische kenmerken van de bevolking. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan 

gewilde doelwitten worden vooral bepaald door de aanwezigheid van objecten en 

personen die als zodanig kunnen dienen. Bedrijvigheid en voorzieningen van aller-

hande soort, en de toegankelijkheid daarvan, trekken publiek aan. In dit publiek vin-

den we ook potentiële slachtoffers (én daders). Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan 

de toegang tot doelwitten kunnen we op heel uiteenlopende niveaus beschouwen. 

Mate van stedelijkheid (anonimiteit), aanwezigheid van infrastructuur, samenstelling 

van de bevolking, mate van beveiliging van objecten, inrichting van straten en bouw-
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wijze van huizen zijn factoren die hierbij in beeld kunnen komen. Het gaat in alle ge-

vallen om factoren die van invloed zijn op het „bij elkaar komen‟ van potentiële da-

ders en doelwitten. Deze factoren kunnen een fysiek, sociaal, technisch of procedu-

reel karakter hebben. Afhankelijk van het niveau waarop je kijkt en het soort feno-

meen dat hierbij in ogenschouw wordt genomen.  

We kunnen nu een poging doen deze factoren voor Almere nader te operationalise-

ren. Op basis van het voorgaande komen we dan tot de volgende opsomming:  

Mogelijk relevante factoren voor criminaliteitsontwikkelingen in Almere: 

1. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van risicogroepen 

a. Demografische kenmerken van de bevolking 

i. Ontwikkeling van aandeel jeugdigen in bevolking 

ii. Ontwikkeling van aandeel van niet-westerse allochtonen (speci-

fieke groepen) 

iii. Ontwikkeling van aandeel van Westerse allochtonen (specifieke 

groepen) 

iv. Ontstaan en ontwikkeling van nieuwe/andere risicogroepen … 

b.  Sociaal-economische kenmerken van de bevolking 

v. Ontwikkeling van huishoudens/personen in sociaal-economische 

achterstandspositie 

vi. Ontwikkeling van aanwezigheid van problematische „randgroe-

pen‟ zoals druggebruikers, verslaafden, daklozen, psychiatrisch 

patiënten e.d. 

2. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van doelwitten 

a. Ontwikkeling van woningmarkt en bevolking 

b. Ontwikkeling van bedrijvigheid 

c. Ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen 

d. Ontwikkeling van horeca, detailhandel, recreatieve en toeristische voorzie-

ningen (inclusief ontwikkeling centrumfunctie Almere) 

e. Ontwikkeling van fysieke en sociale infrastructuur en verkeersstromen in en 

rond Almere (toegankelijkheid van doelwitten) 

3. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de toegang tot doelwitten 

a. Ontwikkeling omvang bevolking / mate van stedelijkheid 

b. Ontwikkeling stedelijke inrichting en woningvoorraad 

c. Ontwikkeling van bevolkingssamenstelling op buurtniveau (homogeniteit, 

mobiliteit, huishoudtypen) 

d. Ontsluiting van Almere in de richting van andere stedelijke gebieden (Am-

sterdam) 

 

Toelichting: 

Ad a) risicogroepen 

Demografische factoren hangen samen met de aanwezigheid van groepen die een 

verhoogd risico op crimineel gedrag vertonen. We zagen hiervoor al dat het aandeel 

van jeugdigen en sommige groepen niet-westerse allochtonen in de bevolking op 
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buurtniveau samenhang vertoont met het criminaliteitsniveau. Nieuwe bevolkings-

ontwikkelingen kunnen ook nieuwe risicogroepen in beeld brengen. Sociaal-

economische kenmerken vertonen ook samenhang met criminaliteitsverschijnselen. 

Sociaal-economische achterstand, gemeten naar inkomens- en opleidingsniveau, 

maar ook de aanwezigheid van „randgroepen‟ zoals dak- en thuislozen, verslaafden 

en dergelijke kunnen het criminaliteitsniveau beïnvloeden. Verder kunnen risicogroe-

pen van buiten een rol spelen, wanneer voorzieningen in de stad deze groepen aan-

trekken. Denk hierbij aan horeca- en recreatieve voorzieningen, maar ook aan scho-

len, of bedrijven. 

Ad b) doelwitten 

De omvang van de stad, in termen van aantal inwoners en woningen, betekent au-

tomatisch een groter aantal potentiële doelwitten. Hetzelfde geldt voor het voorzie-

ningenniveau: voorzieningen trekken mensen aan en hieronder bevinden zich ook 

potentiële slachtoffers (én potentiële daders). Een hoger voorzieningenniveau kan 

derhalve geassocieerd worden met een hoger criminaliteitsniveau. Dit geldt zowel 

voor bedrijvigheid, onderwijsvoorzieningen, centrum- en recreatieve voorzieningen. 

De infrastructuur, verkeersstromen binnen en rond Almere, beïnvloeden de mobiliteit 

van personen in en naar de stad. Ontwikkelingen die hierin plaats vinden beïnvloe-

den de mate waarin en de wijze waarop risicogroepen in contact kunnen komen met 

gewilde doelwitten. Dit geldt zowel voor de fysieke als de sociale infrastructuur. 

Ad c) toegang tot doelwitten (bijv. afwezigheid van toezicht) 

Toenemende omvang van de stad duidt niet alleen op meer potentiële doelwitten, 

maar kan ook de sociale structuur en cultuur van de stad veranderen. Grootstedelijk-

heid kan meer anonimiteit impliceren en derhalve geringere sociale controle. Vooral 

in centrumgebieden. 

Op buurt- en straatniveau worden fenomenen van sociale controle beïnvloed door de 

wijze waarop de stedelijke ruimte is ingericht, het type woningen dat er staat en de 

samenstelling van de bevolking. Ook infrastructurele ontwikkelingen (zoals nieuwe 

wegen, spoorverbindingen en dergelijke) zijn van invloed op de toegankelijkheid van 

doelwitten. Risicogroepen uit Amsterdam en van elders kunnen Almere zo beter be-

reiken. Toezicht en sociale controle worden ook beïnvloed door (be-

leids)inspanningen van allerhande actoren, zoals burgers, bedrijven en instellingen, 

de lokale overheid, de politie et cetera. Die beleidsinspanningen kunnen betrekking 

hebben op en effecten sorteren ten aanzien van elk van de hier genoemde factoren. 

Het gaat dan om zulke zaken als preventie- en beveiligingsmaatregelen, toezicht in 

de openbare ruimte, et cetera. De handelingen van beleidsactoren worden in hoofd-

stuk 3 apart behandeld en blijven hier derhalve buiten beschouwing.  

2.7.2 Stedelijke ontwikkelingen in Almere 

Op basis van het analysemodel van Cohen en Felson zijn we in staat stedelijke ken-

merken aan te wijzen die relevant zijn voor criminaliteitsfenomenen. In tabel 4 be-

schrijven we enkele belangrijke ontwikkelingen die de afgelopen 25 jaar in Almere 

hebben plaatsgevonden ten aanzien van deze kenmerken (bijlage 2, tabellenboek 
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deel E, Huisman et al. 2008, Marlet en Woerkens 2007, Kuit en Pavlovic 2007). We 

groeperen deze ontwikkelingen naar de hiervoor besproken gelegenheidsfactoren. 

 

Tabel 4  Enkele stedelijke ontwikkelingen in Almere in de periode 1984 - 2007 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van risicogroepen 

 Aandeel jeugdigen in bevolking is hoog en constant 

 Aandeel (niet-westerse) allochtonen en culturele diversiteit nemen toe 

 Aandeel van huurwoningen in woningvoorraad is laag en gedaald (sociaal-economische 

indicator) 

 Ten opzichte van andere steden nemen sociaal-economische prestaties de laatste 10 jaar 

iets af (meer lager opgeleiden, minder hoger opgeleiden, meer werklozen e.d.) (gemiddeld 

inkomensniveau ligt wel boven gemiddelde
15

) 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van voorzieningen/doelwitten 

 Bedrijvigheid en aantal arbeidsplaatsen in Almere groeit sneller dan bevolking, maar gere-

lateerd aan bevolkingsomvang is sprake van geringe bedrijvigheid (vergeleken met andere 

steden) 

 Ontwikkeling van voorzieningen (horeca, detailhandel, onderwijs-, cultureel- en zorgaan-

bod) blijft achter bij groei bevolking (niveau ligt veel lager dan in vergelijkbare steden) 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van toegang tot doelwitten 

 Toename bevolking verhoogt anonimiteit in publieke ruimte 

 Gevaren ten aanzien van sociale samenhang en –controle in enkele „oudere‟ buurten  

 Bouwactiviteiten verlagen drempel tot doelwitten 

 Groei infrastructuur blijft achter bij groei bevolking 

 

 

2.7.3 Stedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan gesignaleerde criminaliteit 

In de criminaliteitsontwikkelingen die zich in Almere hebben voorgedaan, zien we al-

lerhande invloeden terug, deels ook landelijke en zelfs Europese trends. Het is daar-

om niet zinvol deze ontwikkelingen één-op-één te koppelen aan de hier beschreven 

stedelijke ontwikkelingen. Wat we wel kunnen doen is beide fenomenen met elkaar in 

verband brengen en patronen signaleren.  

                                                           
15

  Het gemiddelde inkomensniveau per huishouden ligt in Almere iets boven het landelijke gemiddelde, maar 

het gemiddelde inkomen per persoon ligt iets lager. De verklaring hiervoor is dat de gemiddelende omvang van een 

huishouden in Almere wat groter is dan in Nederland. 



 Criminaliteit en veiligheid in Almere 64 

De ontwikkeling van de omvang van de criminaliteit in Almere is uiteraard in belang-

rijke mate gekoppeld aan de bevolkingsontwikkeling die de afgelopen 25 jaar heeft 

plaatsgevonden. In figuur 8 hebben we de ontwikkeling in het absolute en relatieve 

criminaliteitsniveau in Almere afgezet tegen de groei van de bevolking. Omdat we al-

le cijfers geïndexeerd hebben, kunnen we zien dat tussen 1984 en 2007 de bevol-

king is toegenomen met een factor 5,5, het aantal misdrijven is toegenomen met een 

factor 9,5 en het aantal misdrijven gerelateerd aan bevolkingsomvang is (derhalve) 

toegenomen met een factor 1,75. Als de bevolking in deze periode niet gegroeid zou 

zijn, zou het absolute criminaliteitsniveau in 2007 dus een 75% hoger hebben gele-

gen dan 25 jaar ervoor. In vergelijking tot de rest van Nederland is sprake van een 

fors bovengemiddelde criminaliteitsgroei, want landelijk gezien nam de geregistreer-

de criminaliteit (gerelateerd aan bevolkingsomvang) in deze periode niet toe. Deze 

vergelijking is echter lastig te maken, omdat Almere in 1984 nog zoveel kleiner was 

dan nu en nauwelijks voorzieningen kende. De periode tot circa midden jaren negen-

tig kenmerkt zich door een bovengemiddelde stijging van de criminaliteit (ten opzich-

te van het landelijke beeld). In de periode daarna begint Almere de landelijke ontwik-

keling te volgen van stabilisering, ondanks het feit dat de stad ook sindsdien fors 

bleef groeien. De relatie tussen bevolkingsomvang en relatieve criminaliteit blijkt niet 

eenduidig te leggen. Groei van de stad heeft tot op heden niet altijd en niet automa-

tisch geleid tot een hoger relatief criminaliteitsniveau. In ieder geval de laatste 10 jaar 

niet. 

Wanneer we de criminaliteitsontwikkelingen in Almere beschouwen tegen de achter-

grond van de aanwezige risicogroepen, zien we vooral het grote belang van de om-

Figuur 8  Ontwikkeling bevolking en misdrijven (abs. en rel.) 

Almere 1984 - 2007 (indexcijfers 1984=100)
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vangrijke groep jeugdigen in de bevolking terug (en daarbinnen de oververtegen-

woordiging van bepaalde groepen niet-westerse allochtonen). De relatieve toename 

van bijvoorbeeld geweldsdelicten, vernieling en openbare-orde delicten volgt een 

landelijke trend, maar in Almere zien we deze versterkt terug. Dit zijn delicten die 

vooral onder (allochtone) jongeren veel voorkomen. Aan de andere kant van het 

spectrum zien we ook een relatieve toename van ernstige en georganiseerde vor-

men van criminaliteit zoals wapen- en drugshandel, grootschalige fraude, en dergelij-

ke. Dit is enerzijds – zoals hiervoor geconstateerd – waarschijnlijk een effect van op-

sporingsactiviteit, waardoor deze verschijnselen meer zichtbaar worden. Maar an-

derzijds duidt dit toch ook op ontwikkelingen in de daderpopulatie naar meer groot-

schalige en ernstige vormen van criminaliteit. Naarmate de stad langer bestaat, 

groeien ook de mogelijkheden om meer duurzame criminele netwerken te vormen 

die zich bezighouden met ernstiger vormen van criminaliteit. Vergelijkenderwijs gaat 

het in Almere waarschijnlijk nog steeds om een relatief bescheiden groep „risico-

individuen‟.  

Als we naar „grove‟ indicatoren kijken, bijvoorbeeld het aandeel huurwoningen in het 

woningenbestand, dan valt op dat Almere voor een zeer belangrijk deel bestaat uit 

koopwoningen. We weten dat deze indicator sterk correleert met geringere aanwe-

zigheid van risicogroepen voor criminaliteit. In dit opzicht wijkt Almere nog steeds 

sterk af van gemeenten van vergelijkbare omvang in Nederland. De sociaal-

economische status van de inwoners van Almere blijft de laatste jaren wel wat achter 

bij landelijke trends, maar hierbij gaat het om zodanig subtiele verschillen dat we 

daar geen waarneembaar effect op de criminaliteit van mogen verwachten. Vergelij-

kenderwijs scoort Almere dus gunstig als het gaat om de aanwezigheid van risico-

groepen voor criminaliteit en dit zien we terug in lagere criminaliteitscijfers en grosso 

modo ook in minder ernstige vormen van criminaliteit. Dit neemt uiteraard niet weg 

dat er in de stad risicogroepen aanwezig zijn die met hun delictgedrag voor veel 

schade en onrust kunnen zorgen.  

Naast de aanwezigheid van personen in een stad die gemotiveerd zijn om criminele 

feiten te plegen, speelt ook de economische activiteit en het voorzieningenniveau 

een belangrijke rol bij het totstandkomen van delicten. Bedrijvigheid en voorzieningen 

in de stad kunnen enerzijds worden beschouwd als potentiële doelwitten van crimina-

liteit. Anderzijds kunnen ze ook werken als gelegenheidsfactoren, bijvoorbeeld omdat 

ze potentiële slachtoffers en daders in elkaars nabijheid brengen, of omdat ze aan-

trekkelijk zijn voor criminelen (als dekmantel, om in te beleggen). Linksom of rechts-

om fungeren bedrijvigheid en (publieke) voorzieningen als een facilitator voor aller-

hande vormen van criminaliteit. Hierbij kan het gaan om commune vormen zoals 

(winkel)diefstal, geweld, of vernieling, maar ook om grootschalige en georganiseerde 

vormen van criminaliteit.  

Wanneer we naar de ontwikkelingen in Almere in de voorbije jaren kijken, zien we 

dat de bedrijvigheid en het voorzieningenniveau weliswaar fors zijn toegenomen, 

maar per saldo toch (sterk) achterblijven bij de groei van de bevolking. Bedrijvigheid 

en voorzieningen op het vlak van onderwijs, zorg, cultuur, detailhandel, horeca, re-

creatie trekken „eigen vormen‟ van criminaliteit aan. Ook anno 2008 is Almere nog 
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vooral een woonstad en dat zien we terug in het relatief bescheiden criminaliteitsni-

veau, maar ook in de vormen van criminaliteit die in Almere prominent en minder 

prominent zijn. Hiervoor zagen we dat de kennispositie ten aanzien van grootschali-

ge en georganiseerde vormen van criminaliteit in Almere nog te wensen overlaat, 

dus is het lastig „harde‟ uitspraken te doen over fenomenen die op dit vlak in Almere 

spelen en hoe deze zich verhouden tot andere steden. Het is duidelijk dat ook Alme-

re op dit vlak problemen kent, zoals iedere stad van deze omvang. Tegelijkertijd ligt 

het voor de hand te veronderstellen dat de schaal van deze problematiek relatief ge-

zien nog bescheiden is, eenvoudigweg omdat de bedrijvigheid en de voorzieningen 

die nodig zijn om bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit te faciliteren in 

Almere niet heel sterk ontwikkeld zijn. Het relatief geringe niveau van economische 

activiteit is vanuit de optiek van criminaliteitsrisico‟s dus een blessing in disguise.  

Overigens geldt voor publieke voorzieningen een vergelijkbaar verhaal. We zagen 

hiervoor dat de aanwezigheid van scholen voor voortgezet onderwijs in een gebied 

sterk correleert met het criminaliteitsniveau in de omgeving. Meer scholen betekent 

dus meer criminaliteit door jongeren in de nabijheid van die scholen. De analyses 

bieden hier geen zicht op, maar uiteraard spelen hierbij factoren mee zoals de om-

vang van scholen, de wijze waarop ze in een gebied gepositioneerd zijn en de ligging 

ten opzichte van andere voorzieningen zoals winkelcentra en dergelijke. 

Behalve gemotiveerde daders en aantrekkelijke doelwitten zijn ook gelegenheidsfac-

toren van belang. Deze beïnvloeden de mate waarin daders toegang hebben tot hun 

doelwitten en de eventuele obstakels die ze hierbij moeten overwinnen. Deze facto-

ren kunnen we op zeer uiteenlopende niveaus beschouwen. Hier kijken we naar en-

kele stedelijke contextfactoren.  

De toenemende omvang van Almere heeft effect op de stedelijkheid, hier vooral be-

schouwd als indicator van grootschaligheid en anonimiteit (en afnemende sociale 

controle in de publieke ruimte). Dit is uiteraard geen fenomeen dat we vast kunnen 

pakken. Voor zover deze verstedelijking plaatsvindt, zal deze vooral zijn invloed doen 

gelden in de publieke ruimte, met name bij evenementen, in het stadscentrum, in en 

rond het openbaar vervoer en dergelijke. Dit zien we terug in bijvoorbeeld de proble-

matiek die zich momenteel voordoet in het openbaar (bus)vervoer, maar vooral ook 

in het stadshart. Het stadscentrum is in de afgelopen jaren geconfronteerd met een 

zeer forse toename van vooral geweld en openbare orde delicten. Deze toename lijkt 

veroorzaakt te worden door een verschuiving in de betekenis die dit gebied voor Al-

meerders vervult: de uitbreiding van het stadshart heeft de centrumfunctie van dit 

gebied versterkt ten opzichte van de andere twee centrumgebieden. De ontwikkeling 

is vooral gekoppeld aan de toenemende horeca in het gebied. Daar waar Almere 

stedelijke trekken begint te vertonen, zien we dus ook de „bijbehorende‟ criminaliteits-

fenomen ontstaan.  

Als het gaat om criminaliteitsproblematiek in woonbuurten, hebben we hiervoor al 

uitvoerig stilgestaan bij factoren die op dit niveau van invloed zijn. De combinatie van 

sociaal-economische achterstand, anonimiteit en gebrek aan stabiliteit in de bevol-

king creëert een atmosfeer waarin criminaliteit kan gedijen. We zien in Almere enkele 
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buurten die intussen al jarenlang hoog scoren op de objectieve criminaliteitscijfers. 

De processen die in deze buurten gaande zijn, doen denken aan wat we in sommige 

oude wijken van de grote steden zien, maar dan op een milder niveau. Hier liggen 

echter wel risico‟s, omdat de concentratie van probleemfactoren ook in deze Almeer-

se buurten aan de orde is en de problemen – zonder nadrukkelijk ingrijpen – heel 

gemakkelijk tot verdergaande verpaupering en verharding van de criminaliteitspro-

blematiek kunnen leiden.  

Een bijzondere gelegenheidsfactor die in Almere prominent aan de orde is, betreft 

het feit dat er voortdurend nieuwe woon- en werkgebieden worden ontwikkeld. Vanuit 

de optiek van de gelegenheidsbenadering kan hier een verhoogd risico op criminali-

teit worden gesignaleerd. In de afgelopen jaren is er veel gebouwd en werden veel 

gebieden (buurten) gekenmerkt door een weinig stabiele aanwezigheid van bewo-

ners (die als toezichthouders kunnen functioneren). Gebieden die deels bewoond 

dan wel gebruikt worden en deels nog worden afgebouwd, zijn extra kwetsbaar voor 

criminaliteit. Er is doorgaans weinig sociale controle doordat mensen elkaar nog niet 

kennen en de situatie telkens verandert. Dat maakt deze gebieden tot ideale pleeg-

plaatsen voor delicten. Door de afnemende bouwactiviteiten is de bevolking in buur-

ten van Almere de laatste jaren wat gestabiliseerd. Dit is gunstig voor de sociale con-

trole. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor op bedrijventerreinen die in ontwik-

keling zijn (en waar bijvoorbeeld de collectieve beveiliging nog niet goed geregeld is).  

Factoren die sociale controle en toezicht beïnvloeden houden ook verband met de 

wijze waarop de stedelijke ruimte is ingericht. Ontwikkelingen ten aanzien van stede-

lijke inrichting hebben we op dit moment onvoldoende in beeld. De gescheiden ver-

keersstromen die her en der in Almere zijn gecreëerd voor auto‟s, openbaar vervoer 

en fietsers hebben volgens sommigen een criminaliteitsbevorderend effect (door de 

geringere mogelijkheden voor sociale controle). Zo vinden er veel berovingen plaats 

op het fietspad dat parallel loopt aan de spoorbaan en op de fietspaden tussen de 

stadsdelen. De laatste analyse hiervan dateert echter van 2000 (Wilken & Snel 

2000). We hebben hierover geen recentere cijfers tot onze beschikking.  

De fysieke bereikbaarheid van de stad speelt ook een rol als het gaat om de toegang 

die potentiële daders hebben tot doelwitten. Bij de analyse van daders die actief zijn 

in Almere (paragraaf 2.4) zagen we dat circa een kwart van de aangehouden ver-

dachten van buiten Almere komt, vooral uit de regio Amsterdam. Verschillende par-

tijen in Almere zijn beducht voor „Amsterdamse criminelen‟ die hun werkterrein ver-

leggen naar Almere. De fysieke bereikbaarheid is een factor die hierbij een rol kan 

spelen (zeker niet de enige!). Op dit moment zijn de verbindingen tussen Almere en 

bijvoorbeeld Amsterdam niet zodanig dat hiervan een autonoom criminaliteitsverster-

kend effect mag worden verwacht. De sociale netwerken die de Amsterdamse crimi-

nelen in Almere hebben, lijken vooralsnog een grotere rol van betekenis te spelen. 

Toename van economische activiteit in Almere zal deze stad ook voor deze groepen 

aantrekkelijker maken. Op dit moment lijkt dat nog niet heel erg aan de orde. 
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Resumerend kunnen we stellen dat het relatief milde criminaliteitsklimaat in Almere 

vooral veroorzaakt wordt door een combinatie van twee factoren: 1) de beperkte 

aanwezigheid van risicogroepen in de bevolking en 2) het relatief lage niveau van 

bedrijvigheid en voorzieningen in de stad. Tegelijkertijd kunnen we ook enkele risico-

factoren signaleren. Deze liggen in de toenemende verstedelijking die leidt tot afna-

me van sociale controle in de publieke ruimte, in de „verpaupering‟ van enkele oude-

re buurten, in de criminaliteitsgevoeligheid van gebieden die in aanbouw zijn en in de 

wijze waarop de stedelijke ruimte wordt ingericht (bijvoorbeeld de criminogene wer-

king van gescheiden verkeersstromen).   

2.8 Benchmark  

In deze paragraaf formuleren we een antwoord op de onderzoeksvraag: hoe ver-

houdt de veiligheidssituatie in Almere zich tot die van vergelijkbare steden? Welke 

belangrijke overeenkomsten en verschillen kunnen we waarnemen? Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden maken we gebruik van bestaande benchmarkgegevens. In 

het voorgaande hebben we op diverse plaatsen hiervan al gebruik gemaakt. In deze 

paragraaf vullen we deze gegevens aan en proberen aldus een zo compleet mogelijk 

beeld te creëren van de positie die Almere inneemt ten opzichte van vergelijkbare 

steden.  

De definitie van een „vergelijkbare‟ stad kan op grond van diverse criteria plaatsvin-

den. In de bestaande benchmarks wordt Almere doorgaans vergeleken met steden 

die een vergelijkbare omvang qua inwonertal hebben, zoals Eindhoven, Tilburg, Gro-

ningen, Breda en Nijmegen. Dit is wellicht het belangrijkste criterium, aangezien ver-

schijnselen van (on)veiligheid doorgaans in (zeer) sterke mate aan bevolkingsom-

vang gerelateerd zijn (Eggen & Kalidien 2007). Hierna zullen we, waar mogelijk, ook 

steden in de vergelijking betrekken die op andere gronden vergelijkbaar zijn met Al-

mere. Het gaat dan om andere new towns en/of steden die een snelle groei hebben 

gekend, zoals Amersfoort, Haarlemmermeer, Zoetermeer, Spijkenisse, Capelle a/d 

IJssel en Nieuwegein. 

2.8.1 Vergelijking op omvang en aard van delicten 

In 2008 werden voor het eerst de resultaten gepresenteerd van de Gemeentelijke 

Veiligheidsindex (GVI), een instrument dat ontwikkeld is door Politie en Wetenschap 

(Politieacademie), in samenwerking met de Dienst Onderzoek en Statistiek van de 

gemeente Amsterdam. Het instrument heeft tot doel gemeenten in Nederland te kun-

nen vergelijken op veel voorkomende criminaliteit. Hiertoe worden de aangiften voor 

diverse soorten misdrijven opgeteld, afgezet tegen het aantal inwoners of woningen 

en geïndexeerd naar het landelijke gemiddelde (van 443 gemeenten), waarbij 100 

het indexcijfer voor de gemiddelde score in Nederland is. Er wordt gekeken naar vier 

groepen van misdrijven: diefstal (diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en overige voer-

tuigen, autodiefstal en zakkenrollerij), inbraak (woningen), geweld (bedreiging, mis-

handeling, straatroof, aanranding en verkrachting), en allerhande vormen van vernie-

ling (Binnenlands Bestuur, 7-11-2008).  
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In tabel 5 zijn de gegevens voor Almere samengevat en afgezet tegen de hiervoor 

genoemde benchmarkgemeenten. De indexcijfers voor Almere laten zien dat de stad 

ruim boven het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten scoort (indextotaalscore 

bedraagt 159). Dit behoeft geen verbazing te wekken, aangezien het overgrote deel 

van de Nederlandse gemeenten aanzienlijk kleiner is dan Almere. Almere was in 

2007 de achtste stad van Nederland, maar scoorde op de GVI een 35e plaats. Met 

andere woorden, de gemeente scoort royaal beneden het gemiddelde als het gaat 

om criminaliteit afgezet tegen de omvang van de bevolking. Steden die qua omvang 

op Almere lijken, scoren allen hoger, waarbij Groningen licht hoger scoort (indexto-

taalscore 170) en Eindhoven fors hoger (indextotaalscore 225). De gemeenten die 

gekenschetst kunnen worden als new towns of snelle groeiers laten een wisselend 

beeld zien: sommige steden doen het beter dan Almere (Haarlemmermeer, Capelle 

en Zoetermeer), andere doen het minder goed (Spijkenisse, Nieuwegein en Amers-

foort). In alle gevallen gaat het hierbij om steden die licht tot fors kleiner zijn dan Al-

mere. 

Met uitzondering van de stad Groningen, zien we dat steden met een vergelijkbare 

omvang rangposities op de GVI innemen die min of meer vergelijkbaar zijn met de 

omvang van de bevolking. Met andere woorden, we zien hier het verband tussen be-

volkingsomvang en criminaliteitsomvang geïllustreerd. Bij de new towns en snelle 

groeiers zien we grote verschillen. Enerzijds zien we hier steden die het, net als Al-

mere, naar verhouding goed doen, zoals Amersfoort, Haarlemmermeer, Zoetermeer 

en Capelle. Anderzijds zien we hier steden die – naar omvang van de bevolking ge-

meten – slechtere criminaliteitcijfers laten zien (Spijkenisse en Nieuwegein).  

Als we kijken naar de verschillende soorten delicten waaruit de GVI is opgebouwd, 

zien we dat Almere het bij de meeste delicten (veel) beter doet dan vergelijkbare ste-

den. Dit geldt bijvoorbeeld voor de diefstaldelicten, voor (woning)inbraak en in iets 

mindere mate ook voor de geweldsdelicten. Alleen de aangiften van vernieling liggen 

in Almere substantieel hoger dan in de benchmarkgemeenten (met uitzondering van 

Spijkenisse). Dit laatste wordt wellicht mede veroorzaakt door het proactieve (aangif-

te)beleid dat de gemeente op dit vlak voert. 
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Tabel 5  Scores op de Gemeentelijke VeiligheidsIndex 2007: Almere versus enkele benchmarkgemeenten 

(Nederlands gemiddelde indexscore = 100) 

Stad (rangposities omvang 

stad / GVI) 

Index totaal Index diefstal  Index in-

braak  

Index geweld  Index vernie-

ling  

Almere (8/35) 159 116 148 179 192 

      

Vergelijkbare omvang      

Eindhoven (5/3) 225 243 217 297 144 

Tilburg (6/7) 208 166 239 275 150 

Groningen (7/24) 170 135 161 243 136 

Breda (9/12) 197 191 213 219 164 

Nijmegen (10/13) 197 212 235 212 126 

      

New towns/snelle groei      

Amersfoort (16/26) 163 202 157 174 140 

Haarlemmermeer (17/118) 116 109 110 121 123 

Zoetermeer (22/63) 139 136 65 198 157 

Spijkenisse (43/14) 195 79 177 179 345 

Capelle a/d IJssel (53/73) 133 101 145 151 124 

Nieuwegein (56/25) 169 223 159 134 158 

 

De laatste AD-misdaadmeter (cijfers over 2007) laat vergelijkbare cijfers zien voor 

Almere. Ook de AD-misdaadmeter is gebaseerd op CBS-statistiek van geregistreer-

de criminaliteit, maar de mix van delicten is hier iets anders en er is ook sprake van 

weging van delicten (zie: www.ad.nl/misdaadmeter). Op de AD-misdaadmeter over 

http://www.ad.nl/misdaadmeter
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2007 neemt Almere een 37
ste

 positie in. In tabel 6 hebben we de rangposities uitge-

splitst naar een aantal veel voorkomende delicten. We zien in deze tabel dat Almere 

op sommige delicten juist bovengemiddeld scoort, zoals bij vernieling aan openbare 

gebouwen en vernieling aan het openbaar vervoer, maar ook op diefstal vanaf en uit 

scholen (landelijke rangposities 1 respectievelijk 6 en 6). Het actieve beleid dat Alme-

re voert om instellingen aangifte te laten doen van vernieling, zien we hierin waar-

schijnlijk terug. Een delict als vernieling aan auto scoort immers weer veel lager 

(152
ste

 in de rangorde van Nederlandse gemeenten). 

Ook andere bronnen bevestigen het hier gepresenteerde beeld van Almere. Zo laat 

de Criminaliteitsbeeldanalyse van de politie over het jaar 2007 zien dat de misdrij-

venratio in deze stad circa 20-25% lager ligt dan bijvoorbeeld in Nijmegen, Breda, 

Tilburg en Groningen. Almere scoort wel iets ongunstig ten opzichte van deze steden 

als het gaat om vernielingen. De Atlas voor gemeenten laat zien dat Almere in de pe-

riode 1996 – 2006 bijna altijd onder het gemiddelde van de G50 heeft gescoord als 

het gaat om geweldsmisdrijven en vernielingen. In 2006 nam Almere in dit opzicht de 

43
ste

 positie in (Marlet en Van Woerkens 2007). Een benchmark van geregistreerde 

criminaliteit over het jaar 2001 laat zien dat Almere de 19
de

 positie inneemt van de 25 

grootste steden van Nederland waar het gaat om het aantal aangiften bij de politie 

per 1000 inwoners. Ook ten aanzien van woninginbraken en geweldsdelicten nam 

Almere in dat jaar relatief gunstige posities in ten opzichte van de 24 andere grote 

steden (15
de

 respectievelijk 19
de

 positie; Bodewitz 2003). 
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Tabel 6  Rangposities Almere op AD-misdaadmeter 2007 (vergelijking: alle ge-

meenten in Nederland) 

Misdrijven Rangpositie Al-

mere 

Totaal 12 delicten (gewogen) 37 

  

Selectie  

Vernieling aan openbare gebouwen 1 

Vernieling openbaar vervoer 6 

Diefstal af/uit school 6 

Wapenbezit 11 

Straatroof 11 

Vals geld maken/uitgeven 11 

winkeldiefstal 15 

Diefstal van motor/scooter 18 

Overval  25 

zakkenrollen 39 

Heling  43 

Diefstal af/uit bedrijf 59 

Mishandeling  95 

aanranding 105 

Vernieling aan auto 152 

auto-inbraak 163 
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Resumerend mogen we derhalve concluderen dat Almere gunstig scoort ten opzichte 

van vergelijkbare steden. Het criminaliteitsniveau ligt gemiddeld 20-25% lager dan in 

steden van vergelijkbare omvang. Alleen de aangiften van vernieling en sommige 

jeugdgerelateerde delicten (zoals diefstal uit school) vormen hierop een uitzondering.  

2.8.2 Vergelijking op verdachten  

In tabel 7 worden enkele gegevens gepresenteerd over de verdachtenpopulatie in 

Almere in 2007. We vergelijken deze populatie met die in enkele benchmarkgemeen-

ten (twee steden van vergelijkbare omvang: Eindhoven en Tilburg, en 3 new towns: 

Haarlemmermeer, Zoetermeer en Capelle a/d IJssel). De gegevens zijn afkomstig uit 

de Landelijke criminaliteitskaart van het KLPD.
16

 

We zien in deze tabel dat de verdachtenpopulatie van Almere in meer dan één op-

zicht lijkt op die van de andere new towns, terwijl de verdachtenpopulaties van Eind-

hoven en Tilburg hier enigszins vanaf wijken. Ten opzichte van deze laatste twee 

steden kenmerkt de verdachtenpopulatie van Almere (en die van de andere new 

towns) zich door:  

 een groter aandeel van vrouwelijke verdachten 

 een jongere populatie verdachten 

 een groter aandeel first offenders 

 een aanzienlijk kleiner aandeel zeer actieve veelplegers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  De gegevens zijn door het KLPD, afdeling Ipol, aangeleverd voor de genoemde 6 steden. 
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Tabel 7 Verdachtengegevens Almere vergeleken met enkele benchmarkgemeenten (cijfers over 2007) 
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Aangehouden verdachten per 10.000 inwoners 149 114 165 81 136 164 
       

% vrouwelijke verdachten 25 19 18 16 21 22 
Mediaan leeftijd verdachten 26 31 29 26 26 28 

% first offenders 49 41 38 53 49 44 
% zeer actieve veelplegers (11/meer antecedenten) 7 16 13 5 6 9 

       
Leeftijd bij registratie 1

e
 delict       

0-11 1 0 1 0 1 1 
12-17 39 34 34 39 40 37 
18-24 18 27 26 20 20 22 

25 en ouder 42 39 39 41 39 40 
Herkomst       

Nederland  46 60 61 67 56 49 
West-Europa  4 5 3 4 3 4 

voormalig Joegoslavië  0 1 1 1 1 2 
voormalig Oostblok  1 2 1 1 1 2 

Turkije  2 8 7 2 1 3 
Noord-Amerika  1 0 0 0 0 0 

Suriname  21 4 3 6 13 15 
Ned. Antillen+Aruba  7 4 6 1 5 10 

overig Amerika  2 0 1 1 1 1 
Midden-Oosten  3 2 1 3 6 4 

Indonesië  2 3 3 3 4 3 
overig Azië  1 1 0 2 1 2 

Marokko  6 6 7 5 4 3 
overig Afrika  3 4 4 2 3 3 

Oceanië  0 0 0 0 0 0 
overig  0 0 0 0 0 0 

Soort misdrijven wv aangehouden (%)       
gewelddadige seksuele misdrijven 1 1 1 0 1 1 

overige seksuele misdrijven  1 1 1 0 1 1 
geweld tegen personen  27 27 33 23 26 22 
vermogen met geweld  4 4 3 1 4 4 

vermogen zonder geweld  34 33 32 24 28 24 
vernieling, openbare orde/gezag  21 17 20 20 18 21 

verkeersmisdrijven  20 22 17 37 29 33 
drugsmisdrijven  6 9 10 4 5 3 

overige misdrijven  7 10 8 5 10 8 
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De cijfers over het soort misdrijven waarvoor de verdachten zijn aangehouden laten 

geen belangrijke verschillen tussen de steden zien. Het gaat hier echter om zeer 

grofmazige gegevens. Als we hier dieper op in zouden kunnen zoomen, zouden we 

waarschijnlijk, in lijn met de voorgaande gegevens, kunnen zien, dat de criminele fei-

ten waarvoor verdachten worden aangehouden in de „oude‟ steden gemiddeld ge-

nomen een ernstiger karakter hebben dan de feiten waarvoor verdachten in Almere 

worden aangehouden. We zagen hiervoor bijvoorbeeld dat de afgelopen 5 jaar win-

keldiefstal het meest voorkomende delict is onder de verdachten in Almere.  

Hiervoor bespraken we al de analyse die de KLPD heeft verricht op de verdachten 

van Antilliaanse afkomst in de 21 zogenaamde Antillianengemeenten. Deze analyse 

laat onder meer zien dat de oververtegenwoordiging van Antilliaanse verdachten in 

Almere geringer is dan in andere gemeenten. Het gaat gemiddeld genomen om circa 

15% minder oververtegenwoordiging (Van Tilburg en Beijersbergen van Henegou-

wen, 2008). Ten opzichte van de benchmarksteden kenmerkt de verdachtenpopula-

tie van Almere zich verder door een iets hoger aandeel van niet-Nederlanders in de 

verdachtenpopulatie, waarbij vooral het aandeel van Surinaamse verdachten opvalt. 

Uiteraard weerspiegelt dit gegeven de specifieke bevolkingssamenstelling in Almere.  

Al met al lijkt de verdachtenpopulatie van Almere sterk op die van andere new towns 

zoals Haarlemmermeer, Zoetermeer en Capelle a/d IJssel. De verdachtenpopulaties 

van Eindhoven en Tilburg wijken hier enigszins vanaf. Het gaat hier vaker om man-

nen, ouderen en zeer actieve veelplegers. Al met al lijkt in deze steden een meer „er-

varen‟ groep criminelen in beeld te zijn bij de politie.  

2.8.3 Vergelijking op onveiligheidsgevoelens 

In diverse studies wordt melding gemaakt van het feit dat Almeerders zich gemiddeld 

genomen veiliger voelen dan inwoners van vergelijkbare steden (Spapens en Hen-

neken, 1995, Andersson Elffers Felix 1996, Bodewitz 2003). Het gaat hierbij echter 

om studies die al wat ouder zijn. De meest recente benchmark betreft die van Bode-

witz (2003), waarbij de cijfers betrekking hebben op 2001. Deze laten zien dat ge-

middeld 24% van de Almeerders zich in dat jaar in de eigen stad wel eens onveilig 

voelde. Dit ligt onder het gemiddelde van vergelijkbare steden. Meer recente bench-

marks zijn niet beschikbaar. De uitkomsten van de meest recente landelijke Politie-

monitor Bevolking laten zien dat in dat jaar gemiddeld 24% van de bevolking in Ne-

derland zich in dat jaar wel eens onveilig voelde. In Almere bedroeg het percentage 

in dat jaar 25%. Wanneer we hierbij in ogenschouw nemen dat onveiligheidsgevoe-

lens, net als objectieve criminaliteitsverschijnselen, sterk gerelateerd zijn aan de be-

volkingsomvang van een stad (Spapens en Henneken 1995), mogen we concluderen 

dat ook recentelijk nog is gebleken dat het veiligheidsgevoel van de Almeerder ge-

middeld op een hoog niveau ligt.  

Resumerend mogen we concluderen dat het algehele beeld voor Almere gunstig is. 

Zowel het objectieve als het subjectieve criminaliteitsniveau liggen duidelijk beneden 

het gemiddelde van vergelijkbare steden. Ten aanzien van individuele delicten geldt 

echter dat sprake is van een minder gunstige situatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

diefstal uit school en straatroof. Bij deze en ook enkele andere delicten zien we qua 
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omvang een problematiek die in de buurt komt of begint te komen van wat we in ver-

gelijkbare steden aantreffen.  

De verdachten die in Almere worden aangehouden voor strafbare feiten laten zich 

goed vergelijken met de verdachten die in andere new towns worden aangehouden. 

Het gaat in deze steden doorgaans om jonge(re) mensen, relatief veel first offenders 

en ook vaker vrouwelijke verdachten. In vergelijking met steden als Eindhoven en 

Tilburg, kunnen we de verdachtenpopulatie van Almere kenschetsen als „minder pro-

blematisch‟.  

De veiligheidsgevoelens onder burgers in Almere weerspiegelen tot op heden het re-

latief gunstige objectieve veiligheidsniveau in de stad.  

2.9 Samenvatting 

In dit deel van het onderzoek stond de vraag centraal hoe de veiligheidssituatie in 

Almere zich sinds het midden van de jaren tachtig heeft ontwikkeld. Op basis van 

bestaande bronnen en nieuw verzamelde gegevens is getracht de criminaliteitsont-

wikkelingen in de stad te beschrijven tegen de achtergrond van andere stedelijke 

kenmerken en ontwikkelingen. 

2.9.1 Omvang van de criminaliteit 

In absolute zin is het criminaliteitsniveau in deze periode zeer fors toegenomen. Ge-

relateerd aan de (sterke) groei van de bevolking is sprake van een toename van cir-

ca 75% in geregistreerde criminaliteit over de afgelopen 25 jaar. Tussen midden ja-

ren tachtig en begin jaren negentig nam de geregistreerde criminaliteit in Almere 

sterk toe, daarna stabiliseerde het niveau tot eind jaren negentig, waarna er gedu-

rende enkele jaren wederom een lichte(re) toename plaatsvond. De laatste 8 jaren is 

sprake van een lichte daling in de geregistreerde criminaliteit. Deze ontwikkeling 

volgt in grote lijnen het landelijke beeld. Ten opzichte van andere steden ligt het cri-

minaliteitsniveau in Almere onder het gemiddelde.  

2.9.2 Aard van de criminaliteit 

Niet alle vormen van criminaliteit vertonen een zelfde ontwikkeling. De belangrijkste 

verschuiving die is opgetreden is dat het aandeel vermogensdelicten in de geregi-

streerde criminaliteit in de afgelopen 25 jaar sterk is gedaald en dat veel andere vor-

men van criminaliteit in absolute en relatieve zin zijn toegenomen. Met name ge-

weldsdelicten, gewelddadige vermogensdelicten, vernieling, delicten tegen de open-

bare orde, verkeersmisdrijven en opiumwetdelicten zijn in deze periode sterk toege-

nomen. Deels is hierbij sprake van autonome ontwikkelingen, deels is ook sprake 

van toegenomen aandacht om bepaalde delicten in beeld te krijgen (zoals bij vernie-

ling en huiselijk geweld) en toegenomen politieactiviteit (bijv. de toename in ver-

keersmisdrijven en opiumwetdelicten). Hoewel er aan de „onderkant‟ wel sprake is 

van enige verruiming van het soort incidenten dat de politieregistratie bereikt, kunnen 

we over de linie ook een verharding van de criminaliteit constateren, met name in het 

geweldsspectrum.  
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2.9.3 Geografische spreiding 

De wijze waarop delicten over de stad gespreid zijn vertoont een min of meer „klas-

siek‟ patroon, waarbij centrumgebieden meer dan woonbuurten te maken hebben 

met allerhande vormen van criminaliteit. Een belangrijke verschuiving die de afgelo-

pen jaren in Almere is opgetreden is dat de centrumfunctie van het stadshart is toe-

genomen ten opzichte van de twee andere centrumgebieden (Centrum Haven en 

Centrum Buiten). We zien dit terug in de forse toename van geweldsdelicten en 

openbare orde delicten in dit gebied (in de andere twee centrumgebieden is juist 

sprake van een daling van criminaliteit in de afgelopen jaren). Woonbuurten die 

kampen met een hoog niveau van criminaliteit worden over het algemeen geken-

merkt door sociaal-economische achterstand, de aanwezigheid van veel jongeren en 

niet-westerse allochtonen in de bevolking (vooral Marokkanen, Antillianen en Afrika-

nen), de aanwezigheid van middelbare scholen in de buurt en gebrekkige sociale 

samenhang en - controle. De oudere buurten in de stad hebben meer dan gemiddeld 

met deze problematiek te maken. Over het algemeen zien we een sterke relatie tus-

sen de aanwezigheid van jongeren in een gebied en het criminaliteitsniveau. Zo wor-

den criminaliteitsontwikkelingen binnen buurten vooral verklaard door de relatieve 

toename of afname van het aandeel jeugdigen in de bevolking. Ten opzichte van 

woonbuurten hebben bedrijventerreinen in Almere een verhoogde kans om getroffen 

te worden door criminaliteit, maar in absolute zin gaat het hierbij niet om grote aantal-

len.  

2.9.4 Subjectieve beleving van veiligheid 

Gemiddeld genomen voelen Almeerders zich veilig in hun stad en in hun eigen buurt. 

In vergelijking met andere steden is sprake van een hoog niveau van ervaren veilig-

heid. Een „dorps‟ gevoel van veiligheid, zoals iemand het uitdrukte. Het gevoel van 

veiligheid is in de afgelopen jaren ook niet afgenomen. Dit neemt niet weg dat in 

sommige buurten van de stad sprake is van verhoogde onveiligheidsgevoelens. De-

ze hangen – op buurtniveau – doorgaans samen met de mate waarin bewoners cri-

minaliteitsproblemen in hun buurt signaleren, maar ook het objectieve criminaliteits-

niveau in een buurt speelt hierbij een rol, vooral het niveau van geweldscriminaliteit. 

Verder dragen de aanwezigheid van veel jongeren in een buurt, de aanwezigheid 

van niet-westerse allochtonen en een hoge verhuismobiliteit ook bij aan onveilig-

heidsgevoelens van burgers. 
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2.9.5 Daders 

De politie heeft in de voorbije jaren steeds meer personen aangehouden als verdach-

te van een misdrijf. Personen die in Almere worden aangehouden vanwege strafbare 

feiten, komen voor 75-80% uit Almere zelf. Criminaliteit is in deze stad vooral een 

probleem dat gerelateerd is aan de jeugdige bevolking. Daarnaast zien we ook een 

oververtegenwoordiging van verdachten uit diverse allochtone groepen, vooral Antil-

lianen en iets mindere mate Marokkanen en Surinamers. De daderprofielen kunnen 

per delict nogal verschillen. Bij gewelddadige vermogensdelicten zijn vooral minder-

jarige allochtonen oververtegenwoordigd, bij geweldsdelicten zijn de daders vaker 

oudere, autochtone mannen. Als we kijken naar de achtergronden en criminele carri-

ères van de verdachten die in de afgelopen jaren zijn aangehouden, zien we daarin 

geen belangrijke verschuivingen optreden.  

De verdachten van buiten Almere die worden aangehouden in verband met strafbare 

feiten in Almere komen voor een belangrijk deel uit Amsterdam (ongeveer een 

kwart). Qua achtergrondkenmerken lijkt deze groep sterk op de verdachten die uit 

Almere zelf afkomstig zijn. Dit is een indicatie dat de individuen in deze groep sociale 

bindingen hebben met Almeerders. We zien dat het bij deze groep vaker om (iets 

oudere) mannen gaat die al langer crimineel actief zijn en die vaker met de politie in 

aanraking zijn geweest als verdachte van criminele feiten. Verdachten van buiten 

worden vaker aangehouden in verband met uiteenlopende vermogensdelicten, zoals 

inbraken in woningen en bedrijven, diefstal van en uit auto‟s, zakkenrollen, oplichting 

en dergelijke.  

2.9.6 Overlast in de publieke ruimte 

Hondenpoep, rommel op straat, te hard rijdend verkeer en vernieling van straatmeu-

bilair zijn de meest gesignaleerde buurtproblemen door burgers. Jeugdoverlast en in 

mindere mate ook verkeersoverlast zijn problemen die burgers graag met voorrang 

aangepakt zien. Jeugdgroepen die in de publieke ruimte aanwezig zijn en daar hin-

derlijk, overlastgevend of crimineel gedrag vertonen, zijn in Almere goed in kaart ge-

bracht. Bij jaarlijkse inventarisaties werden in de afgelopen jaren gemiddeld 50 pro-

blematische jeugdgroepen geteld. Deze groepen hangen voor het overgrote deel 

rond in de buurten van het stadsdeel Almere Stad. De meeste van deze groepen val-

len onder de noemer hinderlijk of overlastgevend. Het aantal criminele jeugdgroepen 

is beperkt, maar er bestaat enige discussie over het aantal dat op straat kan worden 

aangetroffen.
17

  

Overlast door dak- en thuislozen, verslaafden en psychiatrisch patiënten, die in ande-

re grotere steden vaak aan de orde is, zien we in Almere in veel mindere mate terug. 

Hetzelfde geldt voor uitgaansgerelateerde overlast. Het voorzieningenniveau in Al-

mere (bijvoorbeeld horeca) is nog relatief beperkt.  

                                                           
17

  De verschillen zijn terug te voeren op twee verschillende „telmethoden‟ die worden gehanteerd: de shortlist-

methodiek en de antecedenten in politiedossiers. 
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2.9.7 Specifieke vormen van criminaliteit 

Onder deze noemer hebben we enkele vormen van criminaliteit besproken die in de 

afgelopen jaren in Almere aandacht hebben gekregen, maar die niet zo zichtbaar zijn 

in de politieregistratie. Het gaat hierbij om huiselijk geweld, criminaliteit en overlast 

die verband houdt met openbaar vervoer, radicalisering en zware en georganiseerde 

criminaliteit. De problematiek die op elk van deze terreinen aan de orde is, hebben 

we kort besproken. De conclusie hierbij is dat Almere weliswaar incidenten kent, 

maar niet kampt met (structureel) bovengemiddelde problematiek. 

2.9.8 Stedelijke kenmerken en ontwikkelingen in relatie tot criminaliteit 

We hebben geprobeerd de criminaliteitsontwikkelingen in Almere te beschouwen te-

gen het licht van stedelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode in deze 

stad hebben voorgedaan. In het bijzonder hebben we hierbij gekeken naar stedelijke 

kenmerken die verband houden met de aanwezigheid van potentiële daders (risico-

groepen), de aanwezigheid van gewilde doelwitten en de afwezigheid van toezicht op 

deze doelwitten.  

We hebben hierbij contrasterende tendensen waargenomen. Sommige hiervan heb-

ben een criminaliteitsremmend effect (zoals de toename van het aantal koopwonin-

gen in de stad en het achterblijven van het stedelijke voorzieningenniveau bij de 

groei van de bevolking), terwijl andere ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk een crimi-

naliteitsbevorderend effect hebben (zoals de toename van sommige groepen niet-

westerse allochtonen in de bevolking en de toename van bedrijvigheid en school-

voorzieningen in de stad). Deze tegengestelde krachten kunnen enerzijds verklaren 

waarom het criminaliteitsniveau in Almere nog beneden dat van vergelijkbare steden 

ligt, terwijl er anderzijds in de afgelopen jaren sprake is van een sterke toename van 

criminaliteit.  

Almere wordt groter en dat zien we terug in de criminaliteitsfenomenen waarmee de 

stad te kampen heeft. Er is sprake van toenemende en ook meer ernstige vormen 

van criminaliteit. Met de groei van stedelijke functies, zet ook de groei van de crimi-

naliteit door. Tegelijkertijd doet de stad het goed wanneer we deze vergelijken met 

andere steden. Het criminaliteitsniveau ligt in Almere circa 20 tot 25% lager dan in 

steden van vergelijkbare omvang. Meer dan in andere steden word de criminaliteit in 

Almere gekleurd door het grote aandeel van jongeren in de bevolking. 
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3 Maatregelen en instrumenten: beleid en beeldvor-
ming 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk kijken we vanuit drie invalshoeken naar de beleidsmatige aanpak van 

criminaliteits- en veiligheidsontwikkelingen. In de eerste plaats onderzoeken we op 

welke wijze de zorg om de veiligheid van de stad zich, in de periode van 2000 tot en 

met 2008, heeft vertaald in concrete maatregelen en instrumenten gericht op de 

handhaving én de verbetering van de veiligheidssituatie in Almere. We geven in pa-

ragraaf 3.2 een beknopt overzicht van het beleid dat de gemeente Almere sinds 2000 

heeft ontwikkeld om criminaliteit te bestrijden en veiligheid te bevorderen. Welke 

speerpunten werden gekozen? Welke informatie en welke beelden lagen daaraan 

ten grondslag? En wat is bekend over de doelen die werden gesteld en de uitkomst-

maten die bij het evalueren van dit beleid zijn gehanteerd?  Daarna volgt in de para-

grafen 3.3 tot en met 3.6 een beschrijving van de manier waarop dit beleid zijn weer-

slag kreeg in concrete maatregelen en instrumenten op uitvoeringsniveau. Twee vra-

gen zijn hierbij aan de orde. Op welk type delicten, verdachten / daders / slachtoffers 

en of welke doelwitten hebben de uitgevoerde maatregelen en instrumenten betrek-

king? Wat is, op grond van bestaande evaluaties, bekend over de effecten, dan wel 

resultaten of opbrengsten van die maatregelen en instrumenten? 

In de tweede plaats gaan we na of die maatregelen en instrumenten aansloten bij de 

daadwerkelijke criminaliteits- en veiligheidsproblemen in de stad. Deze vraag staat 

centraal in paragraaf 3.7. Ten derde onderzoeken we welk dominant discours het 

publieke debat over „Almere veilige stad‟ en „Almere criminele stad‟ bepaalde (para-

graaf 3.8). Welke definities van, visies op en ideeën over (de aanpak van) criminali-

teit en onveiligheid kregen op welk moment en in welke context betekenis in de me-

dia? Welk beeld van de veiligheidssituatie heeft de gemeente impliciet dan wel expli-

ciet naar buiten gebracht? Dit is een belangrijke invalshoek, want de werking van be-

leid hangt nauw samen met de wijze waarop over beleid wordt gecommuniceerd. 

Ten slotte vatten we in paragraaf 3.9 de bevindingen kort samen. 

3.2 Perceptie van criminaliteitsverschijnselen: de ontwikkeling van beleid 

“Vanaf 2001 wordt in Almere de noodzaak gevoeld meer aan veiligheidsbeleid te 

gaan doen.” Dit is een letterlijk citaat uit de notitie Evaluatie programma Integrale 

Veiligheid (2006). Voor de gevoelde urgentie om „meer te moeten doen‟ noemt men 

een aantal redenen.  

In de eerste plaats is dat de aanname dat “bij doorgroei naar 250.000 inwoners de 

veiligheid c.q. criminaliteit explosief zal toenemen”. Deze zorg is begrijpelijk, maar 
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qua „timing‟ ook opvallend. In 2001 telde de gemeente ongeveer 160.000 inwoners, 

de groei verliep snel (jaarlijks kwamen er 5.000 inwoners bij) en was blijvend (gezien 

de groeiopgaven van de gemeente). De groei van de stad heeft beslist invloed op de 

omvang en aard van criminaliteit. Maar dat gold natuurlijk ook al vóór 2001, toen Al-

mere eveneens in relatief korte tijd explosief is gegroeid. In die periode was Almere 

eveneens een grote, dynamische stad met navenante uitdagingen voor de veilig-

heidszorg. De urgentie is, kortom, tamelijk laat en plotsklaps gevoeld.  

De tweede, “bijkomende reden” om veiligheidsbeleid serieus te nemen, is dat de ge-

meente – analoog aan het landelijke beleid – zich voor de opgave gesteld weet de rol 

van regisseur en trekker van het integraal veiligheidsbeleid op zich te moeten ne-

men. Ten slotte refereert het evaluatierapport, specifiek ten aanzien van de fysieke 

veiligheid in de gemeente, aan “de rampen in Enschede en Volendam” die de ge-

meente Almere bewust maakten “van de noodzaak tot effectief handelen en extra 

aandacht.” Het gaat de gemeente Almere om een intensivering van de aanpak van 

sociale onveiligheid (criminaliteit en overlast) én van fysieke onveiligheid.  

De Veiligheidsmonitor 2005 preludeert op een aantal beleidsspeerpunten aan de 

hand van gegevens uit politieregistraties, interviews met interne en externe samen-

werkingspartners in het veiligheidsdomein en de Wijkpeiling 2001. In het voorwoord 

van die veiligheidsmonitor formuleert het gemeentebestuur zijn ambitie:  

“Uitgangspunt van het bestuur is een structurele veiligheidszorg: alleen met voldoen-

de inzet kan Almere veilig blijven, en met gerichte maatregelen: alleen daar waar ook 

effect kan worden bereikt. Het stellen van prioriteiten is hierbij noodzakelijk want hoe 

moet de beperkte capaciteit van de politie en de beperkte middelen van de gemeente 

worden ingezet.”  

Toch verloopt het traject van beleidsspeerpunten naar prioritering op het niveau van 

maatregelen moeizaam. Dit lijkt een erfenis uit de voorafgaande periode. Bij een te-

rugblik op het gevoerde veiligheidsbeleid over de periode van januari 2002 tot no-

vember 2005 constateert de stafdienst Bestuurs- en Beleidscoördinatie namelijk dat 

de prioriteiten die op basis van de Veiligheidsmonitor 2001 zijn gesteld
18

 te weinig 

SMART geformuleerd waren om de effectiviteit van het beleid te kunnen evalueren.
19

 

Bovendien bleken de indicaties van werkzaamheid van programma‟s, projecten en 

maatregelen op een aantal belangrijke sociale veiligheidsthema‟s niet (voldoende) 

positief uit te vallen.  

                                                           
18  In de kadernota Integrale Veiligheid 2002-2005 werden de volgende doelen geformuleerd: 1. Het verbeteren 

van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en in het centrumgebied; 2. Het stabiliseren dan wel verlagen van de 

geweldsrisicofactor; 3. Het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor jongeren in Almere die zich op of over de grens 

van criminaliteit bevinden; 4. Nieuwe wijken bouwen waarin een grote mate van veiligheid is gewaarborgd en de 

veiligheid voor bestaande wijken handhaven of alsnog realiseren; 5. Bij crises zo snel mogelijk kunnen handelen; 6. 

Het verbeteren van de coördinatie en samenhang op het gebied van vergunningverlening bij evenementen (inclusief 

toezicht en handhaving). 

19  Gemeente Almere (2006). Evaluatie programma Integrale Veiligheid. Resultaten op basis van de kadernota 

2002-2005. 
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In het Programmaplan Veiligheid 2007 – 2010 is het veiligheidsbeleid scherper ge-

profileerd. Een van de uitgangspunten is de keuze voor een risicobenadering met 

een wijkgerichte focus. Voor een centrale aanpak kiest men enkel ”daar waar nood-

zakelijk”. In het programmaplan vinden we geen uitwerking van specifiek beleid of 

maatregelen gericht op delicten, verdachten- c.q. daderpopulaties, wijken of locaties. 

Het programmaplan zet lijnen uit op “hoofdthema‟s”, te weten: 

Jeugdoverlast (inclusief tegengaan vandalisme) 

De selectie van dit thema komt voort uit de constatering dat jeugdoverlast “sinds 

1999 boven aan de lijst antwoorden (staat), wanneer aan inwoners van Almere wordt 

gevraagd welke vorm van onveiligheid met voorrang moet worden aangepakt.” On-

danks wat men noemt een “stevig” beleid op dit front blijkt echter dat er “nauwelijks 

minder jeugdoverlast is dan in voorgaande jaren.”   

Risicojongeren  

De selectie van dit thema vindt een basis in de constatering dat de aanpak van risi-

cogedrag van jongeren (het voorkomen dat jongeren kunnen uitgroeien tot risicojon-

geren 
20

 en kunnen afglijden naar jeugdcriminaliteit) zo complex is dat een project-

matige en ketengerichte aanpak geëigend is, aanvullend op het reguliere jeugdbe-

leid. Het programmaplan stelt dat “uitvoerend betrokkenen bij het voorkomen en be-

perken van jeugdcriminaliteit het thema risicojongeren ervaren als een onderwerp dat 

prioriteit verdient. Uit besprekingen is gebleken dat vooral de persoonsgerichte aan-

pak en de aanpak van 12-minners veel aandacht verdienen.” 

Veelplegers  

Volgens de gemeente Almere vergt deze problematiek “een brede en actieve aanpak 

vanuit de gemeente en haar belangrijkste partners”. Er moet “bewuster en meer ver-

nieuwend gewerkt worden”, om “de keten verder te ontwikkelen en vorm te geven”. 

Het programmaplan rept niet over de ontwikkeling van het aantal (actieve) veelple-

gers of over het succes van interventies die in het kader van het veelplegersbeleid 

worden ingezet. Het accent in het programmaplan ligt op het proces van samenwer-

king. 

Geweld (in het bijzonder huiselijk geweld en uitgaansgeweld) 

Het programmaplan geeft aan dat qua omvang en ernst van geweldmisdrijven “de 

gemeente Almere nog altijd relatief hoog (scoort) in vergelijking met andere gemeen-

ten.” Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar uitgaansgeweld, omdat “in de afgelo-

pen jaren het aantal geweldsmisdrijven in de uitgaansgebieden (is) gestegen” en “de 

omvang van het uitgaanspubliek aanzienlijk (is) toegenomen”.
21

 “Dit heeft uiteraard 

consequenties voor het totale volume van het uitgaansgeweld. Ook de komende ja-

ren moet hiermee rekening worden gehouden.” De specifieke aandacht voor huiselijk 

                                                           
20  In het Programmaplan 2007-2010 worden „risicojongeren‟ gedefinieerd als “jongeren die neigen tot crimineel 

gedrag en al één of enkele keren in aanraking zijn gekomen met politie en justitie.” 

21  In het Programmaplan Veiligheid 2007-2010 staat dat "(de) omvang van het uitgaanspubliek is (…) toegeno-

men (van 2.000 bezoekers naar 4.500 bezoekers in een paar jaar tijd)."Daarbij wordt verder niet aangegeven over 

welke tijdspanne men deze bezoekers in de stad heeft: per uitgaansdag, per weekeinde, per week et cetera en welke 

jaren hier met elkaar worden vergeleken. 
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geweld wordt niet op grond van een geconstateerde groei van de problematiek ver-

antwoord, maar op basis van de omvang van de problematiek. Relationeel geweld 

zou 42% omvatten van alle geweldsmisdrijven in de gemeente. “Naast deze ge-

weldsdelicten is het belangrijk om ook aandacht te blijven besteden aan straatroven, 

mishandeling en bedreigingen”, aldus het programmaplan. 

Behalve deze hoofdthema‟s voorziet het programmaplan in specifieke aandacht voor 

criminaliteits- en onveiligheidsproblemen (i) indien de noodzakelijke aanpak van een 

fenomeen zo complex is dat van het principe van decentrale sturing moet worden af-

geweken; (ii) indien op basis van objectieve meting (verschil tussen de cijfers van 

2005 en de cijfers van 2001 – 2004 uit de Veiligheidsmonitor) blijkt dat op specifieke 

onderwerpen nog onvoldoende vooruitgang is geboekt; en (iii) indien bepaalde crimi-

naliteits- of onveiligheidsfenomenen sterk leven onder de inwoners van Almere. Bo-

vendien geeft het programmaplan aan dat “voor de verschillende thema‟s op het ter-

rein van de sociale veiligheid wordt nagegaan of een specifieke doelgroepenaanpak 

noodzakelijk is. Zo wordt er in de gemeente Almere op dit moment extra aandacht 

besteed aan de aanpak van overlast en criminaliteit door Antillianen. Als blijkt dat ook 

andere groepen voor onveiligheid zorgen, dan kan voor het betrokken thema (over-

last, geweld, et cetera) een doelgroepgerichte aanpak worden ontwikkeld.” 

Anders dan de Kadernota Integrale Veiligheid 2002 – 2005 formuleert het Program-

maplan Veiligheid 2007 – 2010 per doel, aan de hand van meetbare indicatoren, wat 

de gewenste streefsituatie in 2010 is. Bij de aanpak van jeugdoverlast worden als 

doelen voor 2010 gesteld: vermindering van het aantal meldingen jeugdoverlast met 

25% ten opzichte van 2005; het terugdringen van de gemiddelde ernstscore van 

overlast van 1,72 in 2005 naar 1,5 in 2010; het stimuleren van innovatieve interven-

tiemogelijkheden waarbij er in 2010 minimaal twee extra methoden moeten zijn ten 

opzichte van 2005; en reductie van het aantal overlastgroepen met 25% (wederom 

2010 ten opzichte van 2005). De argumentatie bij het vaststellen van deze streefaan-

tallen en -situaties is evenwel beperkt. Wel geeft het programmaplan weer wat men 

als noodzakelijke inspanningen ziet die geleverd dienen te worden om (naar ver-

wachting) goed te kunnen presteren. Een aantal inspanningen wordt vervolgens ex-

pliciet tot onderwerp gemaakt van effectiviteitsanalyse. Ten aanzien van het hoofd-

doel „risicojongeren‟ stelt het programmaplan dat onderzoek gedaan moet worden 

naar de meerwaarde van diverse gebruikte en nog in te zetten maatregelen en in-

strumenten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan en/of te verminderen.  

Ondanks de aandacht voor meetbaarheid, indicatoren, expliciete streefmaten en eva-

luatie laat de Almeerse praktijk te wensen over. Er wordt over het algemeen slecht 

geëvalueerd in Nederlandse gemeenten. Almere staat in dit opzicht niet alleen. 

Langs de wetenschappelijke meetlat gelegd, heeft Almere per saldo onvoldoende, 

betrouwbare en valide gegevens over de resultaten, effecten en effectiviteit van het 

gevoerde veiligheidsbeleid. Het is echter onbevredigend om het bij deze constatering 

te laten. Want het is niet realistisch te veronderstellen dat een gemeente als Almere 

de personele en financiële middelen heeft om elke maatregel, elk instrument, of zelfs 

maar elk project wetenschappelijk te (laten) evalueren. Dat is ook niet nodig. Waar 

het om gaat, is dat de gemeente en de politie elk – op grond van een heldere cluste-
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ring van belangrijke veiligheidsproblemen die acute maatregelen vergen – duidelijk 

maken waar prioriteiten liggen en waar dus „zwaar gemeten‟ zou moeten worden en 

waar met „lichter‟ varianten van enkelvoudige evaluatie, monitoring en (zelf)evaluatie 

gewerkt kan worden. Nadenken over evalueren gebeurt idealiter al voordat de maat-

regel wordt toegepast. 

3.3 Maatregelen en instrumenten: inzet en zicht op resultaten 

De gemeente Almere stuurt op hoofdlijnen, belegt beleidsuitvoering decentraal en 

laat ruimte aan professionals in de wijken (veiligheidscoördinatoren, politie, welzijns-

werk, et cetera) om per wijk en per thema nader uit te werken welke maatregelen zij 

willen inzetten om criminaliteit en overlast te verminderen. De volle omvang van dit 

maatregelenpakket – gemeentebreed – laat zich niet eenvoudig samenvatten.
22

 Uit 

de inventarisatie van de beschikbare documentatie en op basis van de interviews 

blijkt dat in de periode 2000 – 2008 in totaal 119 maatregelen expliciet zijn geïntro-

duceerd.
23

  

De maatregelen worden in drie categorieën besproken: (i) delictspecifieke maatrege-

len (paragraaf 3.4); (ii) populatiespecifieke maatregelen (paragraaf 3.5); en (iii) loca-

tiespecifieke maatregelen (paragraaf 3.6). Uiteraard is er in de praktijk overlap tussen 

deze drie categorieën. Vanuit beleidsperspectief kunnen maatregelen en instrumen-

ten als effectief gezien worden als die (i) gericht zijn tegen de incidentie van specifie-

ke delicten of doelwitten; (ii) aangrijpen op duidelijk omschreven populaties van ver-

dachten / daders / slachtoffers, dan wel (iii) bijdragen aan het versterken van toezicht 

op die delicten, doelwitten, verdachten of daders.  

Voornoemde indeling sluit bovendien aan bij de criminologische gelegenheidstheorie 

(Cohen en Felson 1979), die de totstandkoming van een crimineel feit interpreteert 

als het in tijd en ruimte samenkomen van een gemotiveerde dader, een aantrekkelijk 

doelwit en de toegang tot doelwitten c.q. de afwezigheid van toezicht (op gevoelige 

locaties). Deze theorie is tevens een zinvol uitgangspunt voor veiligheidszorg in een 

stedelijke context, want vertaald naar beleid impliceert deze theorie dat preventie en 

repressie idealiter niet alleen op specifieke verdachten- en dadergroepen, soorten 

delicten, dan wel op specifieke doelwitten en locaties dienen te zijn gericht, maar dat 

juist de beleidsmatige samenhang tussen de drie aandachts- en actiegebieden cruci-

aal is. Het uiteenleggen van de maatregelen en instrumenten, zoals hierboven be-

                                                           
22  Het overzicht is opgebouwd op basis van relevante rapportages over problemen en genomen maatregelen op 

het terrein van bestrijding van commune criminaliteit en het bevorderen van veiligheid van 2000 tot en met 2008, 

aangevuld met informatie uit interviews met professionals betrokken bij de uitvoering van deze maatregelen. Het 

overzicht van alle beschreven maatregelen is vervolgens voorgelegd aan enkele personen van de gemeente Almere 

die de compleetheid ervan kunnen beoordelen (wat betreft de geraadpleegde stukken en de beschreven informatie 

over maatregelen, aanleidingen en resultaten). 

23  Cruciaal bij de selectie van „maatregelen‟ was dat in de beschikbare documenten expliciet wordt aangegeven 

dat de investering een „specifiek veiligheidsdoel‟ dient. Algemene maatregelen die zonder specifiek doel – ook – een 

bijdrage zouden kunnen leveren aan de (perceptie van) veiligheid in Almere, zoals een reorganisatie van de politie of 

een andere inrichting van de aansturing van het beleid op veiligheidsgebied vanuit de gemeente, vallen buiten de 

selectie.   
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schreven, biedt dan ook een goed onderbouwd, nader inzicht in de (mate van) con-

centratie én inhoudelijke clustering van beleid. 

3.4 Delictspecifieke maatregelen en instrumenten 

In het overzicht van maatregelen zien we de beleidsmatige focus op de aanpak van 

geweld sterk terug. Dit fenomeen baart niet alleen de gemeente maar ook haar vei-

ligheidspartners zorg en dat vertaalt zich naar veel en intensieve maatregelen. Daar-

naast zijn er uiteraard ook maatregelen getroffen om andere typen delicten te bestrij-

den of te voorkomen.  

3.4.1 Geweld 

Ten aanzien van de aanpak van geweld in Almere is allereerst een versterkte focus 

op de aanpak van geweld in de binnenstad waar te nemen. De aanpak van uit-

gaansgeweld en ander geweld in het centrum intensiveerde vanaf 2003. In dat jaar 

werd het „Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra‟ geïntroduceerd. De gemeente 

heeft ervoor gezorgd dat er meer (politie)toezicht aanwezig is tijdens openingstijden 

van winkels, in eerste instantie ook met investering van eigen gemeentelijke financië-

le middelen in de capaciteit van politietoezicht. Daarnaast kwam er in 2003 het con-

venant Veilig Uitgaan  tussen Gemeente Almere, de horeca (Koninklijk Horeca, Ne-

derland afdeling Almere), politie Flevoland (district Zuid), het openbaar ministerie, 

(arrondissementsparket Zwolle/Lelystad), Connexxion en de NS (regio Randstad 

Noord) naar aanleiding van het toenemende uitgaansgeweld.  

Voorts heeft de gemeente Almere in 2005 in 14 gebieden een alcoholverbod inge-

steld. In 2006 is gestart met het project Keurmerk Veilig Uitgaan, dat diverse activitei-

ten in samenhang bracht, zoals extra politie-inzet in het stadscentrum op uitgaans-

avonden (geïntensiveerd in 2008) en trainingen voor portiers en ondernemers (onder 

andere gericht op het creëren van een transparant deurbeleid). In 2006 is er daar-

naast een procedurevoorstel opgesteld voor preventief fouilleren, maar men heeft in 

2007 besloten niet over te gaan tot de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied. 

Om het geweld in het stadscentrum van Almere in te dammen is (behalve het al-

coholverbod) in 2007 een messenverbod ingesteld. Ten slotte is er vanaf 2008 ca-

meratoezicht in het stadshart.  

Ook straatroof krijgt in 2002 – 2003 extra politieaandacht, in het bijzonder in Almere 

Haven. Door een consequente, strakke en repressieve aanpak zijn in dit stadsdeel 

veel verdachten van straatroof opgespoord, aangehouden en veroordeeld. Daar-

naast hield de politie toezicht op plaatsen waar straatroven plaatsvonden. Naar aan-

leiding van een stijging van het aantal straatroven zijn in 2006 in de gehele gemeente 

extra maatregelen getroffen. Zo werd in 2006 de inzet van het Politie Biketeam in 

Almere Stad West verder uitgebreid, is een onderzoek gedaan naar de achtergron-

den van straatroof en werden in 2007 de „black spots‟ in beeld gebracht door het 

straatroofteam. In 2008 heeft de politie opdracht verleend voor een wetenschappelijk 

onderzoek naar de verdachten van straatroof. Als inzetstrategie bezoekt en inter-

viewt de politie al enige tijd straatrovers. Eind 2008 is deze strategie uitgebreid naar 
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daders van roofovervallen. De recente reeks (gewapende en gewelddadige) overval-

len in het stadscentrum heeft geleid tot oprichting van een speciaal politieteam en tot 

opsporings- en onderzoeksactiviteiten van de politie om de dadergroepen in beeld te 

krijgen. 

Daarnaast hebben de gemeente Almere en de politie sinds 2003 tal van maatregelen 

getroffen om huiselijk geweld tegen te gaan. Als aanleiding hiervoor wordt in het 

jaarverslag van 2004 van politie Flevoland aangegeven, dat een kwart van de ge-

weldsdelicten bestaat uit geweld in de relationele sfeer. Bovendien werd geconsta-

teerd dat Almere bovengemiddeld meebeweegt met de landelijk waargenomen stij-

ging van het aantal aangiften op het gebied van relationeel geweld in 2003 – 2004. In 

2003 is daarom gestart met het project Relationeel Geweld. In het kader van dit pro-

ject zijn convenantafspraken tussen politie Flevoland, het openbaar ministerie, De 

Waag (een daderhulpverleningsinstantie), verslavingszorg, Raad voor de Kinderbe-

scherming en Reclassering Nederland gemaakt over de bescherming van slachtof-

fers. Tevens is ervoor gezorgd dat bij verdenking van huiselijk geweld de politie de 

dader eenvoudiger kan aanhouden en meenemen voor verhoor.  

In 2003 wordt voorts gestart met het regionale project Aanpak Huiselijk Geweld Fle-

voland. Daartoe is een projectleider aangesteld tot het einde van 2005. In het kader 

van dit project is eind 2004 begonnen met een telefonisch meldpunt voor huiselijk 

geweld in Flevoland. In de plannen voor 2006 – 2010 maakt de gemeente melding 

van het versterken van het lokale beleid inzake de aanpak van huiselijk geweld, ge-

koppeld aan regionale initiatieven als het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Fle-

voland. Verder voert de politie Flevoland in 2007 verschillende pilots uit in het kader 

van de nieuwe wetgeving omtrent het preventief huisverbod die in 2008 van kracht is 

geworden. In het jaarverslag van de politie wordt niet vermeld of deze pilots ook 

hebben plaatsgevonden in Almere.  

Een aantal van de recent ingevoerde maatregelen ter zake van huiselijk geweld is 

specifiek gericht op huiselijk geweld waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Zo is Fle-

voland in 2005 één van de vier proefregio‟s van het Raak/Zorg Nabij-project, gericht 

op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. In 2006 wordt besloten dat 

het Marietje Kessels-project wordt voortgezet en uitgebreid. Dit project is een training 

die wordt ingezet voor kinderen die een verhoogd risico hebben op slachtofferschap 

van machtsmisbruik of –geweld, gericht op het versterken van de weerbaarheid. 

Verder wordt in 2007 door de politie het Zorgformulier Jeugd en de Monitor Politiële 

Jeugdtaak ingevoerd. Hierdoor moet de politie in staat zijn sneller te handelen bij 

huiselijk geweld waar jonge kinderen geïnvolveerd zijn.  

Resultaten 

De evaluatie van de aanpak van geweldsdelicten is te vinden in de jaarverslagen van 

de politie, waarbij aantallen aangiften leidend zijn, en ook in enkele gemeentebrede 

evaluaties van de gemeente, waarbij bijvoorbeeld ook de ervaren dreiging bij burgers 

een rol speelt (zoals bij de Evaluatie Programma Integrale Veiligheid). Hierbij moet 

onmiddellijk worden opgemerkt dat aantallen aangiften en de subjectieve veiligheids-

ervaring van burgers geen indicaties zijn voor de effectiviteit van maatregelen. Ook 
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zaken als bijvoorbeeld aangiftebereidheid of registratiepraktijken kunnen een rol spe-

len. Daarnaast kunnen daders om meer redenen besluiten om zich niet meer crimi-

neel te gedragen: dit hoeft niet voort te komen uit de ingevoerde maatregel. De eva-

luaties van geweldsdelicten die wij hebben aangetroffen, leveren geen betrouwbare 

informatie over de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen en interventies. 

De evaluaties van maatregelen omtrent huiselijk geweld bevatten meer informatie. 

Niet alleen aantallen aangiften en meldingen worden besproken, maar ook kwalita-

tieve gegevens komen aan bod. Zo wordt de tevredenheid van de betrokken partijen 

gepeild en is er doorgaans een vorm van doelbereikingsevaluatie toegepast. Dit is 

het geval bij het project Aanpak Huiselijk Geweld Flevoland en de start van het tele-

fonische meldpunt voor huiselijk geweld. Echter, het project Relationeel Geweld en 

het Marietje Kessels-project zijn voornamelijk beoordeeld op basis van kwantitatieve 

gegevens (respectievelijk politiecijfers van aantallen aangiften en meldingen en het 

aantal deelnemers van het project), zonder een concrete duiding van deze cijfers. De 

werkgroep Geweld in district Zuid van de politie veronderstelt dat het project Relatio-

neel Geweld stimuleert dat “veel vaker wordt doorgepakt bij meldingen van relatio-

neel geweld, omdat er nu ook ambtshalve vervolgd wordt”. Tegelijkertijd wijst men op 

”signalen dat het openbaar ministerie niet altijd meer vervolgt op de wijze zoals dat in 

het convenant is afgesproken, waardoor zaken eerder geseponeerd worden.” In het 

rapport wordt niet uitgewerkt op welk punt het openbaar ministerie anders handelt 

dan afgesproken. Maar de suggestie wordt gewekt dat door de manier van werken 

minder plegers van huiselijk geweld vervolgd worden dan op basis van het afgeslo-

ten convenant had gekund.  

3.4.2 Vermogensdelicten: Inbraak en diefstal 

Met betrekking tot vermogensdelicten hebben de gemeente Almere en de politie op 

verschillende terreinen maatregelen getroffen om het aantal delicten terug te dringen. 

Om het aantal fietsdiefstallen te verminderen, zijn in de afgelopen jaren vier gratis 

bewaakte fietsenstallingen in het stadscentrum gerealiseerd. In de jaren 2002 – 2003 

werd de aanpak van zakkenrollerij in Almere Stad-Oost geïntensiveerd door politie-

toezicht op de „hot spots‟ en een kwaliteitsimpuls ten behoeve van de afhandeling 

van incidenten. Wat betreft het terugdringen van auto-inbraken heeft in 2003 intensi-

vering plaatsgevonden van de repressieve aanpak en was er een uitgebreide contro-

le in Almere Stad West. Met betrekking tot het terugdringen van woninginbraken zijn 

vanaf 2001 in de Almeerse nieuwbouwwijken alle woningen conform het Keurmerk 

Veilig Wonen toegerust. Alle nieuwe woningen zijn vanaf 2006 conform het keurmerk 

braakveiliger gemaakt. Desgevraagd ontvangen inwoners van de stad een vrijblij-

vend advies over de braakveiligheid van hun huis, eveneens conform het Keurmerk 

Veilig Wonen. Verder heeft de politie in 2006 een woninginbraakteam opgericht met 

als doel het (op basis van modus operandi analyse) ontwikkelen van preventief ad-

vies. Uit de interviews blijkt, dat dit team door capaciteitsproblemen en wisselend ur-

gentiegevoel weer is gestopt. De nadruk ligt niet op uitrechercheren en informatieop-

bouw, maar op preventief advies, in nauwe samenwerking met de gemeente.  

Met betrekking tot het terugdringen van bedrijfsinbraken is ook een aantal maatrege-

len getroffen. Zo heeft men rond 2001 het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven-
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terreinen ingesteld. Onderdeel hiervan is de permanente surveillance door particulie-

re beveiligingsorganisaties. Ongeveer de helft van alle bedrijven doet hieraan mee. 

In 2003 is geïnvesteerd in een goede samenwerking met bedrijven en in repressief 

optreden tegen dadergroepen. In Almere Haven kregen bedrijfsinbraken extra priori-

teit en aandacht. Ten slotte is in 2006 in samenwerking met de Stichting Beveiliging 

Bedrijventerrreinen Almere (SBBA) gestart met een proef om de effectiviteit van ca-

meratoezicht te testen, nadat de gemeente hiertoe eerder toestemming had verleend 

(bron: driehoeksverslagen). Eind 2008 is die toestemming gecontinueerd, met het 

oog op de uitrol van cameratoezicht op bedrijventerreinen in 2009. In de paragraaf 

over locatiespecifieke maatregelen komen we op het fenomeen bedrijfsinbraken te-

rug.  

Verder kan ten aanzien van de aanpak van vermogensdelicten ook de veelplegers-

aanpak als maatregel worden opgevoerd, hoewel deze in essentie niet delictgericht 

maar persoonsgericht wordt uitgewerkt in Almere. De veelplegersaanpak beschrijven 

we dan ook uitgebreider in paragraaf 3.5.3 bij de populatiespecifieke maatregelen. 

Veelplegers zijn relatief vaak en veel actief zijn op het gebied van vermogenscrimina-

liteit. Het is op grond van beschikbare stukken over de veelplegersaanpak evenwel 

niet duidelijk voor welk deel van de veelplegers dit in Almere het geval is. Ook kan uit 

de stukken niet worden opgemaakt welke specifieke doelen men nastreeft met be-

trekking tot de veelplegers met aantoonbare antecedenten op het gebied van vermo-

genscriminaliteit. Dit kan betekenen dat de achtergronden van de vermogenscrimina-

liteit in Almere onvoldoende in beeld zijn.  

Resultaten 

In algemene zin kan gesteld worden dat de beschreven maatregelen zijn geëvalu-

eerd in jaarverslagen van de politie. Die evaluaties zijn gebaseerd op vergelijking van 

het aantal aangiften voor en na de invoering van de maatregel. Zoals eerder is ver-

meld, zegt dit weinig over het effect of de effectiviteit van de maatregelen.  

3.4.3 Drugsdelicten 

De intensivering van de aanpak van drugsdelicten richt zich in Almere de afgelopen 

jaren voornamelijk op softdrugs. In het kader van een regionaal Hennepconvenant 

zijn maatregelen getroffen om de hennepteelt in te dammen. Resultaten van de inzet 

(per 1 september 2008) van het regionale hennepteam van de politie zijn nog niet 

beschikbaar. Wel zijn er aanwijzingen, zo blijkt uit de interviews, dat de teelt zich 

verplaatst van grootschalige locaties naar „thuisteelt‟ in de stad. De handel in soft-

drugs is gereguleerd. Almere heeft drie coffeeshops; een vierde exploitatie is aanbe-

steed. De aanbestedingsprocedure trekt steeds dezelfde exploitanten. Het animo 

(van exploitanten van buiten Almere) is beperkt. Het coffeeshopbeleid van de ge-

meente Almere dateert van 2000. De herziening in 2005 heeft niet tot een werkbare 

verbetering geleid. Daarom is recentelijk, in 2008, een nieuw coffeeshopbeleid ge-

schreven, gekoppeld aan een handhavingsarrangement. Dat is onder voorbehoud 

vastgesteld. 

Conform het landelijke beleid zijn coffeeshops onderhevig aan Bibob-toetsing. In Al-

mere wordt die toetsing sinds 2007 consequent in praktijk gebracht. Grow- en smart-
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shops zijn in Almere vergunningsplichtig gemaakt en kunnen daarom aan Bibob-

toetsing worden onderworpen. In Almere gebeurt dat sinds primo 2009.
24

 Strikt ge-

nomen is het landelijke beleid leidend, niet het veiligheidsbeleid van de gemeente 

Almere. Er zijn enkele aanwijzingen dat in Almere Centrum en Almere Buiten illegale 

verkooppunten worden geëxploiteerd. Eveneens zouden er enkele „drugspanden‟ in 

het centrum zijn. Formeel zijn deze aanwijzingen niet onderzocht en bevestigd, aldus 

respondenten. Het actuele (onder voorbehoud vastgestelde) coffeeshopbeleid en 

handhavingsarrangement ziet tevens op de aanpak van criminaliteit gerelateerd aan 

harddrugshandel en -gebruik. Andere maatregelen gericht tegen handel en gebruik 

van harddrugs hebben we niet gevonden. 

Resultaten 

Er is een evaluatie beschikbaar van het Hennepconvenant waarin een aantal aanbe-

velingen is gedaan, maar een evaluatie van het beleid zelf is niet beschikbaar. De 

overige genoemde maatregelen zijn niet geëvalueerd. 

3.4.4 Georganiseerde criminaliteit 

In het kader van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit is (op basis van de 

ons beschikbare stukken) bekend dat de aandacht voor een aantal specifieke delict-

typen is geïntensiveerd. Hierboven is al melding gemaakt van de regionale aanpak 

van de hennepteelt. Voorts heeft de politie in 2003 fraude in de digitale sfeer als 

aandachtspunt benoemd. Dit naar aanleiding van de stijging van het aantal aangif-

ten. Ook zijn voor de periode 2001 – 2004 maatregelen getroffen om de handel in il-

legaal vuurwerk tegen te gaan. Daarnaast heeft de Vrouwenopvang Flevoland in 

2005 melding gemaakt van de problematiek van mensenhandel. Een nadere analyse 

zou moeten uitwijzen welke maatregelen geëigend zijn. Verder heeft de gemeente 

Almere in 2000 een startnotitie opgesteld met betrekking tot prostitutiebeleid met als 

doel een betere beheersing en regulering van de branche. Die is overigens zeer klein 

te noemen in verhouding tot de omvang van de stad. In 2006 is besloten de politie 

een inventariserend onderzoek te laten doen naar de illegale praktijken in deze bran-

che.  

Sinds 2005 past de gemeente Almere de Wet Bibob toe. Dat gebeurt in het kader 

van het integrale horecabeleid (sinds 2007 inclusief coffeeshops en growshops). 

Jaarlijks vinden maximaal 80 toetsingen plaats. Respondenten geven aan dat de 

druk vanwege het Amsterdamse Bibob-beleid voelbaar is geworden en zich uit in 

signalen van uitwijkgedrag van ondernemers naar Almere toe. Toch wordt het in-

strument Bibob op andere terreinen dan de horeca waar een “ernstige mate van ge-

vaar” bestaat dat een vergunning of aanbesteding (mede) gebruikt wordt om strafba-

re feiten te plegen, of om uit strafbare feiten verkregen geld wit te wassen, dan wel 

sectoren die kwetsbaar zijn voor infiltratie niet of beperkt toegepast. Binnenkort wordt 

een nieuw systeem voor vergunningsverlening en handhaving (Stadsbeheeradmini-

stratie: SBA) operationeel. Met het oog op expertise- en informatie-uitwisseling en in-

                                                           
24  In het besluit BIBOB zijn smart- en growshops aangewezen als categorieën waarop de wet van toepassing is, 

maar alleen indien een gemeente deze winkels, waar legale psychotrope stoffen, respectievelijk groei- en kweekmoge-

lijkheden voor de teelt van cannabis worden verkocht, vergunningplichtig heeft gemaakt. 
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tensivering van opsporing is onlangs een Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

opgericht. Dat gaat niet specifiek voor Almere werken, maar heeft een interregionale 

strekking (Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek).  

Resultaten 

Onze indruk is dat de gemeente Almere zich relatief recent is gaan bezighouden met 

het fenomeen georganiseerde misdaad. Respondenten pleiten voor meer samen-

werking en informatiedeling opdat betrouwbare inzicht kan worden verschaft ten be-

hoeve van de inzet van het bestuursrechtelijke instrumentarium. Dat gebeurt tot op 

heden in geringe mate (zoals bij tijdelijke samenscholings- of omgevingsverboden, bij 

risicowedstrijden in het betaald voetbal en ingeval van het alcoholverbod in het 

stadshart). De bemensing die hiervoor nodig is binnen de gemeentelijke organisatie 

is beperkt. Ook de sense of urgency ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen die zich 

met bouw- en milieuzaken bezighouden, aldus een viertal respondenten.  

In stukken van de politie is terug te vinden dat in 2007 samen met andere veilig-

heidspartners de aanpak van zogenoemde „beroepscriminelen‟ op poten is gezet. 

Sommige respondenten betonen zich sceptisch. Zij geven aan dat de politieorganisa-

tie onvoldoende functioneert inzake mensenhandel, zeden en prostitutie. Evaluaties 

van de aanpak van deze en andere vormen van georganiseerde misdaad zijn niet 

voorhanden. Of het voorgenomen onderzoek naar illegale praktijken in de seksindu-

strie heeft plaatsgevonden is niet bekend.  

3.4.5 Delictspecifieke maatregelen met betrekking tot jeugd 

In Almere bestaat specifieke aandacht voor jeugdige daderpopulaties. Hierop gaan 

we nader in de paragrafen over populatie- en locatiespecifieke maatregelen. Hier 

maken we melding van enkele delictspecifieke maatregelen. Die betreffen allereerst 

de aanpak van vandalisme. De afgelopen jaren is hieraan intensief aandacht be-

steed, onder meer door een betere registratie, het signaleren van trends, het contro-

leren en registreren van rondhangende jeugd (populatiespecifieke uitwerking), de ge-

richte surveillance op overlastplekken en repressief optreden tegen strafbare feiten 

(locatiespecifieke uitwerking).  

In het kader van de Beheerstoets nieuwe gebouwen en nieuwe elementen voor de 

publieke ruimte test de gemeente of potentiële doelwitten „hufterproof‟ en „onder-

houdsvriendelijk‟ zijn. Het gemeentebestuur heeft in 2005, naar aanleiding van een 

gemeentelijke probleeminventarisatie, opdracht gegeven voor een lokaal plan van 

aanpak terzake de problematiek van loverboys. Wij hebben geen stukken verkregen 

die zicht geven op de inhoud van deze aanpak. Wel wordt in de Veiligheidsmonitor 

2005 vermeld dat “met betrekking tot de aanpak van de problematiek er een rol (lijkt) 

weggelegd voor politie, Bureau Jeugdzorg, AMK, scholen en andere hulpverlenings-

instanties.” 

Resultaten 

Alleen de aanpak van vandalisme is in 2003 geëvalueerd. Hierbij zijn aantallen inci-

denten uit de registratiebestanden van de politie, het systeem Vandaaltje (waarin 

schade aan overheidsgebouwen en openbare gebouwen en objecten wordt geregi-
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streerd) en het meldingenregistratiesysteem van de Dienst Stedelijk Beheer betrok-

ken. Uit Vandaaltje bleek dat in 2004 het totale schadebedrag aan overheidsgebou-

wen en openbare gebouwen en objecten met ongeveer 13% is toegenomen ten op-

zichte van 2003. Uit het meldingenregistratiesysteem werden meldingen geselec-

teerd die iets te maken zouden kunnen hebben met jeugd, waaruit volgde dat er in 

2004 iets minder meldingen werden gedaan dan het jaar ervoor. Er is echter meer 

dan tweemaal zo veel gemeld over jongerenontmoetingsplekken en 22% meer over 

vandalisme. Uit politieregistraties bleek dat het aantal meldingen van overlast door 

jongeren iets was afgenomen in 2004 ten opzichte van 2003. Daarnaast komt in een 

vandalismerapport uit 2008 naar voren dat na een stijging in 2007 (t.o.v. 2006), het 

schadebedrag door vandalisme in 2008 is afgenomen ten opzichte van het jaar er-

voor. Dit wordt bevestigd door één van de respondenten die aangeeft dat de aanpak 

van vandalisme als succesvol wordt beoordeeld, omdat de kosten die de gemeente 

maakt om vernielingen te herstellen afnemen.  

3.4.6 Overige delictspecifieke maatregelen 

De gemeente Almere heeft voor de periode 2006 – 2010 een antidiscriminatie-

voorwaarde opgenomen in de procedure voor het verlenen van horecavergunningen. 

Hierdoor kan bij gebleken discriminatie de vergunning worden ingetrokken. Om dit te 

monitoren wordt het deurbeleid gecontroleerd door een undercoverteam. Verder zijn 

maatregelen getroffen om radicalisering en terrorisme tegen te gaan. In 2005 is het 

project Locatie & Persoonsbeveiliging Terrorisme gestart, met als doel het voorko-

men van terreuraanslagen op personen en objecten door gerichte surveillance, ge-

richt inwinnen van informatie en beveiligingsactiviteiten. In 2007 werd vervolgens in-

gestemd met het advies van de veiligheids- en inlichtingendiensten om het toezicht 

terug te brengen en te laten plaatsvinden door noodhulp/toezichtdienst in verband 

met de afgenomen terreurdreiging. Verder zijn in 2007 themabijeenkomsten georga-

niseerd over onderwerpen die gerelateerd zijn aan radicalisering (zoals eerwraak, de 

politieke situatie in Irak, en een Masterclass Radicalisme voor politie, gemeente en 

medewerkers van De Schoor). Eind 2007 is een trainingsprogramma gestart voor 

jongerenwerkers om hen te ondersteunen bij het herkennen van signalen die moge-

lijk wijzen op radicalisering. De politie heeft een onderzoek naar rechts-extremisme 

verricht (resulterend in de aanhouding van verdachten). Daarnaast is een op hetzelf-

de gebied een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd (Gielen 2008). Er is in ver-

band met de film „Fitna‟ (2008) door SGBO onderzoek verricht gericht op het duiden 

van mogelijke spanningen rond het uitkomen van de film. De gemeente heeft ge-

sproken met relevante maatschappelijke organisaties. Verder heeft de Almeerse 

moskee in 2007 vrijwel permanente bewaking gehad door de leden ervan, in verband 

met dreiging van brandstichting. Ten slotte is een bedrijf (en haar werknemers) be-

veiligd in verband met dierenrechtenactivisme. Binnenkort komt een wetenschappe-

lijke analyse van diverse verschijningsvormen van radicalisme onder jongeren in Fle-

voland beschikbaar, uitgevoerd door het COT Instituut voor veiligheids- en crisisma-

nagement. 

Resultaten 

Van de delictspecifieke maatregelen met betrekking op discriminatie en radicalisering 
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zijn geen evaluaties beschikbaar. Het jaarverslag 2007 van de politie beschrijft de ac-

ties in het kader van het project Locatie & Persoonsbeveiliging Terrorisme. 

3.5 Populatiespecifieke maatregelen en instrumenten 

In deze paragraaf worden maatregelen en instrumenten besproken die zich richten 

op groepen verdachten of daders (met een specifiek risicoprofiel).  

3.5.1 Jeugd 

Het overgrote deel van de populatiespecifieke maatregelen omvat maatregelen met 

betrekking tot (risico)jeugd in Almere. Vooral sinds 2004 is sprake van een intensive-

ring van aandacht voor de preventie en aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit. 

Het beleid achter een groot deel van deze maatregelen is eind 2003 door het ge-

meentebestuur verwoord in de nota Opgroeien in Almere. Eind 2004 stelde het ge-

meentebestuur vervolgens de Regiegroep Integraal Jeugdbeleid in. In het Stadsak-

koord zijn afspraken gemaakt en regels opgesteld over hoe de gemeente Almere en 

haar maatschappelijke partners samenwerken en hoe verantwoordelijkheden zijn 

verdeeld.  

Almere is de eerste grote gemeente in Nederland die stadsbreed een Centrum voor 

Jeugd en Gezin heeft gerealiseerd. In maart 2006 ging het eerste inloopspreekuur 

van start en intussen is een dekkend netwerk van zogenoemde OKé-punten operati-

oneel. Men werkt met de landelijke verwijsindex en er zijn procedures ontwikkeld 

voor de opschaling en coördinatie bij ernstige problemen in gezinnen. Zijn drie partij-

en betrokken bij ondersteuning en hulpverlening, dan wordt één van de partijen zorg-

coördinator. Bij vier betrokken partijen wordt een onafhankelijke vijfde partij proces-

coördinator en bij complexe situaties wordt een brandpuntfunctionaris aangesteld 

met doorzettingsmacht. 

 

Een deel van de maatregelen is in principe gericht op alle jongeren (dus niet alleen 

de overlastgevende of criminele jongeren). Deze maatregelen, zoals voorgesteld in 

de bovengenoemde nota, zijn vooral bedoeld om jongeren normen en waarden bij te 

brengen en om te voorkomen dat jongeren uit verveling problemen gaan veroorza-

ken. Voorbeelden zijn het project Sport op School dat vanaf 2003 op verschillende 

basisscholen wordt uitgevoerd, het project Geweld Nee!, het project Criminaliteit Pas 

Er Voor Op en in 2007 een alcoholpreventieproject, het Kanjerproject en het Actie-

programma Jeugd en Vrije tijd. 

 

Uit de interviews met jongerenwerk in Almere komt naar voren dat de afgelopen ja-

ren het aanbod van activiteiten is uitgebreid. Per week organiseert De Schoor, naar 

eigen zeggen, ongeveer 150 activiteiten met een groot aantal deelnemers en con-

tactmomenten. In de zomertijd zijn er extra vakantieactiviteiten voor jongeren (gedu-

rende 4 weken ongeveer 500 activiteiten). Het jongerenwerk besteedt in toenemende 

mate aandacht aan activiteiten voor 12-minners in de jongerencentra. Uitgangspunt, 

zo is in diverse interviews aangegeven, is een gedifferentieerd aanbod, afgestemd 

op de verschillen in behoeften onder diverse groepen jongeren. Ook kiest De Schoor 
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voor een activerende benadering: “geen luie sofa‟s, maar meedoen aan program-

ma‟s of zelf wat doen.” Verder is de houding tegenover jongeren volgens een van de 

respondenten zakelijker geworden, in de zin dat gedragscodes van jongerenwerkers 

duidelijker zijn uitgewerkt en er meer wordt vastgelegd over incidenten en activitei-

ten. Deze koerswijziging houdt verband met de signalen van groeiend alcoholmis-

bruik en de problematiek van jeugdoverlast.  

Daarnaast is een groot aantal maatregelen speciaal gericht op overlastgevende jon-

geren. Een deel hiervan had als doel het in kaart brengen van de risicogroepen en 

de preventie van probleemcumulatie. Opvallend hierbij is dat het in kaart brengen 

van de risicogroepen later op gang is gekomen dan het preventieve beleid zelf. In 

2004 is men gestart met het in kaart brengen van hinderlijke, overlastgevende en 

criminele jeugdgroepen volgens de shortlistmethodiek. Twee jaar later is het Elektro-

nisch Signaleringssysteem Almeerse Risicojongeren (ESAR) ingevoerd. Om een be-

ter inzicht te krijgen in de achtergronden van criminaliteit door jeugdige daders is in 

2005 de Criminaliteits Beeld Analyse-Jeugd (CBA-J) ontwikkeld. Deze CBA-J moet 

daarna herhaald en doorontwikkeld worden als sturingsinstrument voor het jeugdbe-

leid van de politie.  

Als preventieve maatregel is in 2000 is het interventietraject Doorstart begonnen. 

Van hetzelfde jaar dateert het justitiële casusoverleg risicojongeren (politie, justitie en 

raad voor de kinderbescherming). Vanaf 2002 worden er meer ambulante jongeren-

werkers ingezet om jongerenoverlast tegen te gaan. Uit de interviews en het forma-

tieoverzicht van De Schoor (2002 – 2009) blijkt eveneens, dat vanaf 2006 50% van 

de accommodatiegebonden uren van jongerenwerkers ook ambulant / outreachend 

is gemaakt. De Schoor heeft een intern opleidingstraject gestart om meer jongeren-

werkers uit de doelgroep te kunnen werven en jongerenwerkers betere opleidings-

mogelijkheden te kunnen bieden. Voor die opleiding heeft De Schoor een innovatie-

prijs ontvangen. Toch bleek de beschikbare capaciteit en kwaliteit niet altijd voldoen-

de. Almere Buiten kampte in 2007 met zwaar overlastgevende jeugdgroepen van 

niet-westerse afkomst, die soms zelfs crimineel gedrag vertoonden. Daarom heeft de 

gemeente in de tweede helft van 2007 de Amsterdamse stichting Streetcornerwork 

ingehuurd om een passende aanpak voor deze groepen te ontwikkelen en te imple-

menteren – expertise die op dat moment in Almere ontbrak. Hoewel er geen evalua-

tief document over de inzet van ambulante jongerenwerkers is gevonden, kwam dit 

onderwerp wel ter sprake in de interviews. Veel jongerenwerkers zouden een te laag 

niveau hebben om goed contact te kunnen leggen met probleemjongeren.  

 

Vanaf 2002 werd Buurtsportwerk georganiseerd in Almere Haven, waarbij allerlei ac-

tiviteiten aan jongeren werden aangeboden om zo de overlast te verminderen. In het 

jaar daarop begon men in Almere Buiten met het project Communities that Care. 

Veel van de probleemgedragingen waar het programma op ingrijpt, zijn van belang 

voor het terugdringen van jeugdoverlast, geweld op straat en jeugdcriminaliteit. In 

2005 is dit project in de gehele gemeente ingevoerd. In 2003 startte in verschillende 

wijken het project Stad-West Leefbaarheid, dat gericht was op het terugdringen van 

hinderlijke aanwezigheid van jongeren door in samenspraak met jongeren activiteiten 

en voorzieningen op te zetten. Daarnaast is na het opstellen van de nota Opgroeien 
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in Almere gestart met het project Toezicht door Jongeren, met als doel jongeren die 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben in een „peer-group toezichtfunctie‟ 

meer sociale vaardigheden te leren en werkervaring op te laten doen. Drugsgebrui-

kende jongeren werden geactiveerd in het project BUDO (2004).  

 

In 2004 is de JIT-aanpak (Jeugd Interventie Teams) geïntroduceerd. Eerst in twee 

stadsdelen en vanaf 2006 Almerebreed. JIT‟s zijn multidisciplinaire teams die één 

problematische jeugdgroep tegelijkertijd aanpakken met het doel de overlast die de-

ze groep veroorzaakt terug te dringen. De veiligheidscoördinatoren van de stadsde-

len zitten de JIT-overleggen voor en deel van de aanpak is het jaarlijks in kaart bren-

gen (monitoren) van jeugdgroepen in de gemeente (conform de shortlistmethodiek). 

Tot 2007 gebeurde dit onder regie van de gemeente, in 2008 was de politie de „trek-

ker‟. Die overgang wordt niet door alle respondenten als een positieve ontwikkeling 

ervaren. Een respondent vanuit de politie onderstreept dat bij de politie onvrede be-

stond over de interpretatie die de gemeente heeft verbonden aan de bevindingen van 

de jeugdgroepenmonitor 2008. 

 

In het jaar 2005 vond de oprichting plaats van Joiint, Jongeren Investeren in Toe-

komst. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beter sluitende aanpak van 

problematische jeugdgroepen, waarvan geweld op straat en herhaalde criminaliteit 

onderdelen vormen. Tevens werd in 2005 een aantal basisscholen, waar het aantal 

vandalismemeldingen het grootst was, voor korte tijd „geadopteerd‟. Op deze scholen 

gaf de politie voorlichting aan de groepen 7 en 8 over normen en waarden, criminali-

teitspreventie, drugsgebruik en wapenbezit. Ten slotte is men in 2006 gestart met het 

programma Zorg voor Jeugd om schooluitval te voorkomen en ontsporing zo vroeg 

mogelijk te herstellen.  

In 2006 werd gestart met toezicht in woonwijken onder leiding van de veiligheidsma-

nager ten behoeve van het signaleren en rapporteren van overlast door hangjonge-

ren. Ook in de jaren daarna zijn er activiteiten gestart om overlast van jongeren te 

verminderen. Zo kwam er in 2007 een nieuw platform JVSA voor structureel overleg 

met jongeren over de inrichting van jongerenontmoetingsplekken in het stadscen-

trum. Daarnaast werd in 2007 het Jongeren Informatie Punt (JIP) decentraal ingezet. 

Het JIP is gericht op het geven van voorlichting en advies aan groepen in de diverse 

stadsdelen. Verder spreekt stichting De Schoor voor welzijnswerk in haar jaarverslag 

van 2007 over een intensievere werkwijze en stadsbrede afspraken met de verschil-

lende betrokken instanties. Om conflicten met leeftijdsgenoten en volwassenen op te 

lossen, zijn vanaf 2008 jongeren als buurtbemiddelaars ingezet in het kader van het 

project Jongeren Lossen het Op (JOLO). Ten slotte was er in 2008 sprake van een 

meer ambulante inzet van jongerenwerk op de uitgaansavonden en was er steeds 

vaker beveiliging bij jongerencentra. 

Tevens zijn in het kader van de nota Opgroeien in Almere maatregelen getroffen om 

de veiligheid op scholen te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van het 

convenant Veiligheid Middelbare Scholen in Almere Buiten in 2005. Een jaar later 

werd dit breder getrokken door het sluiten van een schoolveiligheidsconvenant van 

het district Flevoland Zuid in samenwerking met de gemeenten, het openbaar minis-
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terie en alle middelbare scholen. Verder werden in 2007 op 10 scholen de leerlin-

genkluisjes door de politie gecontroleerd. Er zijn messen en zelfs pistolen aangetrof-

fen, aldus een van de geïnterviewden. De impact hiervan op de leerlingen was aan-

zienlijk. Een andere specifieke maatregel die te maken heeft met schoolzaken betreft 

de verbeterde registratie van schoolverzuim vanaf 2007. Uit de interviews kwam naar 

voren dat de samenwerking tussen scholen, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk 

beter moet, want conflictsituaties op school zetten zich dikwijls buiten school voort en 

worden dan niet opgepakt.  

Behalve de genoemde maatregelen die met name zijn gericht op overlast, heeft de 

gemeente Almere ook een aantal maatregelen getroffen ten behoeve van de aanpak 

van crimineel gedrag van jongeren. In 2000 is het zogenoemde JIP-plan opgesteld: 

Justitie in de Provincie (niet te verwarren met het Jongeren Informatie Punt). In dit 

plan worden alle justitiële partners in de aanpak betrokken, zoals HALT en de reclas-

seringsorganisaties. In een voortgangsrapportage uit 2002 van dit project wordt ver-

meld dat het noodzakelijk is om vooral in Almere de samenwerking te intensiveren en 

te anticiperen op de explosieve bevolkingsgroei (waarbij de indruk bestond dat een 

deel van de Bijlmerproblematiek zich aan het verschuiven is in de richting van Alme-

re). Daarnaast werd in 2001 landelijk een project ingevoerd (de STOP-reactie) waar-

bij ouders, van jongeren onder de 12 jaar die een delict hebben gepleegd, een aan-

bod krijgen voor ondersteuning bij de opvoeding van hun kind. Deels op grond van 

landelijke ontwikkelingen, deels op basis van autonome ontwikkelingen in Almere 

heeft de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit gekregen in het regionale politiebeleid 

van 2002 tot en met 2005. Verder was het ontwikkelen van een sluitende aanpak 

voor jongeren in Almere die zich op of over de grens van criminaliteit bewegen, zoals 

in paragraaf 3.2 werd geschetst, een speerpunt in het integrale veiligheidsbeleid 

sinds 2002. Om criminele jongeren weer op het rechte pad te krijgen, is het project in 

2004 en 2005 Vast en Verder opgezet. Dit is een nazorgtraject voor jongeren tot 24 

jaar na detentie met als doel jongeren met een justitieel verleden vaardigheiden aan-

leren zodat ze op eigen benen kunnen staan.  

Resultaten 

Van ongeveer de helft van de bovengenoemde maatregelen zijn evaluatieve stukken 

teruggevonden. Een aantal van de gevonden evaluaties heeft betrekking op een 

reeks maatregelen. Zo is in de Monitor Sociale Cohesie de effectiviteit van Sport op 

school, het project Stad-West Leefbaarheid, Buurtsportwerk en Communities that ca-

re besproken. Echter, de evaluaties in deze monitor verschillen onderling in diepgang 

en in de mate waarin de indicatoren informatie geven over de effecten of de effectivi-

teit. Zo is er bij het project Sport op school alleen gekeken naar het aantal deelne-

mers, en niet direct naar het bereiken van het eigenlijke doel (het tegengaan van 

verveling, vandalisme en criminaliteit). In de evaluatie van het project Stad-West 

Leefbaarheid daarentegen wordt zowel informatie over het aantal bereikte jongeren 

meegenomen, als informatie over het aantal doorverwijzingen naar de hulpverlening, 

de kwaliteit van het aanbod en de maatschappelijke impact. Daarmee is de laatstge-

noemde evaluatie breder en worden de effecten beter gemeten dan in de evaluatie 

van Sport op school. Bij sommige maatregelen wordt in de evaluatieve stukken al-

leen gemeld welke acties zijn ondernomen, maar er wordt niet of nauwelijks inge-



IVA beleidsonderzoek en advies  97 

gaan op de resultaten en effecten van deze activiteiten (zoals bij de „adoptie‟ van een 

aantal basisscholen, het JOLO-project en het project Vast en verder).  

Daarnaast is een aantal projecten afzonderlijk geëvalueerd in de vorm van een be-

perkte effectmeting. Voorbeelden van dergelijke evaluaties hebben betrekking op het 

sluiten van het convenant Veiligheid Middelbare Scholen, de STOP-reactie, en de 

prioritering van de aanpak van jeugdcriminaliteit. Verder wordt de CBA-J besproken 

in procestermen, maar zijn geen evaluatieve stukken gevonden van de opzet en uit-

komst van de criminaliteitsbeeldanalyse zelf.  

Ten slotte is een aantal maatregelen grondig geëvalueerd (met voldoende indicato-

ren, met indicatoren die een sterke relatie hebben met de effectiviteit van de maatre-

gel en met indicatoren met voldoende diepgang). Een voorbeeld hiervan is het BU-

DO-project. Uit de evaluatie van het project Toezicht door jongeren werd geconclu-

deerd dat, ondanks de uitval van enkele deelnemers, er een goed resultaat is ge-

boekt. In de eerste groep zijn zes jongeren doorgestroomd naar werk of scholing en 

in de tweede groep vijf jongeren, waarmee het gewenste uitstroomresultaat ruim-

schoots is gehaald. De evaluatie van de toepassing van de shortlistmethodiek liet 

zien dat de contacten tussen de jongerenwerkers van De Schoor en deze groepen 

intensiever zijn geworden. Er zijn meer activiteiten georganiseerd die bovendien een 

uitdagender karakter hebben gekregen. Bovendien is men de JIT-aanpak beter gaan 

hanteren. Uit de evaluatie van de JIT-aanpak bleek echter, dat nog weinig gezegd 

kon worden over de effectiviteit van de aanpak. Duidelijk was wel dat een aantal za-

ken nog niet volgens plan verliep (zoals slechts een gedeeltelijke implementatie van 

het plan, te weinig besteed tijd en geld aan het project en die slechte informatieposi-

tie van het JIT). Volgens de politie heeft de verbeterde registratie van schoolverzuim 

de-escalerend gewerkt.  

Volgens de Evaluatie Programma Integrale Veiligheid heeft het ontwikkelen van een 

sluitende aanpak voor jongeren in Almere als speerpunt in het integrale veiligheids-

beleid geleid tot een afname van het aantal jeugdige verdachten in 2005 ten opzichte 

van 2001. Tegelijkertijd bleek dat het aantal geweldsdelicten met jeugdige verdach-

ten sterk was gestegen, dat het aantal voortijdige schoolverlaters licht was toegeno-

men en dat het aantal problematische jeugdgroepen verminderd was ten opzichte 

van 2004.  

3.5.2 Jongeren van Antilliaanse en Marokkaanse herkomst 

In Almere gaat aanzienlijke aandacht uit naar de doelgroep van gewelddadige Antilli-

anen, meestal jongeren. In 2000 vond in Almere Buiten een schietpartij plaats tussen 

Antillianen. Naar aanleiding hiervan heeft de politie het Basorateam ingericht. Dit 

team had drie doelen: (i) het uitschakelen van de grootste veroorzakers van criminali-

teit en overlast; (ii) het vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers en winkeliers; 

en (iii) het stoppen van de aanzuigende werking die probleemveroorzakers hebben 

op anderen. Het Basorateam heeft een aantal jaren adequaat gefunctioneerd, aldus 

een van de respondenten, maar is tegenwoordig vooral een “veredeld toezichtteam”. 

Tegelijkertijd is een honk gecreëerd voor Antilliaanse jongeren en werd in 2000 een 

politiebureau geopend in Almere Buiten, het stadsdeel waar een deel van de proble-
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matiek zich concentreert. Omdat een groep criminele Antillianen in de periode na de 

schietpartij in Almere Buiten nog steeds voor overlast en geweld zorgde, is nog een 

aantal extra maatregelen getroffen die zich specifiek richten op deze groep. Het gaat 

hierbij om mensen die reeds in het criminele circuit zitten of die een verhoogd risico 

lopen. De problematiek uit zich in openbare orde problemen, drugsoverlast en zware 

geweldsdelicten. Zo heeft het stadsdeel Almere Buiten deze problematiek als priori-

teit benoemd.  

Tussen 1998 en 2004 voerde de gemeente het project Un Kaso di Balansa uit. Het 

doel van dit project was zorgen voor opname in het hulpverleningscircuit op het ge-

bied van werk, scholing en hulpverlening. Verder heeft gemeente Almere, samen met 

een aantal andere zogenoemde Antillianengemeenten, de hulp van de rijksoverheid 

ingeroepen om de schooluitval, de werkloosheid en de criminaliteit onder Antilliaanse 

jongeren te bestrijden. De rijksoverheid stelde voor om te komen tot een integrale 

aanpak voor problematische jonge Antillianen en sloot met de Antillianengemeenten 

bestuurlijke arrangementen voor de periode 2005 – 2008. Het gemeentelijke Antillia-

nenbeleid kreeg vorm in het Arrangement Antillianen, dat bestond uit verschillende 

voorzieningen waarmee een sociaal netwerk van een risicojongere in beeld werd ge-

bracht en ingezet werd om de achterliggende problematiek aan te pakken. Verder is 

het multifunctionele centrum Nos Kultura opnieuw opgezet en ingericht, als plaats 

waarin verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg, cultuur, recrea-

tie, onderwijs, en zakelijke dienstverlening zijn gevestigd. Tevens zorgde de politie 

voor extra toezicht in Almere Buiten en op de Grote Markt in Almere Centrum. Daar-

naast is de politie in 2006 aan de slag gegaan met het project Dossieropbouw Antilli-

anen en Preventie en werden in 2007 in de regio Flevoland zo rond de 100 Antillia-

nen permanent gevolgd.  

In het kader van Arrangement Antillianen zijn tal van activiteiten ontplooid. Zo is ge-

start met een inburgeringscursus, werd voorlichting gegeven op diverse terreinen, 

was de contactfunctionaris Antillianen en Arubanen van de politie Almere regelmatig 

in Nos Kultura aanwezig, kon gebruik gemaakt worden van het Jongeren Loket Al-

mere, is in 2007 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een opvolger van Un 

kaso di balansa (met als doelgroep de niet-geregistreerde Antilliaanse jongeren of de 

jongeren die niet uitkeringsgerechtigd zijn), werd het Buddy Project opgezet, werden 

assertiviteitstrainingen gegeven, en is een begeleid wonen programma opgezet ter 

ondersteuning van jongeren die te kampen hebben met problemen op verschillende 

leefgebieden en in het bijzonder op het gebied van wonen (ROOM4U). Initiatiefne-

mers zijn woningcorporaties, zorgorganisaties, de gemeente Almere en de Provincie 

Flevoland. Per 1 juni 2006 is Room4U gestart met 7 jongeren, maar het is ditzelfde 

jaar al opgeschaald naar ca. 25 jongeren. Het project moet uitgroeien tot 60 plaatsen 

in de fase voor zelfstandig wonen. Room4U biedt huisvesting en voorziet in een per-

soonlijke coach die de jongere verder op weg helpt. Op dit moment zijn minimaal 12 

kamers specifiek bestemd voor Antilliaanse jongeren. Verder zijn er voor de duur van 

het arrangement jaarlijks zes trajecten Nieuwe Perspectieven geoormerkt voor Antil-

liaanse risicojongeren. Nieuwe Perspectieven is een methodiek om te voorkomen dat 

jongeren met crimineel gedrag afglijden naar een criminele carrière. Tevens is er in 

2007 een casuïstieknetwerk ingericht ten behoeve van risicojongeren in Almere Bui-
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ten. Dit netwerk valt onder het ESAR-convenant. Antilliaanse risicojongeren kunnen 

hier worden ingebracht voor een persoonsgerichte behandeling. Ten slotte werd 

vanuit de Kamer van Koophandel een werkgroep samengesteld om startende Antilli-

aanse ondernemers te ondersteunen.  

Eind 2005 heeft de gemeente Almere, op instigatie van Forum Instituut voor Multicul-

turele ontwikkeling en in het kader van het actieprogramma van de toenmalige minis-

ter van vreemdelingenzaken en integratie ter versterking van de maatschappelijke 

weerbaarheid, het netwerk Inzicht in het leven geroepen. De doelstelling van dit net-

werk was om de bestuurders c.q. directies van zorg- en welzijnsinstellingen bijeen te 

brengen om de samenwerking met politie en justitie in het jeugddomein te verbete-

ren. De ondersteuning en hulpverlening aan jongeren van Marokkaanse komaf stond 

centraal. Retrospectief, zo blijkt uit interviews, wordt aan de betekenis van deze fo-

cus getwijfeld. De problemen met jongeren van Marokkaanse herkomst waren en zijn 

namelijk relatief beperkt in Almere en behoeven beduidend minder aandacht dan 

problemen met Antilliaanse jongeren. Dat geldt nu a fortiori, aldus een respondent 

werkzaam bij Bureau Jeugdzorg, want de afgelopen vijf maanden bestaat naar 

schatting 80% van de instroom bij Bureau Jeugdzorg uit casus van Antilliaanse jon-

geren. De samenwerking tussen het netwerk en de gemeente verliep bovendien 

stroef. Eind juni 2008 heeft de stuurgroep van het netwerk Inzicht zichzelf opgeheven 

vanwege onenigheid over de urgentie van de „problematiek van jonge Marokkanen‟. 

Desondanks blijft het netwerk op eigen initiatief als „werkgroep‟ doorgaan met zijn 

werkzaamheden. 

Resultaten 

In een driehoeksverslag uit 2001 wordt de invoering van het Basorateam kort geëva-

lueerd door het bekijken van het aantal incidenten na de komst van het team. Men 

erkent dat dit geen rechtstreekse maat is voor de effectiviteit van de maatregel, om-

dat ook andere factoren het aantal incidenten kunnen hebben beïnvloed. Daarnaast 

geeft men in deze evaluatie aan dat men niet weet of het team ook een maatschap-

pelijk effect heeft gehad (zoals afgenomen onveiligheidsgevoelens). Het project Un 

Kaso di Balansa heeft men geëvalueerd door te bekijken of het uiteindelijke doel ge-

haald is na de periode waarin dit project plaatsvond (1998 – 2004). Hierbij heeft men 

geconstateerd dat de problemen met een deel van de doelgroep onverminderd 

voortduren. De mate waarin er problemen zijn bij de doelgroep is echter een erg gro-

ve indicator, mede omdat de periode tussen de „voor‟- en „nameting‟ relatief lang is 

(zes jaar) en men daarom niet mag vergeten dat dit resultaat door meer factoren kan 

zijn beïnvloed. Dit maakt het moeilijk om op basis hiervan de effectiviteit van het pro-

ject te boordelen. Het project Nos Kultura wordt besproken in de Monitor Sociale Co-

hesie 2003 en in de Jeugd- en jongerenmonitor Almere 2005. Hieruit bleek dat de 

doelstelling van het project intussen is verbreed naar opvang van jongeren en vol-

wassen van diverse etnische groepen. Verder wordt in de evaluatie van dit project 

vermeld dat de overlast rond station Almere Buiten is afgenomen. Andere evaluatie-

ve documenten omtrent de aanpak van de Antillianenproblematiek zijn niet gevon-
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den. “Na 2008” zal een outcome-evaluatie plaatsvinden in het kader van de bestuur-

lijke arrangementen met Antillianengemeenten.
25

   

3.5.3 Veelplegers 

Vanaf 2002 wordt er door de gemeente en de politie in Almere gewerkt aan de ver-

sterking van de samenwerking in de aanpak van veelplegers. Zo wordt er per basis-

eenheid een lijst gemaakt met bekende daders. Tevens heeft het openbaar ministe-

rie met betrekking tot veelplegers een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarbij de raad 

voor de kinderbescherming, de reclasseringsorganisaties en het CAD elk medewer-

kers permanent bij het openbaar ministerie zijn ondergebracht. Hierdoor wordt het 

gemakkelijker om de aanpak van veelplegers goed af te stemmen. Vanaf 2004 

„adopteert‟ de politie Flevoland veelplegers door het inzetten van zogenoemde „da-

deragenten‟. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor hun collega‟s en andere organi-

saties en volgen „hun‟ veelplegers op de voet. Dit heeft er onder meer toe geleid dat 

in 2005 een veelplegerssite is geopend op het intranet van het openbaar ministerie. 

Daarin staan plannen en ketenbrede afspraken over de aanpak van veelplegers in de 

regio. De site is voor een vastgesteld aantal ketenpartners (overheid, politie en een 

selectie van ondernemers) toegankelijk.  

Daarnaast heeft de politie in 2007, zowel districtelijk als regionaal, een coördinator 

veelplegers die zitting heeft in het justitieel casus overleg om met ketenpartners de 

gezamenlijke aanpak van veelplegers te bespreken. Verder zijn met behulp van het 

registratiesysteem Amazone (een registratiedatabestand dat te allen tijde door de po-

litie geraadpleegd kan worden) alle veelplegers in een databestand opgenomen, 

waardoor deze veel efficiënter en effectiever gevolgd kunnen worden. Ten slotte is in 

het voorjaar van 2007 onder regie van het arrondissement Zwolle-Lelystad het Justi-

tie in de buurt-project Interface van start gegaan. Justitie bewerkstelligt met dit pro-

ject de aansluiting met de gemeenten in Flevoland. In het verlengde daarvan heeft 

de districtelijke driehoek van de gemeente Almere in juni 2007 besloten een Veilig-

heidshuis op te richten, dat op 14 oktober 2008 officieel is geopend. Het casusover-

leg veelplegers is in dit huis ondergebracht. Ook wordt het WTO-overleg (zorgover-

leg) anders ingericht en in het Veiligheidshuis ondergebracht.  

Resultaten 

De politie heeft in 2006 de versterking van de samenwerking in de aanpak van veel-

plegers beoordeeld door te kijken naar de mate waarin veelplegers in beeld waren, 

naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende partijen en naar mo-

gelijke verbeterpunten. Hieruit bleek onder andere dat, hoewel er meer zicht is op 

veelplegers, contactpersonen in hun rol moeten groeien en dat de monitoring beter 

moet. De zogenoemde „adoptie‟ van veelplegers wordt in 2004 in het jaarverslag van 

de politie besproken. Bij deze evaluatie is bekeken hoeveel veelplegers er op de lijst 

staan en wordt gemeld dat zowel voor minderjarige als meerderjarige veelplegers 

een top 50 is gemaakt. Deze veelplegers houdt de politie direct en actief in de gaten. 

Of dit ook daadwerkelijk tot het gestelde doel (het verminderen van het aantal (her-

                                                           
25  Gent, M. van, S. Hissel en G. Homburg (2007).Tussentijdse outputrapportage Antillianenprojecten. Amster-

dam: Regioplan Beleidsonderzoek. 
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haalde) delicten) heeft geleid, blijkt echter niet uit deze evaluatie. Van de andere 

maatregelen die zijn ingevoerd met betrekking tot het veelplegersbeleid zijn geen 

evaluatieve documenten gevonden. In de interviews komt naar voren dat het voor het 

openbaar ministerie onduidelijk is welke maatschappelijke doelen de gemeente met 

de door haar geboden nazorgmaatregelen nastreeft. 

3.5.4 Maatschappelijke opvang 

Maatschappelijke opvang is een breed werkterrein, gericht op veel verschillende 

doelgroepen. Vanuit het perspectief van het versterken van sociale veiligheid is het 

van belang een aantal specifieke maatregelen te memoreren. In 2004 is de ontwikke-

ling van een monitor over dak- en thuislozen, verslaafden en huiselijk geweld in gang 

gezet. Verder heeft onderzoek van de Universiteit van Amsterdam de zwerfjongeren 

in Almere in beeld gebracht. Ook behoort het outreachend werken van de ambulante 

verslavingszorg Stichting CAD vanaf ongeveer dezelfde periode tot het vaste regio-

nale aanbod. De gemeente heeft de organisatie van nazorg voor ex-gedetineerden 

ondergebracht bij de GGD. Uit de interviews blijkt dat de aanpak zich nu alleen nog 

richt op veelplegers, omdat te weinig financiële middelen vanwege de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning beschikbaar zijn.  

Het gemeentebestuur van Almere heeft begin 2005 in de nota Smeden aan de Keten 

een regionaal samenhangend beleid vastgesteld inzake maatschappelijke opvang en 

huiselijk geweld (vrouwenopvang) Flevoland. De aanleiding was een voortdurende 

overbezetting van de noodopvang Perspectief en een gebrek aan doorstroom van 

dak- en thuisloze cliënten naar vormen van begeleid wonen. De kernopdracht van 

het beleid was het creëren van meer samenhang en het aanvullen van het tekort aan 

capaciteit. Vanaf eind 2005 kunnen gezinnen met complexe problematiek in de 

nieuwe intensieve gezinsopvang (Leger des Heils) in Almere terecht. Tevens zijn er 

beoordelingsnormen voor de kwaliteit van de opvanginstellingen vastgesteld. Ten 

slotte is de preventie van huisuitzettingen regionaal licht versterkt door de inzet van 

extra hulptrajecten ter voorkoming van huisuitzetting.  

Resultaten 

De genoemde maatregelen op het terrein van de maatschappelijke opvang zijn te-

zamen geëvalueerd in de Evaluatie plan van aanpak maatschappelijke opvang Fle-

voland, 2002 – 2004 die eind 2005 is uitgekomen. Deze evaluatie heeft betrekking op 

de regiovisie in de periode 2001 – 2005 en het plan van aanpak. Op grond van de 

conclusies van deze evaluaties formuleerde men de volgende aandachtspunten: het 

regionale tekort aan capaciteit binnen alle functies van de maatschappelijke opvang, 

de verbetering van de aanpak van vroegsignalering en preventie huisuitzetting (met 

name in Lelystad en Almere), het gebrek aan voldoende begeleidingscapaciteit bij 

schuldenproblematiek, en het tekort aan woonruimte voor de uitstroom maatschap-

pelijke opvang in Lelystad. 

De gemeente Almere beschikt niet over een adequate voorziening voor de dagop-

vang van alcohol- en drugsverslaafden, alsmede dak- en thuislozen. Uit hoofdstuk 2 

bleek dat de gemeente niet te maken heeft met een qua prevalentie bovenmatige 

problematiek. Bovendien is die scherp in beeld vanwege het alcoholverbod in het 
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stadshart. Gezien de (ervaren) overlast die het rondhangen op straat veroorzaakt en 

de verder ontwikkelende winkel- en horecafunctie (met een navenante aantrekkings-

kracht op de doelgroep) is het ontbreken van dagopvangfaciliteiten niettemin opmer-

kelijk. 

3.6 Locatiespecifieke maatregelen en instrumenten 

Tot slot kijken we naar de locatiespecifieke maatregelen en instrumenten. Op som-

mige locaties kreeg de aanpak van criminaliteits- en onveiligheidsproblemen meer 

nadruk dan op andere locaties, meestal door het verscherpen van toezicht en hand-

having. Zo is, bijvoorbeeld, in Danswijk medio 2008 het eerste buurtpreventieteam 

van Almere opgezet, op initiatief van een buurtbewoner en ondersteund door de 

wijkagent en de gemeente. De nadruk ligt op het vergroten van sociale samenhang 

en controle, aldus geïnterviewden, om “een woonomgeving te houden waarin onze 

kinderen en wij vrij en veilig kunnen wonen en spelen. Een goede bijkomstigheid is 

dat inbrekers en vandalen zich hier niet prettig voelen en daardoor deze wijk gaan 

mijden.” Een ander voorbeeld is het Vakantiepreventieproject. Sinds de zomer van 

2007 houden toezichthouders – desgewenst – bij afwezigheid woonlocaties extra in 

de gaten. 

Het opbouwen van een overzicht van de (effectiviteit) van ingezette maatregelen per 

stadsdeel of per type locatie (scholen, bedrijven, woonwijken et cetera) blijkt weinig 

aandacht te krijgen binnen de gemeente. Ondanks de decentrale strekking en wer-

king van die maatregelen, blijkt er geen sprake van een duidelijke decentrale focus 

op (de samenhang tussen) die maatregelen. Dat geldt voor het centrale gemeentelij-

ke niveau, maar ook voor de decentrale samenwerkingspartners. De gegevens die 

wij verzamelden, bieden geen samenhangend beeld of overzicht, leggen geen ver-

banden met vergelijkbare (of dezelfde) maatregelen elders. Evenmin is duidelijk of 

een maatregel die op een bepaalde locatie werd ingezet uniek is voor die locatie, dan 

wel op een specifieke manier is ingezet en ten uitvoer gelegd. In welke mate maatre-

gelen en instrumenten effectief toezichtversterkend (en daarmee gelegenheidsbe-

perkend) waren, is moeilijk te bepalen. Het wegen van de informatie wordt daardoor 

moeilijk, in de eerste plaats voor professionals in de frontlinie.  

3.6.1 Openbare orde 

In de onderzochte periode is een aantal maatregelen getroffen die betrekking hebben 

op verscherpt toezicht en verscherpte handhaving van de openbare orde. In het ka-

der van het zogenoemde Handhavingsprogramma zijn in de periode 2002 – 2004 

BOA‟s ingezet voor overtredingen van de afvalstoffenregeling (APV). Almere verkent 

voortdurend aanvullende mogelijkheden om de APV preventief toe te passen. Op 

basis van de geweldsmonitor (die elk half jaar wordt uitgevoerd), geluiden van de 

gemeentelijke staf, cijfers van de driehoek, noodhulpjournaals en politieverslagen 

worden „veiligheidsrisicogebieden‟ aangewezen waar op grond van de APV specifie-

ke beheersmaatregelen worden ingezet.  
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Vanaf medio 2005 wordt een videoauto ingezet om de aanpak van zware verkeers-

overtredingen te verbeteren. Er zijn in 2006 borden geplaatst om straatracen tegen te 

gaan. Verder is in 2006 het tijdstip voor het optreden tegen geluidsoverlast rond de 

jaarwisseling door de politie aangepast. Voorts hield de politie in 2003 extra toezicht 

op plaatsen, met name het Zilverstrand, gericht tegen openbaar onzedelijk gedrag. 

Hiervoor is tevens de APV aangepast, werden sommige parkeerterreinen afgesloten 

en zijn er extra borden geplaatst om bezoekers duidelijk te maken wat wel en wat 

niet kan. Soortgelijke maatregelen zijn in 2006 getroffen om overlast op een ontmoe-

tingsplek van (homo)seksuelen te verminderen.  

 

In 2006 is de gemeente gestart met een vandalismeproject. Dat concentreert zich op 

vernielingen op de „slooproutes‟ van en naar het uitgaanscentrum en de publieke 

ruimten rond scholen. Preventieve maatregelen staan centraal: Cruijff–courts (met 

hekken), aanpassingen van dakranden, afsluiting van hoeken. Ook zijn jongeren 

schriftelijk opgeroepen om vernielingen te melden, werden per stadsdeel toezicht-

houders aangesteld en is een „hotspotbeleid‟ gevoerd. Uit de interviews blijkt dat on-

duidelijkheid is blijven bestaan over het precieze takenpakket van de (extra) toe-

zichthouders. Ook de omvang van hun inzet is niet helder. De toezichthouders krij-

gen begeleiding vanuit de Stichting Veiligheidszorg van de gemeente en hebben een 

vaste contactpersoon bij de politie. De begeleiding zou evenwel als onvoldoende 

worden ervaren, aldus sommige geïnterviewden. De toezichthouders zouden zich 

niet serieus genomen voelen, ondanks hun opleiding tot BOA en zouden te weinig 

gericht worden ingezet. 

 

Het gebied bij het centraal station van Almere is kwetsbaar voor drugsdealers. Bo-

vendien hangen er alcohol- en drugsverslaafden rond. Daarom is het stationsgebied 

onder cameratoezicht geplaatst. Tevens worden opbouwwerkers aangesteld die op 

deze locatie contact maken met de diverse probleemgroepen. Verder is het CAD in-

gezet en blijft de (onmiddellijk oproepbare) politiesterkte bij het station op een ade-

quaat niveau. Een van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat het gebieds-

gerichte cameratoezicht uitstekend functioneert. Ook in de treinen was op een aantal 

trajecten spraken van verhoogd risico op beroving en geweld (door jongeren). In 

2004 heeft de politie Flevoland regionaal het Flevolandconvenant afgesloten (dat la-

ter het Flevoarrangement wordt genoemd). Dit convenant heeft als doel de agressie 

op de trein en rond de stations tegen te gaan door middel van extra toezicht. De uit-

voering van het convenant heeft ertoe geleid dat het traject Lelystad-Weesp (in 2003 

nog een van de onveiligste van Nederland was) in 2005 veilig is verklaard. 

Omdat Almere sinds 2005 een betaald voetbal organisatie heeft, is een aantal maat-

regelen getroffen om de veiligheid in en rond het voetbalstadion en tijdens wedstrij-

den te waarborgen. Verder is de plaatselijke verordening (APV) van Almere aange-

past om voetbalgerelateerde overlast te voorkomen. Zo is er een voetbalcoördinator 

aangewezen voor de voorbereiding en coördinatie van de veiligheid van de wedstrij-

den. Daarnaast heeft het korps extra politiecapaciteit vrijgemaakt voor iedere thuis-

wedstrijd en gaan politiemedewerkers ter begeleiding van supporters mee naar alle 

uitwedstrijden. In 2007 heeft het openbaar ministerie samen met de politie besloten 

bij iedere C-categorie wedstrijd aanwezig te zijn. Tevens is sprake van strengere 
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toegangscontrole en wordt scherp toegezien op handel in verdovende middelen. 

Vanaf 2006 besteden de gemeente en de politie extra aandacht aan de veiligheid 

rondom regionale evenementen. In 2006 is een verzoek ingediend om de beveili-

gingsstaffel bij evenementen aan te passen. Momenteel wordt een beveiligingsstaffel 

van 1:100 bezoekers gehanteerd. Naar aanleiding van evaluatieonderzoek door 

Defqon wordt in 2007 voorgesteld om meer aandacht te besteden aan controles. Te-

vens wordt voorgesteld meer vrouwelijke beveiligers in te zetten, zodat iedereen ge-

fouilleerd kan worden.  

3.6.2 Vermogenscriminaliteit en geweld 

In Almere Stad concentreren zich, vanwege de winkel- en horecafuncties, grote 

groepen mensen. Hierdoor is dit gebied kwetsbaar voor vermogenscriminaliteit, ver-

nieling en geweldpleging. In het gebied zijn diverse maatregelen genomen om het 

aantal vermogensdelicten terug te dringen. Zo zijn de aanpak van zakkenrollerij in 

2002 – 2003 (Stad-Oost) en de aanpak van auto-inbraken (Stad-West) geïntensi-

veerd. In 2006 is het Biketeam van de politie (Stad-West) verder uitgebreid. De aan-

pak van vandalisme is harder en gerichter geworden door gerichte surveillance op 

overlastplekken en repressief optreden tegen strafbare feiten.  

Ook is stevig ingezet op het verminderen van geweld in het uitgaanscentrum in het 

stadshart. Op uitgaansavonden is een speciaal politieteam aanwezig op de „hot-

spots‟ en de samenwerking met particuliere beveiligers van de horecaondernemers 

is goed georganiseerd. De politie-inzet is in 2008 opgeschaald, specifiek en behoeve 

van horecatoezicht. Er wordt scherpe toegangscontrole uitgevoerd en er wordt op 

wapenbezit gefouilleerd. Tevens vindt cameratoezicht plaats. Een voorbeeld van pu-

bliekprivate samenwerking op dit gebied is het project ROSA (Regels Op Stap Alme-

re), georganiseerd door het Panel Deurbeleid. Hierin zijn de gemeente, horecaon-

dernemers (w.o. Koninklijk Horeca Nederland, afd. Almere), de politie, het antidiscri-

minatiebureau Flevoland en de JVSA (Jongeren Veilig Stadshart Almere) vertegen-

woordigd. Het project ROSA streeft naar veilig en gezellig uitgaan in Almere, te be-

ginnen in het Stadshart. De partijen geven voorlichting en zorgen dat de opgestelde 

regels worden nageleefd. Het Panel Deurbeleid behandelt voorts klachten.Op de re-

cente toename van het aantal (gewapende) overvallen in het stadshart is gereageerd 

met de oprichting van een speciaal politieteam en met opsporingsactiviteiten die de 

dadergroepen nader in beeld moeten brengen. 

Vanaf 2005 richt de politie zich op het gemeentebreed monitoren van „zinloos ge-

weld‟ om gericht extra toezicht in te kunnen zetten. Zinloos geweld wordt daarbij door 

de Werkgroep geweld in district Zuid van de politie gedefinieerd als geweld dat niet 

relationeel en niet instrumenteel is. De extra inzet werd georganiseerd door bestaan-

de diensten te bundelen, onder andere de bikers, de noodhulpeenheden en de wijk- 

en jeugdagenten, en werd voornamelijk ingezet in de zomermaanden. Een districte-

lijke projectleider geweld werd aangesteld om dit proces te realiseren en te borgen. 

Met het oog op het voorkomen van geweld heeft de aandacht van de politie zich 

eveneens specifiek gericht op het primaire en het voortgezet onderwijs. Er is voor-

lichting gegeven, onder meer door schoolbezoek en met behulp van theateractivitei-

ten. 
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Op bedrijventerreinen wordt permanent gesurveilleerd door particuliere beveiligings-

organisaties en zijn in publiekprivate samenwerkingsverbanden diverse andere maat-

regelen genomen, mede in het licht van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven-

terreinen. In 2006 is gestart met een proef met cameratoezicht. Bijzondere prioriteit 

heeft het probleem bedrijfsinbraken echter alleen in Almere Haven. In ditzelfde 

stadsdeel kreeg straatroof vanaf 2002 specifiek aandacht.  

3.6.3 Verkeer 

Belangrijke verkeersverbindingen in de stad (wegen, fietspaden en openbaar ver-

voerlijnen) zijn kwetsbaar voor geweldpleging en beroving. In voorkomende gevallen 

zijn maatregelen genomen om de zichtbaarheid op fietspaden te verbeteren door 

middel van fysieke ingrepen als snoeiwerk en verlichting. In januari 2008 is een 

werkgroep gestart met het doel de veiligheid op drie meest onveilige fietsroutes van 

Almere te verbeteren. Op de langere termijn moeten alle fietspaden tussen de stads-

delen veilig zijn. De werkgroep werkt op dit moment aan het uitwerken van een „en-

ge-plekken kaart‟. Na meldingen van overlast in bussen en treinen is gereageerd met 

de inzet van politiemensen in de voertuigen. Ook is een videowagen ingezet om op 

doorgangswegen te surveilleren. Grootschaliger van opzet was het genoemde Fle-

voarrangement gericht op het verbeteren van de sociale veiligheid in de treinen 

en rondom stationsgebieden. Na recente geweld- en dreigingsincidenten in de 

stadsbussen hebben gemeente, politie en de busmaatschappijen afgesproken dat de 

bussen worden toegerust met afgescheiden cabines voor de chauffeur. 

3.6.4 Resultaten 

De evaluatie van maatregelen die op specifieke probleemlocaties zijn toegepast met 

het oogmerk om toezicht te versterken, is onvoldoende ontwikkeld. Meestal zijn al-

leen tellingen van aantallen processen-verbaal beschikbaar.  

In het jaarverslag 2003 van de politie alsook in de veiligheidsmonitor is aandacht be-

steed aan de effectiviteit van de maatregelen omtrent het verminderen van openbaar 

onzedelijk gedrag. Hierbij is de ontwikkeling van aantallen incidenten en klachten van 

burgers in kaart gebracht. 

De maatregelen om de veiligheid in en rond het voetbalstadion en tijdens wedstrijden 

te waarborgen, zijn geëvalueerd. Men constateert dat de veiligheid op sommige 

plaatsen nog tekort schiet (bijvoorbeeld het cameratoezicht). De aanpassing van de 

APV is het jaarverslag van de politie in 2005 geëvalueerd door naar het aantal inci-

denten en calamiteiten te kijken. De resultaten van de versterkte inzet van politie en 

openbaar ministerie rondom C-categorie wedstrijden is (nog) niet bekend. 

Over de effecten van de aanpak van geweld in de binnenstad zijn verschillende ge-

gevens beschikbaar. Zo behaalde het stadshart Almere met de invoering van het 

Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra als eerste winkelcentrum in Nederland 

een keurmerkster. Tevens is ondernemers gevraagd naar de bekendheid met de 

maatregelen en of deze maatregelen hun gevoel van veiligheid hebben vergroot. 

Daarnaast is de effectiviteit van het project Keurmerk Veilig Uitgaan geëvalueerd, 

maar niet eenduidig. Zo wordt er gesproken van een daling van het incidenten op 
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een aantal locaties. Dat zou toe te schrijven zijn aan de activiteiten in het kader van 

het keurmerk. Echter, er wordt ook gesproken van een stijging van het totale crimina-

liteitsniveau in het stadscentrum over de periode 2005 – 2006. Deze toename wordt 

vooral toegeschreven aan de groei van het aantal horecagelegenheden en de sterke 

toename van het uitgaanspubliek. Hoewel bepaalde effecten worden toegewezen 

aan bepaalde oorzaken, moet men met dergelijke conclusies terughoudend zijn, om-

dat de effecten van gelijktijdige gebeurtenissen (het KVU en de toename van het uit-

gaanspubliek en horecagelegenheden) moeilijk uit elkaar te halen zijn. In de evalua-

tie is dat althans niet gebeurd. Van de overige maatregelen die betrekking hebben op 

de aanpak van geweld in het stadscentrum zijn geen evaluatieve documenten ge-

vonden. Hetzelfde geldt voor de aanpak van straatroof en „zinloos geweld‟, alsmede 

voor de activiteiten gericht op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Met betrekking tot het Flevoarrangement, tot slot, zijn verschillende evaluatieve stuk-

ken gevonden. Zo wordt in een jaarverslag 2005 van de politie het aantal incidenten 

voor en na de inwerkingtreding van het arrangement vergeleken, waaruit bleek dat 

het aantal incidenten was gedaald.  

3.7 De aansluiting van maatregelen op de ontwikkeling van criminaliteit 

Hoe adequaat sloten de maatregelen die in de voorgaande paragrafen zijn opge-

somd aan bij de feitelijke criminaliteitsontwikkeling in de stad? 

De criminaliteit lijkt te verharden. Er is immers sprake van een sterke toename, zo 

blijkt uit hoofdstuk 2, van vooral geweldsdelicten, gewelddadige vermogensdelicten, 

vernieling, delicten tegen de openbare orde, verkeersmisdrijven en opiumwetdelicten 

zijn in deze periode sterk toegenomen. Het Programmaplan Veiligheid 2007 – 2010 

benoemt dan ook niet voor niets de speerpunten „geweld‟ en „veelplegers‟. Op maat-

regelenniveau, zo blijkt uit de voorgaande paragrafen, klinkt dat door. In alle stadsde-

len plegen de samenwerkingspartners in de veiligheidszorg inzet op genoemde delic-

ten. De aanpak van illegale drugshandel lijkt hierbij enigszins achter te blijven. Speci-

fieke locaties waar zich problemen concentreren, zoals in het stadshart, krijgen hoog 

accent. Dat geldt eveneens voor doelgroepen met een gekend risicoprofiel.  

Tegelijkertijd constateren we dat de aandacht voor deze „nieuwe signaalcriminaliteit‟ 

leidt tot relatieve veronachtzaming van andere delicten en daarmee mogelijk tot „blin-

de vlekken‟. Dat geldt bijvoorbeeld voor het toegenomen aantal inbraken in scholen. 

De daadwerkelijke omvang en ernst van midden- en georganiseerde criminaliteit in 

Almere is nog beperkt, maar krijgt ook beperkte aandacht van politie en gemeente, 

terwijl er aanwijzingen zijn (ondersteund door bevindingen uit wetenschappelijke lite-

ratuur) dat de verweving van onder- en bovenwereld in Almere een risico vormt (zie 

hoofdstuk 4). Ook heling-, oplichtings- en fraudezaken, bijvoorbeeld, die in de onder-

zochte periode in absolute aantallen zijn gegroeid, hebben niet geleid tot informatie- 

en kennisopbouw, noch tot een gericht opsporingsbeleid.  
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Meer dan in andere steden wordt de criminaliteit in Almere gekleurd door het grote 

aandeel van jongeren in de bevolking. Dat ligt relatief hoog, maar is constant door de 

jaren heen. Daarnaast zien we ook een oververtegenwoordiging van verdachten uit 

diverse allochtone groepen, vooral Antillianen en iets mindere mate Marokkanen en 

Surinamers. Het aandeel allochtonen in de bevolking van Almere is overigens toege-

nomen. De nadruk in het Programmaplan Veiligheid 2007 – 2010 op het verminderen 

van „jeugdoverlast‟ en op „risicojongeren‟ heeft zich vertaald in een groot aantal 

maatregelen die decentraal ten uitvoer worden gelegd. Hierbij wordt duidelijk onder-

scheid gemaakt tussen maatregelen voor alle jongeren, overlast- en criminaliteitsre-

ducerende maatregelen gericht op risicojongeren. Of alle partners in de verschillende 

stadsdelen dezelfde definities hanteren, is echter onduidelijk. Voorts krijgen zowel 

preventieve als repressieve activiteiten aandacht en wordt accent gelegd op specifie-

ke risicogroepen zoals jongeren van Antilliaanse of Marokkaanse komaf. Op centraal 

niveau hebben we geconstateerd dat de uitwisseling van kennis en ervaring tussen 

beleidsambtenaren verbeterd kan worden, vooral als het gaat over de samenwerking 

tussen thema- en doelgroepgeoriënteerde beleidsmakers. In het geheel van maatre-

gelen is overigens specifieke aandacht voor scholen. Gezien de bevindingen in 

hoofdstuk 2 zijn scholen plaatsen waar daders en doelwitten samenkomen: meer 

scholen betekent meer criminaliteit door jongeren in de woonbuurten in de nabijheid 

van die scholen. 

Meer in het algemeen geldt dat woonbuurten in Almere die kampen met een hoog ni-

veau van criminaliteit gekenmerkt worden door sociaal-economische achterstand, de 

aanwezigheid van veel jongeren en niet-westerse allochtonen in de bevolking (vooral 

Marokkanen, Antillianen en Afrikanen), de aanwezigheid van middelbare scholen in 

de buurt en gebrekkige sociale samenhang en -controle. De oudere buurten in de 

stad hebben meer dan gemiddeld met deze problematiek te maken. Ten opzichte 

van andere steden heeft Almere sinds tien jaar te maken met een daling van sociaal-

economische prestaties van de bevolking (meer lager opgeleiden, minder hoger op-

geleiden, meer werklozen).  

Een andere factor die de criminaliteit in Almere beïnvloedt, is de krachtige groei van 

de bedrijvigheid. Hierdoor zijn in absolute en relatieve zin meer mensen, deels foren-

sen, in Almere aan het werk. Het aantal potentiële doelwitten neemt hierdoor toe. Be-

langrijke stedelijke voorzieningen op het vlak van horeca, detailhandel, recreatie en 

cultuur blijven vooralsnog achter bij de groei van de bevolking en liggen veel lager 

dan in vergelijkbare gemeenten. Dit betekent dat de stad op dit vlak nog weinig aan-

trekkende werking heeft (voor bezoekers in het algemeen, dus ook voor potentiële 

criminelen). Deze trend lijkt de komende jaren echter om te buigen. Het aantal voor-

zieningen groeit. Het voorbeeld van het stadscentrum is illustratief. De afgelopen ja-

ren is het stadscentrum – dat tezelfdertijd overigens sterk is uitgebreid – geconfron-

teerd met een zeer forse toename van geweldsmisdrijven en openbare orde delicten. 

De wijze waarop delicten over de stad gespreid zijn vertoont in Almere een „klassiek‟ 

patroon. Centrumgebieden hebben meer dan woonbuurten te maken met diverse 

vormen van criminaliteit. Een belangrijke verschuiving die de afgelopen jaren in Al-

mere is opgetreden, is het toegenomen belang van het stadshart ten opzichte van de 

twee andere centrumgebieden (Centrum Haven en Centrum Buiten). 
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Gebieden die deels bewoond dan wel gebruikt worden en deels nog worden afge-

bouwd, zijn extra kwetsbaar voor criminaliteit. Er is doorgaans weinig sociale controle 

doordat mensen elkaar nog niet kennen en de situatie telkens verandert. Dat maakt 

deze gebieden tot ideale pleegplaatsen voor delicten. De toename van culturele di-

versiteit en de toename van het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen in de 

bevolking hebben hoogstwaarschijnlijk weer een negatief effect op de sociale sa-

menhang en op mechanismen van sociale controle in (sommige) woonbuurten. 

Het samengaan van sociaal-economische achterstand, probleemcumulatie en een 

groot aandeel jongeren in de bevolking in vooral de oudere woonbuurten, gecombi-

neerd met de groei van bedrijvigheid en het aantal stedelijke voorzieningen enerzijds 

en de wissel die bouwinspanningen in veel stadsdelen trekken op de sociale controle 

en het toezicht in de eigen wijk, maken dat het aantal potentiële doelwitten in de stad 

groeit en de gelegenheid om criminele activiteiten te ondernemen toeneemt. Deze 

criminaliteitsbevorderende factoren moeten adequaat gevolgd worden, zowel decen-

traal als centraal. In de praktijk, constateren wij, kan de uitwisseling tussen beleids-

verantwoordelijken en –uitvoerders in de verschillende stadsdelen verbeterd worden.  

De vele maatregelen en instrumenten die decentraal – en met een passende decen-

trale focus – worden ingezet, kunnen aan kracht en nuance winnen indien de resulta-

ten ervan onderling worden vergeleken. Ook de uitwisseling tussen decentraal en 

centraal niveau zou geoptimaliseerd moeten worden. De hierboven geschetste sa-

menhang tussen criminaliteitsbevorderende factoren vergt een voortdurende en con-

sequente monitoring van verbanden tussen bevolkingsontwikkeling, sociaal-

economische ontwikkeling en (fysieke en sociale) stadsontwikkeling. Op centraal ni-

veau wordt hieraan weliswaar aandacht besteed, maar op decentraal niveau is deze 

informatie, aldus onze waarneming, niet of beperkt gekend. Dat geldt voor de ge-

meentelijke organisatie, maar ook voor de politie.  

Samengevat is het globale beeld dat uit de beschrijving en analyse van maatregelen 

en instrumenten naar voren komt, dat deze maatregelen naar aard overwegend ade-

quaat aansluiten bij de geconstateerde criminaliteitsontwikkelingen. De omvang van 

het aantal maatregelen is enorm, met de dreiging van een projectencarrousel. Hier 

wreekt zich de nadrukkelijk decentrale sturing van het criminaliteitsbestrijdings- en 

veiligheidsbeleid.  

Een ander risico is een gebrek aan overzicht, niet alleen wat de samenhang tussen 

maatregelen betreft, maar ook wat de resultaten van de maatregelen en interventie-

methoden betreft. Binnen een en hetzelfde stadsdeel is het inzicht in de samenhang 

tussen maatregelen en beleid geborgd in de samenwerking tussen decentrale me-

dewerkers van de gemeente en de politie. Tussen de verschillende stadsdelen is dat 

niet het geval, binnen de gemeentelijke organisatie op centraal niveau evenmin.  

Ten slotte noemen we hier nog het risico van het ontbreken van een inhoudelijke 

clustering in beleid, maar vooral op uitvoeringsniveau, op basis van concrete veilig-

heidsproblemen. In onze waarneming werkt de politie vooral delictgeoriënteerd. De 

gemeente legt evenmin bij de uitvoering van beleid in voldoende mate verbanden 
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tussen delict-, populatie- of locatiespecifieke aanpakken van concrete, prioritaire pro-

blemen.  

De gevolgen van de drie genoemde risico‟s moeten niet onderschat worden. In de 

frontlijn frustreert het praktijkwerkers. Niet weten of een aanpak (niet) werkt, of waar-

om bepaalde besluiten over het al dan niet continueren van een aanpak worden ge-

nomen, is demotiverend. Naar ons idee ligt hier ook de kiem van wat het „achterloop-

syndroom‟ genoemd zou kunnen worden: het gevoel – blijkens de interviews in vrij-

wel alle geledingen van het veiligheidsgebouw aanwezig – dat men achter de feiten 

aanloopt, onvoldoende capaciteit heeft en niet „on top‟ van de criminaliteits- en 

(on)veiligheidsproblemen is.  

Wat betreft het inzicht in de resultaten van de ten uitvoer gelegde maatregelen en in-

strumenten is in onze waarneming nog een wereld te winnen. De voorgaande para-

grafen hebben laten zien dat evaluaties dikwijls ontbreken. Waar wel voorhanden, 

zijn ze technisch (wat methode van onderzoek betreft) slecht uitgevoerd of niet con-

form een vooraf vastgesteld evaluatieplan (met evaluatiedoelstellingen en –methode) 

uitgevoerd. Sommige evaluaties zijn wel methodisch goed c.q. volgens plan uitge-

voerd, maar monitoren slechts op de ontwikkeling van kernindicatoren en evalueren 

niet op de doelen of de effecten van specifieke maatregelen. Hierdoor is het vrijwel 

onmogelijk om steekhoudende uitspraken te doen over het succes van (delen van) 

projecten of over de effecten (laat staan de effectiviteit) van maatregelen. Dat kan, 

zoals gezegd, demotiverend werken voor beleidsuitvoerders in het veld die soms 

moeilijk blijken te kunnen verklaren waarom bepaalde beslissingen over projecten en 

maatregelen worden genomen. Bovendien heeft de slechte kennispositie van Almere 

als het over de evaluatie van maatregelen en instrumenten gaat, repercussies voor 

de doelmatige én doeltreffende inzet van schaarse financiële middelen en professio-

nele capaciteit.  

Deze kritische constateringen over de effectieve kennispositie van gemeente en poli-

tie ter zake van de werking van maatregelen en instrumenten moeten echter niet op-

gevat worden als een pleidooi voor ongebreidelde evaluatieactiviteit. Het is namelijk 

niet realistisch en evenmin nodig dat elke maatregel, elk instrument, of zelfs maar elk 

project aan een wetenschappelijk verantwoorde evaluatie wordt onderworpen. Het 

punt is veeleer dat een vooraf doordacht en vastgesteld stelsel van monitoring en 

evaluatie ontbreekt, dat – op grond van een heldere clustering van belangrijke veilig-

heidsproblemen die acute maatregelen vergen – duidelijk maakt waar prioriteiten lig-

gen en waar dus „zwaar gemeten‟ zou moeten worden en waar met „lichter‟ varianten 

van enkelvoudige evaluatie, monitoring en (zelf)evaluatie gewerkt kan worden.  

3.8 Beeldvorming over criminaliteit- en veiligheidsbeleid 

De wijze waarop het „werken aan veiligheid‟ onder de aandacht van burgers komt, is 

enerzijds via de ervaringen van mensen in de eigen leefomgeving (slachtofferschap, 

ervaren overlast, contact met professionals in de wijk), anderzijds via berichten in de 

media. Dat kunnen journalistieke producten zijn, maar ook de veiligheidspartners zelf 
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– vertegenwoordigers van de gemeente en de politie in de eerste plaats – roeren 

zich in de krant. In 2005 stelt de gemeente Almere vast dat die communicatie met de 

burger beter kan. Het is “richting de burger van belang (...) te laten zien wat er in de 

gemeente gebeurt op het gebied van veiligheid, en tegelijkertijd helderheid te schep-

pen over wat de burger wel en niet van de gemeente kan verwachten”, zo geeft de 

stafdienst Bestuurs- en Beleidscoördinatie aan in de Evaluatie programma Integrale 

veiligheid 2002 – 2005.  

 

Deze paragraaf gaat beknopt in op de beeldvorming over criminaliteit en veiligheid in 

Almere. De vraag is wat burgers de afgelopen vijf jaren in de kranten hebben kunnen 

lezen, welke opvattingen zijn geventileerd over „Almere veilige stad‟ en „Almere cri-

minele stad‟, wie het dominante discours bepaalden en van welke zijde(n) juist te-

gengeluiden hoorbaar waren. Zo reconstrueren we welke beelden samengaan of 

juist conflicteren met het uitgevoerde beleid én met de concrete criminaliteitsfenome-

nen waar de stad mee te maken heeft. Deze exercitie completeert de beschrijving en 

analyse van het veiligheidsbeleid, in het bijzonder van de maatregelen en instrumen-

ten die in dat kader zijn toegepast, met beelden en veronderstellingen over dat be-

leid. Het belang van die samenhang in de praktijk van de beleidsuitvoering is evident.  

Deze inhoudsanalyse is gebaseerd op een Lexis-Nexis query in de landelijke kran-

ten, op de columns van burgemeester Jorritsma en op artikelen in het lokale dagblad 

Almere Vandaag.
26

 Deze bronnen zijn over een periode van bijna vijf jaar (januari 

2004 tot en met juli 2008) geraadpleegd.
27

 Daarnaast interviewden we verschillende 

beleidsbetrokkenen over hun visie op de beeldvorming over criminaliteit en veilig-

heid.
28

 

3.8.1 Eerste indruk 

Verschillende respondenten geven desgevraagd aan dat zij de indruk hebben dat bij 

het bespreken van veiligheidskwesties in Almere – zowel in gesprekken tussen be-

trokken professionals onderling, als in het publieke domein (discussiebijeenkomsten, 

media) – de neiging bestaat om problemen groter te maken dan ze zijn. “Veiligheids-

problemen worden hier nogal eens groter gemaakt dan „nodig‟ of handig is. Vaak 

gaat het bij incidenten om kleine aantallen, maar de gevoeligheid ervoor is onder 

bewoners groot en de analyse van de problemen is slecht. Dit zorgt regelmatig voor 

vervelende mediahypes of uitvergroting van problemen.” Een andere respondent 

voegt toe: “Later moeten zaken weer genuanceerd worden en soms worden te zware 

middelen ingezet (…). Het is balanceren, het zoeken van evenwicht tussen enerzijds 

mensen een veilig gevoel willen geven en het positieve imago van de stad bewaken 

en anderzijds problemen beter willen leren kennen, wat juist vaak samengaat met het 

benadrukken en beter zicht krijgen op de omvang ervan.” 

                                                           
26  De geselecteerde berichten bevatten (beschouwende) uitspraken over de aard en omvang van criminaliteits-

problemen, dan wel over de wijze waarop (en de effectiviteit waarmee) die problemen worden aangepakt. Berichten 

over losse incidenten, waarbij geen verband wordt gelegd met maatschappelijke ontwikkelingen i.c. de achtergronden 

van veiligheidsbeleid zijn niet geselecteerd. 

27  Geanalyseerd werden in totaal 216 artikelen: 43 artikelen in de landelijke dagbladen, 44 columns van burge-

meester Jorritsma in Almere Vandaag en 129 artikelen in Almere Vandaag. 

28  Zie de onderzoeksverantwoording in bijlage 1 voor een toelichting op de uitgevoerde query. 
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Deze indruk lijkt te suggereren dat de beeldvorming over criminaliteit en veiligheid in 

Almere niet correspondeert met de werkelijkheid. Het wordt er dik bovenop gelegd. 

Voorts valt op dat de respondenten in de communicatie twee polen veronderstellen: 

het imago van de stad, de veilige stad uiteraard, en een zo zorgvuldig mogelijke 

weergave van de feiten. De respondenten zijn kennelijk kritisch over beide discours. 

De imagogevoeligheid van Almere is groot en de daadwerkelijke achtergronden van 

criminaliteitsfenomenen zijn slecht gekend.  

3.8.2 Criminaliteit en veiligheid: beeldvorming en realiteit 

We kijken naar de artikelen die werden geselecteerd voor de inhoudsanalyse van het 

discours. Wie op grond van de inhoud van deze artikelen een beeld zou moeten 

schetsen van de veiligheidsproblemen waar Almere de afgelopen jaren mee te kam-

pen had, komt uit op drie hoofdthema‟s: de enorme moeite die het de stad kost om 

het toenemend geweld en de criminaliteit in het stadshart goed aan te kunnen pak-

ken, de zorgen die er zijn om (de aanpak van) het in ernst toenemende asociale en 

gewelddadige gedrag van Almeerse jongeren, en een dreigende verpaupering van 

bepaalde wijken waardoor in die wijken sociale spanningen kunnen ontstaan of kun-

nen verergeren. Het laatste onderwerp wordt met name opgevoerd door personen 

van buiten Almere, in de landelijke dagbladen, vaak gekoppeld aan resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek.  

In het lokale discours speelt dit thema nauwelijks een rol. Veel meer roering is er on-

der lokale partijen over de andere twee thema‟s: de veiligheidsproblemen in de bin-

nenstad (uitgaansgeweld, overvallen op winkels, straatroof, overlast en drugscrimina-

liteit in het stationsgebied) en het gedrag van de Almeerse jeugd (gewelddadig en 

losgeslagen tijdens uitgaan, asociaal naar omwonenden toe, agressief op scholen en 

in het openbaar vervoer en soms jong al in het criminele circuit). Op beide onderwer-

pen wordt het debat breed gevoerd, zonder dat de ernst van de problemen ter dis-

cussie wordt gesteld. Zowel gezagsdragers als professionals en burgers tonen zich 

betrokken en bezorgd; de toonzetting is er een van gemeenschappelijke erkenning 

van de problematieken (het is een probleem en neemt niet af), van afwijzing en van 

zorg voor de toekomst.  

 

Ook wat betreft de aanpak van deze gestelde problemen vindt in het publiek discours 

nauwelijks een confrontatie van inzichten plaats. Met grote regelmaat rapporteren de 

kranten over de inzet van nieuwe maatregelen om de centrumproblemen en het pro-

blematische gedrag van de jongeren in te dammen. De gemeente toont daarmee 

haar daadkracht. Ten aanzien van haar keuzen krijgt zij weinig tegengas in het pu-

bliek discours. Hooguit wordt enkele malen door politieke partijen en burgers ver-

zocht om versteviging of intensivering van het beleid, maar ook de gemeente zelf laat 

horen (voornamelijk via berichten van de kant van het college van B&W) dat zij ver-

steviging of intensivering van het beleid noodzakelijk acht. De geplande groei van de 

stad wordt daarbij regelmatig als zwaard van Damocles opgevoerd. Groei van de 

stad zal de geconstateerde stadsproblemen en de problemen met jongeren alleen 

maar doen toenemen, zo wordt, niet in de laatste plaats ook door de burgemeester 

en de korpschef, verschillende malen verondersteld. 
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Het geringe aantal berichten waarin informatie terug te vinden is over succesvol ge-

bleken interventies is, naast de inhoudelijke focus op de voornoemde thema‟s, een 

tweede opvallendheid in het geheel van geanalyseerde berichten. In het totaal van 

216 artikelen werden twintig uitspraken gevonden over in het totaal vijftien succesvol-

le interventies. De overige artikelen (91% van het totale aantal artikelen) zijn berich-

ten over actuele of toenemende problematieken of berichten waarin wordt gerappor-

teerd over de (gewenste of gerealiseerde) inzet van nieuwe veiligheidsinterventies. 

Hoewel berichten waarin nieuwe interventies worden geïntroduceerd zeker ook een 

positieve lading in zich hebben, in de zin dat zij een weergave zijn van daadkracht 

ten aanzien van de aanpak van problemen, overheerst hiermee toch een negatieve 

of in ieder geval onzekere toon.  

Uiteraard: „goed nieuws‟ is voor kranten vaak „geen nieuws‟. Journalisten leggen 

vanzelf de focus meer op die dingen die niet goed gaan en dit geldt te meer bij een 

„sensatie-thema‟ als criminaliteit. Echter, ook de actoren in het discours lijken het las-

tig te vinden om positief te spreken over de veiligheid van en de veiligheidsontwikke-

lingen in Almere. Veel bewust naar buiten gebracht nieuws over succesvolle veilig-

heidsmaatregelen komt krampachtig over omdat tegelijkertijd (soms impliciet soms 

expliciet) wordt benadrukt dat de maatregelen een beperkt bereik hebben en er geen 

duidelijkheid wordt gegeven over het vervolg. Ook zien we de twee meest gezag-

hebbende beeldbepalers op het terrein van de veiligheid, de korpsbeheerder en de 

korpschef, er nadrukkelijk voor kiezen om juist (ook) de onvolkomenheden van het 

veiligheidsbeleid te benadrukken. In columns en nieuwjaarsredes worden gevoelige 

kwesties aangeraakt: de zware misdaad neemt toe (“de periode van onschuld is 

voorbij”), er is meer en ernstiger geweld in Almere en daarbij is het al jaren onzeker 

of er voldoende agenten zijn om alle problemen afdoende het hoofd te kunnen bie-

den. Alsof men het vuur onder het discours wil opporren, gericht op het verkrijgen 

van erkenning voor ervaren problemen. Het kleine positieve nieuws dat bij dit soort 

grote thema‟s wordt gebracht krijgt automatisch een plaats in de zijlijn.  

Het is niet ondenkbaar dat het geschetste discours – dat emotioneel van toonzetting 

is en gedreven wordt door zorgen voor de toekomst – inderdaad (zoals enkele res-

pondenten aangaven) op bepaalde momenten kan leiden tot uitvergroting van pro-

blemen. Het klein houden van de problemen is immers in niemands belang, als er – 

zoals in Almere – sprake is van een breed gedragen verontwaardiging en bezorgd-

heid over het actuele niveau van problemen. De relativiteit ervan doet niet ter zake. 

Wat maakt het uit dat vergelijkbaar grote steden evenveel of minder problemen heb-

ben: hier willen wij dit niet. Opmerkelijk is echter ook het refrein dat hier steeds op 

volgt in de media: “we willen het niet…want we weten niet of we het aankunnen”. Er 

is veel daadkracht, maar zoals burgemeester Jorritsma ook zelf aangeeft in een van 

haar columns: “of we de juiste dingen doen en of onze bewoners dat merken, dat we-

ten we niet.” Een eerlijke uitspraak, waarmee in het publiek discours doorschemert 

waar de gemeente beleidsmatig mee worstelt. Tussen beeld en werkelijkheid zit op 

dit aspect weinig ruimte: er is beperkt zicht op de effectiviteit van het beleid, dus er 

kan ook weinig over gerapporteerd worden. 
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3.8.3 Imago van de stad 

Het imago van Almere is dat van een stad in verandering. Een stad ook die ervoor 

kiest om te veranderen: een stad met een groeiscenario. De veranderingen op het 

terrein van de veiligheid van de stad worden – in de hier geanalyseerde media – ech-

ter niet besproken als logische en proportionele verschuivingen, gekoppeld aan ken-

nis over te verwachten ontwikkelingen bij de geplande groei van de stad, maar eer-

der als overrompelende, buitenproportionele (en daarmee onacceptabele) verande-

ringen. Met name de laatste twee jaren is er nauwelijks nog ruimte voor nuancerende 

betogen of opmerkingen over positieve trends. De angst regeert in de kranten, zowel 

bij gezagsdragers, als bij betrokken professionals in de aanpak van onveiligheid en 

de burgers van Almere. Een opmerkelijke constatering, bezien naast de gegevens 

waaruit blijkt dat Almeerders zich veilig voelen in de stad (zie hoofdstuk 2).  

De berichten in de geanalyseerde kranten ademen evenwel een angst om toe te 

groeien naar iets wat niet gewenst is. Het beeld van de grote stad met „echte‟ grote-

stadsproblemen wordt publiekelijk door alle actoren in het discours als doembeeld 

neergezet. We moeten aanpakken, daadkracht tonen: nu! De in de media veel be-

sproken losgeslagenheid van de jeugd voert de spanning over wat de stad te wach-

ten staat enkel nog meer op: het roept het beeld op van een samenleving zonder ba-

sis voor een positieve toekomst, veraf van het geromantiseerd suburbia dat Almere 

voor velen van hen ooit was en misschien tegen alle berichten in nog steeds is. En, 

erger nog: het is geen beeld van de toekomst: we zien nu al tekenen dat, zoals de 

korpschef het in 2005 formuleerde “een periode van onschuld” wordt afgesloten. Het 

beeld impliceert plotselinge sprongen in de aard en omvang van veiligheidsproble-

men, terwijl de criminaliteitsontwikkeling van de stad – zo zagen we in hoofdstuk 2 – 

achterblijft bij wat van een stad van de omvang van Almere verwacht zou mogen 

worden. De omslag die zich de afgelopen twee jaren lijkt af te tekenen, ligt dus eer-

der in een veranderde omgang met veiligheidsproblemen. 

3.8.4 Conclusie 

Wat kunnen we op grond van de bovenstaande analyse nu zeggen over het beeld 

van de veiligheidssituatie dat de gemeente impliciet dan wel expliciet communiceert? 

Allereerst dat de gemeente, samen met haar veiligheidspartners, open en eerlijk 

communiceert over haar zorgen en twijfels aangaande de veiligheidssituatie van Al-

mere en daarmee zeer expliciet aangeeft dat burgers zich zorgen moeten maken: om 

elkaar en om de stad. In lijn hiermee is het logisch dat de gemeente actief naar bui-

ten treedt over nieuwe of recent in te voeren maatregelen. Daadkracht is nodig: dat 

verwacht de burger. En op grond van het ontbreken van tegengeluiden van de kant 

van burgers lijkt deze aanname inderdaad te kloppen.  

Het dominante discours is daarmee een breed gedragen, eensluidende roep om in-

tensivering van het veiligheidsbeleid. Niet de ontwikkelingen van de criminaliteit als 

zodanig zijn daar de oorzaak van – er wordt in de krantenartikelen nauwelijks aan-

dacht besteedt aan trendlijnen over langere perioden dan enkele jaren – maar 

veeleer een mentale shift in de wijze waarop men er mee om denkt te moeten gaan 

om zich te kunnen wapenen tegen de veronderstelde dreiging van een (verder) af-

glijdende stad. 
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3.9 Samenvatting 

 

Het is onmogelijk de enorme hoeveelheid maatregelen en instrumenten die door-

gaans in projectvorm ten uitvoer worden gelegd adequaat samen te vatten. Er wordt 

veel gedaan, op velerlei gebied. Daar ligt meteen ook de crux. Want ook voor be-

leidsmakers en uitvoeringscoördinatoren moet het schier ondoenlijk zijn door de bo-

men het bos te blijven zien. Toch blijkt dat aardig te lukken. Het gevoerde beleid en 

de maatregelen die hieruit zijn voortgevloeid in de periode 2000 – 2008 sluiten over 

het algemeen namelijk goed aan bij de geconstateerde ontwikkelingen in het crimina-

liteitsbeeld. De focus ligt goed, ook al is hier en daar sprake van „blinde vlekken‟.  

De dreiging van een projectencarrousel is niettemin acuut. Uit de analyse van de in-

zet van maatregelen en instrumenten blijkt immers dat de samenhang op beleids- en 

uitvoeringsniveau op spanning staat. Er is nauwelijks sprake van inhoudelijke cluste-

ring van projecten rondom concrete veiligheidsproblemen. Politie en gemeente leg-

gen slechts in beperkte mate verbanden tussen delict-, populatie-, of locatiespecifie-

ke maatregelen en instrumenten. Zodoende blijft het gelegenheidsbeperkende ver-

mogen van die maatregelen onderbenut. Daarnaast ontbreekt het aan overzicht over 

de resultaten van de uitgevoerde maatregelen en interventiemethoden. Grotendeels 

is dat toe te schrijven aan de huidige evaluatiesystematiek en –discipline. Op dit punt 

mist Almere een heldere monitoringfunctie die zowel bijdraagt aan informatie- en ex-

pertiseopbouw, als aan de afweging waar financiële en personele capaciteit effectief 

kan (en meestal moet) worden ingezet. 

Er lijkt sprake van een zekere onrust. Zijn we werkelijk „on top‟? Lopen we niet achter 

bij de criminaliteitsfenomenen waarmee Almere nu en in de nabije toekomst te ma-

ken heeft? Deze twijfel uit zich in de beeldvorming van inwoners, in de media en in 

de wijze waarop gezagsdragers vanuit de gemeente en de politie over criminaliteit en 

veiligheid communiceren. De inwoners van Almere ervaren hun stad als veilig. Niet-

temin krijgen incidenten, problemen en negatieve ontwikkelingen nadruk in het pu-

blieke debat. De stad wordt groter, minder beheersbaar en crimineler – dat lijkt de 

grondtoon. De communicatie vanuit de gemeente en de politie bevestigt die toon. Het 

risico van deze eerlijke en open houding, is dat „bange burgers‟ onwillekeurig (ver-

mijdings)gedrag kunnen gaan vertonen dat daadwerkelijk van invloed is op de objec-

tieve veiligheid in de stad.  
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4 Toekomstige ontwikkelingen en trends  

4.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel (paragraaf 4.2) behelst een be-

knopte beschrijving van de verwachte stedelijke ontwikkelingen in Almere tot en met 

2030. Het tweede deel (paragraaf 4.3) betreft een prognose van de veiligheidsont-

wikkelingen in diezelfde periode. Deze prognose is gebaseerd op een extrapolatie 

van de gegevens uit hoofdstuk 2, waarbij rekening wordt gehouden met de verwach-

te stedelijke ontwikkelingen in de komende 25 jaar. We besluiten dit hoofdstuk met 

een korte samenvatting. 

4.2 Stedelijke ontwikkelingen 2008 – 2030 

De stedelijke ontwikkelingen in Almere staan in deze periode in het licht van de zo-

genoemde Schaalsprong. In 2006 heeft de Nederlandse regering de gemeente Al-

mere verzocht om samen met relevante partners in de regio onderzoek te doen naar 

de haalbaarheid hiervan (in het kader van het Urgentieprogramma Randstad). Meer 

concreet gaat het om het realiseren van 60.000 nieuwe woningen en 100.000 nieuwe 

arbeidsplaatsen. Het streven is Almere te doen groeien naar circa 350.000 inwoners 

in 2030. Deze groei staat niet op zichzelf. In het gebied rond Almere staan tal van 

nieuwe ontwikkelingen op stapel. De belangrijkste vinden we terug in het Urgentie-

programma Randstad en in de onlangs door het kabinet vastgestelde Structuurvisie 

Randstad 2040.  

In deze paragraaf zetten we de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen die Almere te 

wachten staan op een rij. Het gaat hierbij om ontwikkelingen in de bestaande stad, 

ontwikkelingen ten aanzien van de stadsdelen die op dit moment in aanbouw of ont-

wikkeling zijn, ontwikkelingen in het kader van de Schaalsprong en ontwikkelingen 

die voortvloeien uit de Structuurvisie Randstad 2040 en uit andere provinciale en re-

gionale plannen. Het beeld dat we schetsen, is gebaseerd op de kennis en de inzich-

ten die ultimo 2008 aanwezig en beschikbaar zijn. De planvorming in het kader van 

zowel de Structuurvisie Randstad 2040 als de Schaalsprong is volop in ontwikkeling. 

De toekomstige ontwikkelingen bevatten daarom nog veel onzekere parameters.  

Hierna vatten we de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen samen. Deze beschrij-

ving is gebaseerd op de beschikbare plannen en toekomstverkenningen, onderzoek 

naar toekomstige ontwikkelingen, extrapolaties van bestaande ontwikkelingen en in-

terviews met enkele sleutelfiguren en stakeholders. Onze aandacht gaat in het bij-

zonder uit naar ontwikkelingen en factoren die relevantie hebben voor criminaliteits- 

en (on)veiligheidsfenomenen, zoals we die in hoofdstuk 2 aan de hand van de gele-

genheidstheorie van Cohen en Felson (1979) beschreven. We bespreken hierna 

eerst de belangrijkste gebiedgebonden ontwikkelingen. Daarna gaan we nader in op 
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de ontwikkelingen bezien vanuit de gelegenheidsfactoren. We sluiten deze paragraaf 

af met een overzicht van de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen die wij op de ver-

schillende terreinen verwachten. 

4.2.1 De belangrijkste gebiedgebonden ontwikkelingen  

 

Schaalsprongplannen 

Er zijn verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de Schaalsprong die zijn 

samengevat onder de noemer Almere, stad van water en groen (Gemeente Almere 

2008). Hierin worden verschillende varianten onderzocht om de bouw- en ontwik-

kelopgave te realiseren. Globaal gaat het hierbij om varianten waarbij de stad meer 

in oostelijke dan wel westelijke richting zal groeien. In Almere bestaat een voorkeur 

om de ontwikkeling van de stad vooral in westelijke richting te laten plaatsvinden. In 

deze variant ontwikkelt de stad zich in de richting van het water en (dus) in de rich-

ting van Amsterdam. We zullen deze variant hier kort beschrijven.  

In stadsdeel Pampus, gelegen tussen Stad-West en het IJmeer, worden maximaal 

40.000 woningen gerealiseerd, die deels buitendijks gebouwd gaan worden (in het 

Markermeer). Het binnendijkse deel zal een zogenoemde hoogstedelijke bebouwing 

krijgen, vergelijkbaar met IJburg en het oostelijk havengebied in Amsterdam. Voor 

Almeerse begrippen liggen de dichtheden hier zeer hoog. Het buitendijkse deel zal 

voor een belangrijk deel bestaan uit nieuw te creëren eilanden in het Markermeer, 

waar de bebouwing een ruimtelijk karakter zal krijgen. Het percentage sociale wo-

ningbouw in het gehele gebied wordt voorzien op 20 tot 30%. Qua bedrijvigheid 

wordt ingezet op het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de sfeer van 

Research & Development. In totaal worden in dit gebied ruim 30.000 arbeidsplaatsen 

gecreëerd. De voorzieningen in het gebied zullen van een hoogwaardig niveau zijn 

en een regionale uitstraling krijgen. Het stadsdeel wordt ontsloten via een nieuwe 

spoorlijn die door het IJmeer richting Amsterdam Zuidoost gaat. Ook worden de aan-

sluitingen op de Hogering uitgebreid door deze te verbreden naar 2x3/4 rijstroken. In 

een later stadium wordt ook nog bezien of een snelwegverbinding door het IJmeer 

wenselijk is. 

In de voorkeursvariant (ontwikkeling in westelijke richting), worden in het nieuwe 

stadsdeel Almere-Oost, gelegen ten Oosten van de A-6, circa 15.000 woningen en 

circa 40.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Een deel van de woningen, ongeveer 

5000, zit al in de planning (in het bestaande stadsdeel Hout). Het gaat hier om lo-

pende projecten die in de plannen voor de Schaalsprong zijn opgenomen. Het betreft 

de gebiedsontwikkeling ten zuiden van de A-27. Voor dit gebied is al een structuur-

plan ontwikkeld (Structuurplan Almere Hout) en zijn diverse projecten in verschillen-

de stadia van ontwikkeling. In Hout Noord komen circa 4200 woningen. Drie woning-

bouwcorporaties werken op dit moment aan een masterplan voor het gebied. Globaal 

wordt 40% sociale woningbouw voorzien (30% huur, 10% koop). Betaalbaar wonen 

is een belangrijk uitgangspunt voor deze wijk. De stedelijke inrichting wordt gekwalifi-

ceerd als suburbaan. De voorzieningen zullen een lokaal karakter hebben (eerste le-

vensbehoeften), met uitzondering van de recreatieve voorzieningen, want er is ruimte 

voor regionale recreatieve voorzieningen. Verder wordt de bestaande wijk Vogelhorst 
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uitgebreid en een nieuwe wijk aan het water gerealiseerd (Overgooi). Het gaat in to-

taal om ongeveer 700 woningen in het hogere segment (vrijstaande woningen, vil-

la‟s). Daarnaast worden diverse bedrijventerreinen gerealiseerd, grenzend aan de A-

27. Deels zijn die al in ontwikkeling (bijvoorbeeld Stichtse Kant, met een nadruk op 

arbeidsextensieve logistiek), deels moeten die nog gerealiseerd worden (er wordt 

een omvangrijk bedrijventerrein voorzien met grootschalige detailhandel in de zuid-

hoek van de A-6 en A-27). Er zijn diverse infrastructurele voorzieningen gepland om 

dit gebied te ontsluiten, waaronder uitbreidingen van bestaande weg- en OV-

verbindingen. Onderzocht wordt of er een railverbinding gerealiseerd kan worden die 

niet alleen aansluit op Almere Centrum, maar ook doorgetrokken kan worden naar 

Amersfoort. 

Aan de Noordzijde van de A-27 wordt de resterende woonopgave (van circa 10.000 

woningen) gerealiseerd. Er bestaan verschillende opties voor de bebouwing in dit 

gebied. In alle gevallen gaat het om concepten waarbij de nadruk ligt op dorpsheid, 

kleinschaligheid en inpassing in het bestaande agrarische en groene gebied. In de 

gemeente Almere bestaat een voorkeur voor een optie waarbij het gebied ontwikkeld 

wordt op een wijze die doet denken aan het Gooi (compacte kernen in een groene 

omgeving). De voorzieningen zullen vooral een lokaal karakter hebben, waarbij één 

van de drie te realiseren woonkernen bovenlokale voorzieningen voor Almere-Oost 

zal herbergen. Er worden op diverse plaatsen kleinere locaties voor kantoren en be-

drijvigheid voorzien, die passen in de groene omgeving. Alleen aan de A-6 wordt een 

grootschaliger locatie voor bedrijvigheid voorzien. Dit nieuwe stadsdeel wordt voor 

een belangrijk deel ontsloten door de bestaande infrastructuur (door te trekken). Het 

gebied wordt autoluw en bestaande busverbindingen worden doorgetrokken. Ook 

wordt onderzocht of dit gebied aangesloten kan worden op een regionale railverbin-

ding richting Almere Centrum en Utrecht. 

Ontwikkeling van Almere-Poort 

In de Zuidwesthoek van de stad is het stadsdeel Almere-Poort in aanbouw. In dit 

stadsdeel worden circa 11.500 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. De 

bebouwing zal hier gemiddeld genomen stedelijker en compacter zijn dan in de rest 

van Almere. Het percentage sociale woningbouw is voorzien op 30% (inclusief socia-

le koopwoningen). Almere Poort moet voor mensen met hogere inkomens aantrekke-

lijk worden (in het kader van het streven naar meer diversiteit in de bevolking). Het 

stadsdeel zal bestaan uit verschillende wijken (kwartieren) met elk een eigen signa-

tuur. In de kustzone (van het IJmeer) zal een centrumwijk verrijzen met hoogwaardi-

ge stedelijke en recreatieve functies (aan en op het water). Tevens worden in dit 

stadsdeel diverse kantoren- en bedrijvenlocaties ontwikkeld. Met enkele van deze lo-

caties wordt gemikt op werkgelegenheid in het hogere segment. Gerelateerd hieraan 

zijn plannen om campusvoorzieningen te creëren waar bijvoorbeeld instellingen voor 

hoger onderwijs zich kunnen vestigen. Ook wordt getracht een gezondheidspark te 

realiseren, waar hoogwaardig onderwijs en onderzoek gekoppeld worden aan soort-

gelijke bedrijvigheid (die deels al aanwezig is). Daarnaast worden regionale sport- en 

vrijetijdsvoorzieningen ontwikkeld. Het stadsdeel wordt onder meer ontsloten door 

een nieuw aan te leggen NS-station dat een snelle verbinding krijgt naar Amsterdam.  
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Ontwikkelingen in de bestaande stad 

De bestaande stad zal gevolgen ondervinden van de Schaalsprong, en tevens auto-

nome ontwikkelingen kennen. Algemeen wordt gesignaleerd dat de demografische 

diversiteit in de bestaande stad toeneemt, maar dat de woningmarkt, de voorzienin-

gen en de openbare ruimte vooral nog gericht zijn op (de levensstijlen van) gezinnen 

met kinderen.  

Eén van de studies die ten grondslag ligt aan de Schaalsprongverkenningen behelst 

de ontwikkelingen in de bestaande stad. Vier ontwikkelingen in het bijzonder vragen 

om aandacht in verband met de Schaalsprong: de ontwikkeling van de centrumfunc-

tie, de aanpassingen in de bestaande infrastructuur, de vormgeving van overgangs-

gebieden en de concurrentiepositie van bestaande woon- en werkmilieus. Vooral het 

eerste en laatste punt zijn voor deze studie relevant. De ontwikkeling van centrum-

functies in het huidige stadscentrum, gerelateerd aan de ontwikkeling van „concurre-

rende‟ centrumfuncties in Almere Poort en Pampus, is nog erg ongewis. De Schaal-

sprongplannen en de plannen voor Almere Poort (met name voor de kustzone) lijken 

te breken met de recente trend om centrumvoorzieningen te concentreren in het 

stadshart. De concurrentiepositie van „oudere‟ wijken is een ander thema. Ontwikke-

lingen in het nabije verleden laten zien dat de komst van nieuwe woonwijken in Alme-

re veel interne verhuismobiliteit genereren vanuit de oudere wijken naar de nieuwe 

wijken. De instroom in de oudere wijken is doorgaans minder kapitaalkrachtig dan de 

vertrekkers. Dit vergroot het risico op verpaupering van deze wijken.  

Stedelijke ontwikkelingen geordend naar gelegenheidsfactoren voor criminaliteit 

 

Demografische ontwikkelingen 

De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Almere heeft, op basis van de 

voorliggende Schaalsprongplannen, een bevolkingsprognose opgesteld voor 2030. 

Enkele belangrijke demografische ontwikkelingen die worden voorzien, zijn de vol-

gende:  

 (bijna) verdubbeling van het aantal inwoners van 185.000 nu tot circa 350.000 in 

2030 

 het aandeel van jeugdigen (10-24 jaar) in de bevolking blijft onveranderd hoog 

rond 20% liggen 

 het aandeel 65+ers in de bevolking verdubbelt in deze periode (van 7% nu naar 

circa 14% in 2030) 

 

Het aandeel inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit neemt de komende jaren 

waarschijnlijk verder toe. Tussen 1995 en 2008 groeide het aandeel van 21% naar 

36%. Bij ongewijzigde omstandigheden zal het doorgroeien naar circa 50-55% in 

2030. Dit is echter een lineaire extrapolatie. Op dit moment is nog niet bekend hoe 

deze demografische ontwikkeling werkelijk uitpakt. Ook ligt het in de lijn der verwach-

ting dat het aandeel van gezinnen met kinderen in de bevolking de komende jaren 

zal afnemen ten gunste van andere samenlevings- en huishoudvormen, zoals al-

leenstaanden, éénoudergezinnen en gezinnen zonder kinderen. Dit is deels een au-

tonome ontwikkeling die geëxtrapoleerd kan worden uit de tijdreeksen die we gecre-
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eerd hebben voor de periode 1984 – 2007. Deze ontwikkeling wordt bovendien ver-

sterkt door de Schaalsprongplannen, omdat daarin de intentie is uitgewerkt om de 

bevolking van Almere in dit opzicht diverser te maken. Die intentie vertaalt zich onder 

meer in de stedelijke bebouwingsculturen die men wil realiseren, in het aantrekken 

van meer hoogwaardige werkgelegenheid en in de verdere verhoging van het voor-

zieningenniveau.  

Ontwikkelingen op de woningmarkt en in wijken 

Uit de hiervoor besproken plannen kunnen we voor het onderhavige onderzoek drie 

belangrijke ontwikkelingen destilleren die de woningmarkt betreffen. De eerste betreft 

de verhouding tussen koop- en huurwoningen. Die bedraagt op dit moment 57% ver-

sus 43%. In de plannen die voorliggen is de opgave voor sociale woningbouw ner-

gens boven de 40% en op de meeste plaatsen zelfs lager (gemiddeld 30%). In deze 

percentages zijn de sociale koopwoningen verdisconteerd. De algemene trend is zo-

doende dat de komende periode het aandeel koopwoningen in het woningbestand 

van Almere verder zal toenemen tot naar schatting 65-70% van de totale woning-

voorraad. Het is niet helemaal duidelijk hoe binnen de huursector de verhouding tus-

sen sociale en commerciële huur zich zal ontwikkelen, maar met de huidige plannen 

ligt het niet voor de hand dat het aandeel van de sociale huursector groeit.  

Een tweede ontwikkeling is dat Almere er meer „(hoog)stedelijk‟ gebied bij krijgt. Im-

mers, de plannen voor delen van Poort, maar vooral ook de plannen voor Pampus 

richten zich op de ontwikkeling van (hoog)stedelijk gebied dat afwijkt van de subur-

bane inrichting die nu dominant is in Almere. Dit betekent dat vooral de woningdicht-

heid in deze gebieden aanzienlijk hoger zal liggen dan elders in de stad. 

Een derde ontwikkeling vloeit voort uit de groei zelf. De laatste jaren is de bouwactivi-

teit in Almere iets afgenomen, waardoor de verhuismobiliteit is gedaald van gemid-

deld 20% in de jaren tachtig tot ongeveer 10% in 2007. Door de groei die de stad de 

komende jaren gaat doormaken, zal dit fenomeen weer belangrijker worden. Uit het 

verleden is bekend dat de groei van de stad niet alleen nieuwe inwoners van buiten 

aantrekt, maar ook veel interne (verhuis)mobiliteit genereert. Met andere woorden, 

de Schaalsprong zal ook effecten hebben op de mate waarin in wijken van de be-

staande stad een verhuisgolf(je) op gang komt (bron: Schaalsprongplannen). 

Sociaal-economische ontwikkelingen en bedrijvigheid 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Almere groeien snel, maar de bevolking groeit 

nog sneller (Huisman et al. 2008, Bodewitz 2003, Gemeenteatlas 2007, Severijn et 

al. 2008).
29

 Ontwikkelingen in het verleden hebben uitgewezen dat werkgelegenheid 

niet automatisch (de groei van) de bevolking volgt. Om te voorkomen dat bedrijvig-

heid en werkgelegenheid ook in de komende jaren ver achterblijven bij de groei van 

de bevolking, werkt de gemeente Almere aan plannen om de economische ontwikke-

ling de komende jaren te stimuleren, om zodoende de geplande banengroei van 

                                                           
29  Overigens geldt dit niet voor het laatste jaar 2008. Toen groeide het aantal arbeidsplaatsen sterker dan de 

bevolking. De grote lijn is echter dat de werkgelegenheid achter blijft bij de groei van de bevolking. 
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100.000 arbeidsplaatsen te kunnen realiseren. De ideeën hieromtrent zijn neerge-

legd in de nota Economische visie 2030+.  

Er wordt ingezet op twee algemene strategieën om Almere tot een stad van wonen 

én werken te maken. Enerzijds wil men Almere economisch beter positioneren in de 

Noordvleugel van de Randstad door eigen economische speerpunten te creëren die 

complementair zijn aan het huidige aanbod in de regio. De Almeerse economie moet 

een eigen gezicht krijgen in de regio. Daarnaast wil men de economische potentie 

van de eigen bevolking beter benutten („meer economie uit de eigen bevolking ha-

len‟). Als een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling ziet men het 

uitbouwen van het stedelijk voorzieningenniveau (dienstverlening, detailhandel, pu-

blieke voorzieningen zoals onderwijs, recreatie, toerisme en dergelijke). Dit mes zal 

aan twee kanten snijden, omdat het enerzijds de stad als vestigingsplaats aantrekke-

lijker maakt, anderzijds ook veel werkgelegenheid creëert. Tegelijkertijd wordt inge-

zet op het aantrekken van meer „hoogwaardige‟ werkgelegenheid door het creëren 

van thematische clusters van bedrijvigheid waarmee Almere zich regionaal kan profi-

leren.  

De analyse die aan de groeistrategie ten grondslag ligt, laat zien dat de lokale Al-

meerse economie zich in het verleden moeilijk liet plannen en dat het waarschijnlijk is 

dat ook de komende jaren de economische ontwikkeling de bevolkingsgroei volgt in 

plaats van omgekeerd. De autonome (bevolkingsvolgende) banengroei blijft in elk 

geval achter bij de bevolkingsontwikkeling (welk scenario men ook hanteert). Zelfs 

het realiseren van de bescheidener doelstelling, dat de lokale economie de bevol-

kingsgroei – eventueel op afstand – kan bijhouden, wordt gezien als een „enorme 

opgave‟. De investeringen die nu en in de toekomst gepleegd gaan worden, gaan 

zich pas op de langere termijn terugverdienen. Met andere woorden, het duurt 

hoogstwaarschijnlijk nog tot (ver) na 2030 voordat de verhouding werken-wonen in 

Almere op een niveau ligt dat vergelijkbaar is met andere grote steden in Nederland 

(ervan uitgaande dat de woningbouwopgave gerealiseerd wordt zoals gepland).  

Het inkomensniveau van de Almeerders ligt boven het gemiddelde van de andere 

grote steden,
30

 maar het opleidingsniveau ligt gemiddeld lager (Huisman et al. 2008, 

Gemeenteatlas 2007, Bodewitz 2003). Het uitstroomniveau van de Almeerse leerlin-

gen in het basisonderwijs ligt ook laag (relatief veel VMBO-uitstroom). Het algemene 

beeld is dat in Almere veel tweeverdieners wonen die niet al te hoog zijn opgeleid, 

maar hard werken en zodoende een goed inkomen hebben. Zowel in de ruimtelijke 

als in de economische plannen voor de komende 25 jaar zien we het streven om 

meer inwoners aan te trekken die hoog opgeleid zijn en bovengemiddeld verdienen. 

Dit blijkt onder andere uit de werkgelegenheid die men wil aantrekken, uit de wijze 

waarop nieuwe stadsdelen vorm zullen krijgen (met name Pampus en delen van 

Poort), het soort woningen dat men gaat aanbieden en de nadruk op het „upgraden‟ 

van de voorzieningen op tal van vlakken. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting 

                                                           
30  Het gemiddelde inkomensniveau per huishouden ligt in Almere iets boven het landelijke gemiddelde, maar 

het gemiddelde inkomen per persoon ligt iets lager. De verklaring hiervoor is dat de gemiddelende omvang van een 

huishouden in Almere wat groter is dan in Nederland. 
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dat het relatieve opleidings- en inkomensniveau de komende jaren ten minste licht 

toeneemt.  

Ontwikkeling van voorzieningen 

Net als bij de economische ontwikkelingen, geldt voor de ontwikkeling van voorzie-

ningen dat die overwegend de groei van de bevolking volgt. Almere heeft op dit mo-

ment het laagste voorzieningenniveau van alle steden boven de 100.000 inwoners. 

Er lijkt nog geen sprake van een inhaalproces (Brouwer en Willems 2006, Economi-

sche visie 2030+). Ook hier geldt weer dat het voorzieningenniveau in de afgelopen 

jaren weliswaar sterk is toegenomen, maar dat de omvang van de bevolking sneller 

toeneemt. Hierdoor blijft het voorzieningenniveau per saldo achter. Het gaat hierbij 

om voorzieningen op verschillende terreinen, zoals onderwijs (vooral hoger onder-

wijs), medische zorg, cultuur, recreatie, sport en toerisme, detailhandel en horeca.  

Almere is ook op dit vlak verschillende agenda‟s aan het ontwikkelen die ervoor moe-

ten zorgen dat het voorzieningenniveau de komende jaren sterk gaat toenemen. Het 

gaat dan om zaken als het aantrekken van meer hoger onderwijs, het op peil bren-

gen van zorgvoorzieningen, het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor recrea-

tie en toerisme. In de diverse Schaalsprongplannen zien we dat er expliciete aan-

dacht is voor het verruimen van deze voorzieningen. We mogen echter aannemen 

dat de achterstand die er is op vergelijkbare steden de komende jaren niet of nauwe-

lijks wordt ingelopen. De sterke bevolkingstoename maakt deze opgave erg lastig. 

Onze verwachting is dan ook dat het algehele voorzieningenniveau de komende 20-

25 jaar weliswaar sterk zal groeien, maar de facto achterloopt bij de bevolkingsont-

wikkeling, zoals ook de afgelopen jaren het geval was. Wel is het mogelijk dat op 

deelgebieden meer dan gemiddeld vooruitgang wordt geboekt, omdat het streven 

naar een hoger voorzieningenniveau daar samenvalt met het realiseren van andere 

ontwikkeldoelen. Zo zouden bijvoorbeeld de kustzone in Poort en delen van Pampus, 

door hun aantrekkelijke ligging en andersoortige woonaanbod heel aantrekkelijk kun-

nen zijn voor nieuwe groepen hoogopgeleide Almeerders die meer en wellicht ook 

andere (meer stedelijke) consumptiepatronen en leefstijlen meebrengen, die voor-

waardenscheppend zijn voor het voorzieningenaanbod in deze gebieden. 

Infrastructurele ontwikkelingen in en rond Almere 

De groei van de stad stelt eisen aan (de uitbreiding van) de infrastructuur. In het ka-

der van het Urgentieprogramma Randstad staan diverse plannen op stapel die van 

belang zijn voor Almere. Ook deze plannen bevinden zich weer in verschillende sta-

dia van ontwikkeling. De belangrijkste infrastructurele ontwikkelingen in en rond Al-

mere zijn de komende jaren:  

 Weguitbreiding Almere-Amsterdam-Schiphol. Diverse projecten zijn in uitvoe-

ring, staan op stapel of bevinden zich in de planfase, zoals de verbreding van de 

A-6, A-1 en A-10 Oost, maar ook een mogelijke uitbreiding van de A-9. Ook een 

nieuwe snelwegverbinding door het IJmeer behoort op termijn tot de mogelijk-

heden. 



 Criminaliteit en veiligheid in Almere 122 

 Uitbreiding van het spoorwegennet, zoals de verbreding van de Flevolijn (rich-

ting Amsterdam Zuid-Schiphol), de ontwikkeling van nieuwe stations op deze lijn 

(Almere Poort), de mogelijke ontwikkeling van een IJmeerverbinding, waardoor 

Almere Centrum via Pampus wordt verbonden met Amsterdam Zuid en Schip-

hol, en verbetering van OV-verbindingen met Utrecht, Amersfoort en Zwolle (via 

de reeds geplande Hanzelijn). 

 De aansluiting van Almere op een Randstad Express Rail (een hoogfrequente 

metroachtige verbinding tussen Almere en Amsterdam (en mogelijk ook andere 

steden in de Randstad). (Dit is nog geen concreet plan.) 

 Uitbreiding van vliegveld Lelystad (overloopfunctie Schiphol). Dit zal niet alleen 

infrastructurele, maar zeer waarschijnlijk ook economische effecten voor Almere 

genereren.  

 

Ontwikkelingen in verstedelijking 

Almere wordt tot op heden gekenmerkt door een suburbaan stedelijk klimaat. Dit kli-

maat wordt bepaald door de samenstelling van de bevolking (relatief veel gezinnen 

met kinderen), de aard van de bebouwing (kleinschalig en ruimtelijk), het niveau van 

stedelijke voorzieningen (relatief laag), et cetera. Veel Almeerders ervaren hun stad 

dan ook als een gebied dat dorpse trekken vertoont (met alle positieve én negatieve 

associaties die dat bij verschillende groepen in de bevolking oproept). De groei van 

Almere naar circa 350.000 inwoners impliceert niet noodzakelijkerwijs een verande-

ring van dit klimaat: meer inwoners betekent niet automatisch een meer stedelijke 

cultuur.  

Toch zijn er redenen om aan te nemen dat Almere de komende 20-25 jaar een meer 

grootstedelijk klimaat krijgt. Waar 30 jaar geleden Almere vooral als woonstad werd 

ontwikkeld, bestaande uit kleine „dorpse‟ kernen die min of meer zelfvoorzienend 

zouden kunnen zijn, wordt met de huidige Schaalsprongplannen duidelijk ingezet op 

een andere koers. Deze komt onder andere naar voren in het expliciete streven naar:  

 het ontwikkelen van meer stedelijke woonomgevingen 

 het aantrekken van andere groepen bewoners (diversiteit vergroten, met name 

aan de „bovenkant‟ van de sociaal-economische as). 

 Het creëren van meer (hoogwaardige) werkgelegenheid 

 Het opschalen van het voorzieningenniveau 

 Het aantrekken van meer bezoekers van buiten  

 Het ontsluiten van Almere in de richting van Amsterdam en de rest van de 

Randstad en  

 het vergroten van de interne infrastructuur in de stad (met name de OV-

infrastructuur) 

 

Deze toenemende verstedelijking zal vooral zichtbaar worden in de publieke ruimte 

waar veel infrastructuur, voorzieningen en gebruikers/bezoekers samenkomen, voor-

al in de centrumgebieden (het huidige stadscentrum en straks de kustzone in Poort 

en delen van Pampus) en op knooppunten van het openbaar vervoer. De ervaren 

anonimiteit zal in deze gebieden verder toenemen en de sociale controle navenant 

afnemen. Als er meer grootstedelijke voorzieningen in deze gebieden ontstaan, zul-
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len ze ook aantrekkelijker worden voor (rand)groepen van buiten. Het ligt niet voor de 

hand te veronderstellen dat delen van Almere over 25 jaar op de binnenstad van 

Amsterdam lijken, maar een toename van grootstedelijkheid in enkele centrumgebie-

den is waarschijnlijk als we de verschillende plannen in samenhang beschouwen.  

De vraag in welke mate het proces van verstedelijking ook in de woonwijken van Al-

mere zichtbaar wordt, laat zich niet generiek beantwoorden. Het sociale klimaat in 

wijken van grote steden varieert sterk. Dit is ook in het huidige Almere al goed te zien 

(bron: Gemeente Almere, stadsdeelanalyses 2007). Er zijn enkele belangrijke para-

meters die samenhangen met de sociale kwaliteit van een wijk:  

 de stabiliteit van de bevolking 

 de homogeniteit van de bevolking (qua achtergrondkenmerken en huishoudsa-

menstelling) 

 de leefstijlen (oriëntatie op buurt of elders) 

 

Hoe onstabieler en diverser de samenstelling van de bevolking, des te geringer 

doorgaans de sociale cohesie en sociale controle in een wijk. Dit proces wordt ver-

sterkt als in een wijk veel personen wonen die geen directe binding hebben met hun 

leefomgeving (alleenstaanden zijn doorgaans minder aan hun buurt gebonden dan 

gezinnen met kinderen, hoger opgeleiden minder dan lager opgeleiden, jongeren 

minder dan ouderen, et cetera).  

Gelet op de huidige situatie en de plannen voor de komende 25 jaar, mogen we op 

dit vlak vooral ontwikkelingen verwachten in de „oudere wijken‟, het huidige stadscen-

trum en de nieuwe stadswijken met centrumfunctie. De oudere wijken hebben nu al 

problemen op dit gebied. Een mogelijke toename van verhuisbewegingen in de toe-

komst zal hier niet gunstig op uitwerken. Vooral niet als sprake is van selectieve in- 

en uitstroom in/uit deze wijken. De toename van de diversiteit van de bevolking wordt 

voornamelijk in de oudere en nieuwe centrumgebieden zichtbaar, omdat deze gebie-

den de meeste aantrekkingskracht uitoefenen op groepen die in Almere nog onder-

vertegenwoordigd zijn, zoals hoogopgeleiden en alleenstaanden. De grotere diversi-

teit die hierdoor in deze gebieden ontstaat, de geringe stabiliteit die hiervan door-

gaans het gevolg is (er wordt meer verhuisd) en de geringere gerichtheid op de eigen 

leefomgeving, zullen een meer anoniem, stedelijk klimaat in deze gebieden schep-

pen. Dit klimaat kan weer aantrekkelijk zijn voor individuen en groepen die zich graag 

anoniem in een gebied willen kunnen bewegen.  

4.2.2 Samenvatting: de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen op een rij 

De belangrijkste stedelijke ontwikkelingen die wij voor de komende 20 tot 25 jaar 

voorzien hebben we in tabel 1 nog eens samengevat. 

 

Tabel 1 De belangrijkste stedelijke ontwikkelingen samengevat  
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VERWACHE ONTWIKKELINGEN 2008 - 2030 BRONNEN 

  

Demografische ontwikkelingen  

Omvang van bevolking verdubbelt bijna Schaalsprongplannen 

Bevolkingsprognose O&S 

Aandeel van jeugdigen (10-24 jaar) in bevolking blijft hoog Bevolkingsprognose O&S 

Aandeel van 65+ers in bevolking neemt sterk toe (van 

7% naar circa 14%; het aandeel blijft voorlopig onder 

het landelijk gemiddelde) 

Bevolkingsprognose O&S 

Aandeel van inwoners met niet-Nederlandse etniciteit 

in bevolking neemt verder toe (ca. 50/55%) 

Extrapolatie tijdreeks  

Aandeel van gezinnen met kinderen in bevolking 

neemt af, toename van % alleenstaanden, éénouder-

gezinnen en gezinnen zonder kinderen 

Extrapolatie tijdreeksen, 

Schaalsprongplannen 

  

Ontwikkelingen op de woningmarkt en in wijken  

Aandeel van koopwoningen in het woningbestand 

neemt verder toe, van 57% nu tot naar schatting 65-

70% in 2030 

Extrapolatie tijdreeksen, 

Schaalsprongplannen 

Gemiddelde woningdichtheid neemt licht toe door 

„stedelijk‟ bouwen in Pampus en Poort 

Schaalsprongplannen 

 

Verhuismobiliteit blijft de komende jaren groot, zowel 

intern (binnen Almere) als extern (nieuwe instroom) 

Schaalsprongplannen 

Bevolkingsprognose O&S 

  

Sociaal-economische ontwikkelingen en bedrijvigheid  

Bedrijvigheid en werkgelegenheid nemen sterk toe, 

maar deze ontwikkeling zal achterlopen bij bevol-

kingsontwikkeling (gevolg: % inwoners dat pendelt 

Extrapolatie tijdreeksen 

Huisman et al. 2008 

Economische visie Almere 
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naar werk buiten Almere neemt weer toe) 2030+Provincie Flevoland, 

diverse statistieken 

Relatieve opleidings- en inkomensniveau van de be-

volking neemt licht toe 

Schaalsprongplannen 

Economische visie Almere 

2030+ 

  

Ontwikkeling van voorzieningen  

Voorzieningen op diverse vlakken zullen toenemen 

maar achterlopen bij bevolkingsontwikkeling 

Extrapolatie tijdreeksen 

Brouwer en Willems 2006 

  

Ontwikkelingen in Infrastructuur  

Sterke toename van fysieke mobiliteit en infrastructuur 

binnen en rond Almere (zowel weg-, OV-, als vliegver-

keer) 

Urgentieprogramma Rand-

stad 

Schaalsprongplannen 

Provincie Flevoland (diver-

se nota‟s en plannen) 

Ontwikkelingen in verstedelijking  

Toenemende „verstedelijking‟ in bestaande en nieuwe cen-

trumgebieden  

Schaalsprongplannen 

Extrapolatie huidige ont-

wikkeling 

in de oudere woonwijken bestaat het risico van verde-

re afname van  sociale cohesie en sociale controle 

Extrapolatie huidige ont-

wikkeling 

 

4.3 Veiligheidsontwikkelingen 2008 – 2030 

In deze paragraaf bespreken we de criminaliteitsontwikkelingen die we voor de ko-

mende 25 jaar in Almere verwachten. Deze beschrijving is gebaseerd op de crimina-

liteitsontwikkelingen tot nu toe en de stedelijke ontwikkelingen die we in de vorige pa-

ragraaf beschreven.  

In hoofdstuk 2 hebben we uiteengezet dat criminaliteitsverschijnselen gerelateerd 

zijn aan drie soorten gelegenheidsfactoren, te weten: de aanwezigheid van risico-

groepen, de aanwezigheid van (aantrekkelijke) doelwitten en een goede bereikbaar-

heid van deze doelwitten (bijvoorbeeld vanwege de afwezigheid van adequaat toe-
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zicht). De hiervoor besproken stedelijke ontwikkelingen kunnen worden beschouwd 

als de empirische uitwerking van deze factoren. Samengevat gaat het hierbij om de 

volgende zaken:  

- aanwezigheid van risicogroepen (in de bevolking) 

o demografische ontwikkelingen 

o sociaal-economische ontwikkeling van bevolking 

- aanwezigheid van doelwitten 

o ontwikkelingen op de woningmarkt 

o ontwikkeling van de economie 

o ontwikkeling van stedelijke voorzieningen 

- bereikbaarheid van doelwitten / afwezigheid van toezicht 

o ontwikkelingen in stedelijkheid en stedelijke inrichting 

o ontwikkelingen in infrastructuur 

o ontwikkeling van sociale kwaliteit van woonbuurten 

 

Deze gegevens stellen ons in staat toekomstige ontwikkelingen te schetsen. Hierbij 

beantwoorden we vergelijkbare vragen als hiervoor in de criminografie over de perio-

de 1984 – 2007. Hoe zal de veiligheidssituatie in Almere zich ontwikkelen in de peri-

ode 2008 – 2030 met het oog op: 

 de omvang, aard en spreiding van de criminaliteit 

 de subjectieve beleving van veiligheid 

 de achtergronden van daders 

 de omvang, aard en spreiding van openbare orde- en leefbaarheidsproblemen 

 

De toekomstige criminaliteits- en (on)veiligheidsontwikkelingen in Almere zullen 

deels een autonoom karakter hebben (op grond van de verwachte stedelijke ontwik-

kelingen). Tevens zullen ze deels, zoals we hiervoor al zagen bij de beschrijving over 

de periode 1984 – 2007, landelijke trends gaan volgen. Het moge duidelijk zijn dat 

hierin veel onzekere parameters zitten. We beperken ons daarom tot het beschrijven 

van enkele belangrijke en onzes inziens stabiele lijnen. 

4.3.1 De omvang van de criminaliteit 

In de voorbij jaren en ook nu nog „scoort‟ Almere gunstig als het gaat over het alge-

hele criminaliteitsniveau. Verschillende benchmarkgegevens laten zien dat vergelijk-

bare steden een substantieel hoger niveau van criminaliteit kennen (zie paragraaf 

2.8). De vraag is of dit verschil de komende jaren blijft bestaan. Uiteraard zal het ab-

solute criminaliteitsniveau tot 2030 wederom zeer fors gaan toenemen doordat de 

bevolking bijna verdubbelt. In relatief opzicht verwachten we echter dat de huidige 

gunstige positie van Almere ten opzichte van steden met een vergelijkbare omvang 

blijft bestaan. Hooguit is sprake van een langzame afname van dit verschil. In figuur 

1 is dit schematisch weergegeven. 
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We komen tot deze conclusie op grond van de volgende overwegingen. In de eerste 

plaats is sprake van een verschuivende benchmark. Het criminaliteitsniveau is sterk 

gerelateerd aan de omvang van de bevolking: hoe groter een stad des te hoger 

doorgaans het criminaliteitsniveau. Nu nog vergelijkt Almere zichzelf met de middel-

grote steden in Nederland en steekt daarbij gunstig af. Over 25 jaar is Almere zoda-

nig gegroeid dat vergelijking met de vier grote steden in Nederland meer op zijn 

Figuur 1  Relatieve criminaliteitsniveau Almere t.o.v. vergelijkbare 

steden (toekomstverwachting) 
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plaats is. Aangezien de criminaliteitsniveaus in deze steden gemiddeld weer hoger 

liggen, zal Almere dus wel een heel forse criminaliteitstoename moeten meemaken 

om op een vergelijkbaar niveau te komen. Deze ontwikkeling ligt naar ons idee niet 

voor de hand. Zeker niet als we rekening houden met de volgende factoren. 

In de plannen voor de toekomst valt op dat Almere inzet op het aantrekken van 

„kansrijke‟ nieuwe inwoners. Het overgrote deel van het nieuwe woningaanbod zal 

bestaan uit koopwoningen (> 70%). Het is niet helemaal duidelijk hoe de verhoudin-

gen precies zullen uitvallen, maar een trend naar (nog) meer koopwoningen in Alme-

re is wel zichtbaar. In 2030 is het woningaanbod in dit opzicht dan ook zo goed als 

spiegelbeeldig aan dat van Amsterdam. Daar bestaat het grootste deel van de wo-

ningmarkt uit huurwoningen, waarvan een substantieel deel sociale huur (op dit mo-

ment ruim 50%). In Almere is en blijft dit aandeel aanmerkelijk geringer.  

De plannen voor Pampus en Poort laten zien dat de gemeente ook streeft naar het 

versterken van het economisch profiel van de bevolking, bijvoorbeeld door het aan-

trekken van meer hoog opgeleiden. Deze ontwikkelingen zullen grosso modo een 

criminaliteitsdempend effect sorteren. Stedelijke criminaliteitsstudies laten steevast 

zien dat de gebouwde omgeving een significante indicatie geeft voor de te verwach-

ten criminaliteitsproblematiek. Op hoofdlijnen ziet dit verband er als volgt uit: hoe ho-

ger het aandeel koopwoningen in een gebied, des te sterker het sociale en sociaal-

economische profiel van de bewoners en des te lager het criminaliteitsniveau (Ro-

vers 1997, Pauwels 2007, Weijters 2008). Dit geldt voor steden, maar ook voor buur-

ten binnen steden, zoals we zagen in hoofdstuk 2.  

In de huidige bevolking kunnen we verschillende risicogroepen aanwijzen als het 

gaat om het plegen van criminele feiten. Behalve met betrekking tot het grote aan-

deel jongeren in de Almeerse bevolking (waarover hierna meer), hebben we geen 

aanwijzingen dat een sterke autonome groei van verschillende risicogroepen aan de 

orde is (zie ook paragraaf 4.3.5).  

De bedrijvigheid en het voorzieningenniveau in Almere lopen ook de komende jaren 

achter de bevolkingsontwikkeling aan. Ook hiervan mag een criminaliteitsdempend 

effect worden verwacht. Bedrijvigheid en voorzieningen kunnen worden beschouwd 

als risicofactoren voor criminaliteit, omdat hier potentiële doelwitten en daders in tijd 

en ruimte samen kunnen komen. Minder bedrijvigheid en minder voorzieningen cre-

ëren aldus minder gelegenheden voor criminaliteit.  

Tegelijkertijd zijn er enkele ontwikkelingen die een tegengestelde beweging inhou-

den. Zo blijft het aandeel jongeren in de bevolking van Almere, verantwoordelijk voor 

het overgrote deel van de geregistreerde criminaliteit, ook de komende 25 jaar hoog. 

Over 25 jaar bevindt één op de vijf Almeerders zich in de „overlast- en criminaliteits-

gevoelige‟ leeftijd van 10-24 jaar. Jeugdproblematiek zoals deze nu bestaat zal dus 

in de nabije toekomst serieuze aandacht blijven vragen.  

Daarnaast bestaat het risico dat de criminaliteitsproblematiek bij een deel van de da-

ders verdiept. Nu nog bestaat een aanzienlijk deel van de criminaliteit in Almere uit 
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jeugdcriminaliteit. Een deel van deze groep gaat echter ook na de jonge jaren door 

met het plegen van delicten. Naarmate de stad langer bestaat zal de relatieve om-

vang van deze groep („gewoontecriminelen‟) in het criminaliteitsbeeld groter worden. 

Aangezien deze daders vaak veel en ernstige delicten plegen, kan dit doorwerken in 

zowel de aard als de omvang van de criminaliteit. De duurzaamheid kan er ook voor 

zorgen dat er meer stabiele criminele subculturen en milieus ontstaan. Van deze 

ontwikkeling kan in algemene zin dus een criminaliteitstoenemend effect worden 

verwacht. 

De gemeente zet voorts in op het inrichten van meer stedelijke gebieden (vooral in 

Poort en Pampus) met een hoog voorzieningenniveau en een meer gemêleerde be-

volking. Vanuit de gelegenheidstheorie mag hiervan een criminaliteitstoenemend ef-

fect worden verwacht. De combinatie van stedelijke inrichting, de aanwezigheid van 

verschillende bevolkingsgroepen en de aanwezigheid van een hoog voorzieningen-

niveau creëren een stedelijke cultuur die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid 

van veel mensen (potentiële doelwitten én risicogroepen) en een goede bereikbaar-

heid van doelwitten (doordat de sociale controle gering is). Dergelijke gebieden oefe-

nen om deze reden ook aantrekkingskracht uit op potentiële daders. Veel meer dan 

in reguliere woonwijken zien we in dit soort gebieden criminaliteit gepleegd worden 

door personen die elders wonen (binnen of buiten de stad). Gelet op het achterblij-

vende voorzieningenniveau ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat deze ge-

bieden in de nabije toekomst veel „nieuwe‟ daders van buiten Almere zullen aantrek-

ken, maar voor potentiële daders uit Almere zelf zijn dit wel interessante 

(werk)gebieden. Als zodanig kan sprake zijn van een gelegenheidsverhogend en dus 

criminaliteitsverhogend effect. 

Ook van de verbetering van de infrastructuur en de schaalvergrotingen in de lokale 

economie mogen criminaliteitstoenemende effecten worden verwacht, eenvoudigweg 

omdat veel (vooral grootschalige) illegale activiteiten raken aan legale economische 

activiteit. Als Almere in de komende 25 jaar een economische groeisprong door-

maakt en de stad qua infrastructuur meer ontsloten raakt, met name in de richting 

van Amsterdam, kan hiervan een criminaliteitstoenemend effect worden verwacht. 

Dit effect moeten we echter niet overdrijven, omdat de stedelijke prognoses laten 

zien dat de ontwikkelingen qua bedrijvigheid en voorzieningen waarschijnlijk (ver) 

achterlopen bij de bevolkingsontwikkeling. Niettemin ligt het voor de hand, alleen al 

op grond van de ontwikkelingen in de lokale daderpopulatie van Almere (zie hier-

voor), dat in de toekomst meer criminele netwerken actief zullen zijn met diverse 

vormen van zware en georganiseerde criminaliteit. Meer fysieke, economische en 

sociale verbindingen tussen Almere en het omliggende gebied (Amsterdam, maar 

bijvoorbeeld ook Utrecht en Amersfoort) kunnen dit proces versterken.  

De genoemde ontwikkelingen vormen risico‟s die het criminaliteitsniveau in de stad 

beïnvloeden en met zich brengen dat de gunstige positie van Almere ten opzichte 

van vergelijkbare steden de komende jaren vermoedelijk kleiner wordt. Over de mate 

waarin dit het geval zal zijn, valt weinig zinnigs te zeggen. De kans dat de Almeerse 

lijn (in figuur 1) die van de andere steden zal gaan raken, is naar ons idee klein.  
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4.3.2 De aard van de criminaliteit 

Hoofdstuk 2 liet zien dat tussen 1984 en 2007 belangrijke verschuivingen zijn opge-

treden in de geregistreerde criminaliteit in Almere, waarbij vooral het aandeel inbra-

ken en diefstallen is gedaald ten gunste van geweldsdelicten, gewelddadige vermo-

gensdelicten, vernieling, openbare orde delicten, opiumwet-, en vuurwapendelicten. 

Deels zien we hier een typisch Almeers kenmerk terug, namelijk de aanwezigheid 

van een grote groep jeugdigen in de bevolking. Anderzijds kunnen we hierin ook lan-

delijke trends ontdekken, bijvoorbeeld als het gaat over de toename van geweldsde-

licten en gewelddadige vermogensdelicten.  

„Voorspellen‟ hoe de aard van de criminaliteit zich de komende 25 jaar zal ontwikke-

len is aanzienlijk lastiger dan het beantwoorden van de vraag hoe het relatieve crimi-

naliteitsniveau zich ontwikkelt. Voor het beantwoorden van de tweede vraag kunnen 

we immers gebruik maken van enkele „harde‟ indicatoren waarmee we Almere kun-

nen positioneren ten opzichte van andere steden. Een dergelijk houvast ontbreekt bij 

het voorzien van de ontwikkeling van de aard van de criminaliteit. Landelijke en zelfs 

Europese ontwikkelingen grijpen die we nu moeilijk kunnen voorzien grijpen hierop 

in. Met het oog op de robuustheid van de „voorspellingen‟ is het daarom het veiligst 

om de bestaande langetermijntrends te extrapoleren. Voor Almere betekent dit dat 

we de volgende ontwikkelingen mogen verwachten: 

 verdere toename van geweldproblematiek (zowel expressief als instrumenteel 

geweld) 

 blijvend hoog niveau van openbare orde problematiek, vandalisme en jeug-

doverlast 

 toename van midden- en georganiseerde criminaliteit 

 

De toename van geweldsproblematiek lijkt zich voor te doen over een breed front: 

uitgaansgeweld, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld, gewelddadige vermo-

genscriminaliteit, het gebruik van steek- en vuurwapens, et cetera. Deels wordt deze 

ontwikkeling overigens ook toegeschreven aan zaken als verhoogde gevoeligheid 

voor geweld bij burgers, betere registratie (Wittebrood & Junger 1999). In Nederland 

(en ook in de rest van Noordwest Europa) is sprake van een langetermijntoename in 

deze delicten sinds het einde van de jaren zeventig (bron: CBS). De ontwikkelingen 

in Almere volgen deze trend en zullen dat in de komende jaren waarschijnlijk ook 

blijven doen. Het is mogelijk dat deze trend in Almere een eigen kleur krijgt, waarbij 

bepaalde vormen van geweld meer dominant op de voorgrond treden dan andere. 

Hierover specifieke verwachtingen formuleren is lastig. 

Het aandeel van jeugdigen in de bevolking blijft de komende jaren onverminderd 

hoog. Dit impliceert dat jeugdgerelateerde fenomenen zoals openbare-

ordeproblematiek (in uitgaansgebieden, maar ook op andere locaties), vandalisme 

en jeugdoverlast de komende jaren aandacht blijven vragen. Als de stad groter wordt 

en de publieke ruimte, vooral in de centrumgebieden, verder anonimiseert, zal dit de 

problemen kunnen versterken. In de woonbuurten kunnen problemen ontstaan wan-

neer een groeiende groep ouderen in de nabijheid van grote groepen jeugdigen 
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woont. Dit zal vooral de beleving van overlast door jeugdigen (in groepsverband) 

doen toenemen (Vanderveen 2006). 

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat vormen van midden- en georga-

niseerde criminaliteit de komende jaren meer in beeld komen. Los van feitelijke ont-

wikkelingen zal dit ook een gevolg zijn van toenemende aandacht (en meer beschik-

bare menskracht) voor dit fenomeen bij de politie. Hierdoor wordt meer criminaliteit 

zichtbaar die nu nog verborgen is. Verder zijn er twee ontwikkelingen die hieraan een 

autonome bijdrage gaan leveren. Naarmate Almere langer bestaat, kunnen meer 

stabiele criminele subculturen en milieus ontstaan. Een deel van de jeugddelinquen-

ten van nu behoort immers tot de meer doorgewinterde criminelen over 10 jaar. Al-

mere heeft als nieuwe stad nog weinig geschiedenis opgebouwd waar het gaat om 

criminele structuren. Naarmate de stad langer bestaat (en verder groeit) zullen zich 

meer criminele subculturen en milieus ontwikkelen. De delicten die door deze sa-

menwerkingsverbanden worden gepleegd, zullen vooral liggen op het vlak van de 

grootschalige vermogenscriminaliteit en illegale handel (drugs, geld, mensen).
31

 Ook 

de omslag die de stad wil gaan maken van woonstad naar woon-, werk én verblijf-

stad zal hieraan bijdragen. Hoe meer economische activiteit in de stad des te groter 

ook het risico op illegale activiteiten die hiervan afgeleid zijn. De verbetering van de 

infrastructuur draagt hieraan bij, niet alleen in de zin dat Almere fysiek beter bereik-

baar wordt, maar vooral ook in de zin dat de stad sociaal en economisch meer ver-

bonden zal worden met illegale activiteiten in andere stedelijke centra (vooral Am-

sterdam).  

4.3.3 De geografische spreiding van de criminaliteit 

In hoofdstuk 2 hebben we een analyse gemaakt van de plaatsen waar criminaliteits-

verschijnselen in de stad zich concentreren. We hebben hierbij onderscheid gemaakt 

naar stadscentra, woonbuurten en bedrijventerreinen. De spreiding van criminaliteit 

over woonbuurten in de stad hebben we nader onderzocht door te kijken naar ken-

merken van gebieden waar criminaliteit zich vooral concentreert. De aangetroffen pa-

tronen hebben een min of meer „klassiek‟ karakter, dat wil zeggen ze lijken op patro-

nen die ook elders zijn aangetroffen (Rovers 1997). Hierdoor zijn we goed in staat de 

lijnen naar de toekomst door te trekken.  

Voor de komende 25 jaar zullen de volgende gebieden criminogene risico‟s kennen:  

 woonbuurten met risicofactoren 

 centrumgebieden (bestaande stadshart en nieuwe centrumgebieden in Poort en 

Pampus) 

 woonbuurten en bedrijventerreinen in aanbouw 

 gebieden rond scholen 

 bestaande en nieuwe recreatiegebieden 

                                                           
31  Stabiliteit in samenwerkingsverbanden hoeft niet te impliceren dat het hier gaat om groepen die in een vaste 

samenstelling gedurende langere tijd delicten plegen. Doorgaans zijn de criminele samenwerkingsverbanden meer 

fluïde, maar is wel sprake van achterliggende sociale structuren en milieus die stabiliteit kennen (Van de Bunt et al. 

2007). 
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Woonbuurten in Almere die gekenmerkt worden door sociaal-economische achter-

stand, een hoog aandeel jongeren en allochtonen in de bevolking en de aanwezig-

heid van voorzieningen voor voortgezet onderwijs, kennen een hoger criminaliteitsni-

veau. Afhankelijk van het soort criminaliteit, zijn bepaalde factoren meer relevant dan 

andere. De woonbuurten „at risk‟ in Almere zijn bekend en deze buurten zullen ook 

de komende jaren in beeld blijven als het gaat om criminaliteitsverschijnselen. Het 

gaat dan met name om: Staatsliedenwijk, Stedenwijk, Bouwmeesterbuurt en 

Parkwijk. In de verkenningen voor de Schaalsprong wordt de zorg geuit dat bestaan-

de achterstandsbuurten (verder) verpauperen als straks sprake zal zijn van selectie-

ve in- en uitstroom als gevolg van interne verhuizingen in Almere (de beter gesitu-

eerden vertrekken naar de nieuwe stadsdelen, minder gesitueerden vervangen hen). 

Verdere verpaupering van de oudere woonbuurten ligt dan op de loer. Studies naar 

criminaliteitsontwikkelingen in stadsbuurten laten zien dat deze zorg terecht is. De 

combinatie van sociaal-economische achterstand, cultuurverschillen en snelle bevol-

kingswisselingen creëren een atmosfeer van anonimiteit die (verdere) verloedering in 

de hand werkt (Pauwels 2007, Wikström & Sampson 2006, Rovers 1997, Kelling & 

Coles 1996).  

Het stadshart heeft de afgelopen jaren een steeds sterkere centrumfunctie gekregen. 

Dit heeft zich vertaald in een sterk toegenomen aantal incidenten, vooral geweldsin-

cidenten en openbare orde incidenten. Deze trend zal zich voortzetten als de stad 

verder groeit. In de nieuwe stadsdelen Poort en Pampus worden ook centrumfuncties 

voorzien (bovenlokale voorzieningen van diverse aard). Hierdoor mag verwacht wor-

den dat op termijn dit ook concentratiegebieden van (verblijfs)criminaliteit zullen wor-

den. Een en ander hangt uiteraard af van de wijze waarop deze gebieden ingericht 

gaan worden en de stedelijke functies die er een plaats krijgen. Het gaat trouwens 

zeker nog enige tijd duren voordat we dit terugzien in de criminaliteitscijfers. Echter, 

als we de plannen voor delen van Poort en Pampus in ogenschouw nemen, is het 

niet uitgesloten dat hier snel populaire „hang outs‟ kunnen ontstaan voor jongeren en 

wellicht ook andere (rand)groepen zoals dak- en thuislozen, drugsverslaafden en –

dealers, illegalen, zakkenrollers. Voor deze groepen geldt: hoe (groot)stedelijker het 

gebied en de voorzieningen, des te aantrekkelijker. 

Woonbuurten en bedrijventerreinen in aanbouw zijn zeer geschikte locaties om delic-

ten te plegen (vooral vermogensdelicten), omdat de sociale controle doorgaans (nog) 

beperkt is. De gebieden zijn nog „van niemand‟. In de voorbije jaren is dit in Almere 

een bekend fenomeen geweest. We mogen verwachten dat bij de ontwikkeling van 

de toekomstige stadsdelen en bedrijventerreinen dit fenomeen weer prominenter op 

de voorgrond treedt, vooral omdat er hedentendage en in de nabije toekomst, meer 

dan in het verleden, potentiële daders in de nabijheid van deze gebieden wonen.  

Uit de analyse in hoofdstuk 2 bleek dat de aanwezigheid van instellingen voor voort-

gezet onderwijs een belangrijke voorspeller is van criminaliteitsverschijnselen in een 

gebied. Met een bevolking die ook de komende 25 jaar erg jong zal blijven, betekent 

dit dat gebieden rond bestaande en nieuwe instellingen voor voortgezet onderwijs 

een verhoogd risico lopen op overlast en criminaliteit. Vooral scholen die straks zul-
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len verschijnen in meer stedelijke (lees: anonieme) gebieden, waar ook andere ver-

blijfsvoorzieningen zijn (zoals winkels), krijgen te maken met leerlingen die in de om-

geving voor overlast en criminaliteit zorgen. Uiteraard zullen de schaalgrootte van en 

de logistieke planning van toegangen tot die scholen factoren van belang zijn. 

Almere zet met de Schaalsprong in op het uitbreiden van het aanbod aan recreatieve 

en toeristische voorzieningen. Die zijn in alle gebieden van de Schaalsprong (en ook 

daarbuiten) voorzien. In het verleden hebben in verschillende recreatiegebieden in 

en nabij Almere en bij evenementen overlastproblemen gespeeld met jongeren uit 

Almere (bron: jaarverslagen politie). Het ging dan om zaken als geweldpleging, over-

dadig alcoholgebruik, zedenproblematiek, vernieling, geluidsoverlast. Uitbreiding van 

recreatieve voorzieningen en evenementen zal dergelijke gelegenheidspecifieke 

overlast en criminaliteit aantrekken. Op welke schaal en in welke gebieden dit vooral 

gaat spelen, valt moeilijk te voorspellen.  

4.3.4 De subjectieve beleving van veiligheid 

Uit de analyse van onveiligheidsgevoelens onder burgers van Almere bleek, dat deze 

zichzelf door de bank genomen veilig voelen in hun buurt en in de stad. Alleen op 

specifieke plaatsen en tijden is sprake van verhoogde onveiligheidsgevoelens. 

Sommige respondenten spraken in dit verband over een „dorps‟ gevoel van veilig-

heid. Opvallend is dat het subjectieve niveau van veiligheid soms hoger lijkt dan het 

objectieve niveau, terwijl in de meeste steden vaak sprake is van een omgekeerde 

verhouding: burgers vinden de situatie dan onveiliger dan deze feitelijk is. Onveilig-

heidsgevoelens worden slechts in beperkte mate door eigen ervaring met criminaliteit 

beïnvloed. De aandacht voor dit fenomeen in de media bijvoorbeeld, maar ook de 

mate waarin burgers zich thuis voelen in hun buurt en de mate van persoonlijke 

kwetsbaarheid zijn vaak doorslaggevend (Wittebrood 2006).
32

  

Over het algemeen zien we dat de subjectieve beleving van onveiligheid in de tijd 

wat achterloopt op objectieve ontwikkelingen, waarschijnlijk omdat het enige tijd 

duurt voordat objectieve criminaliteitsontwikkelingen via allerlei mechanismen in het 

collectieve geheugen van de bevolking terecht komen. Dat Almere een „dorps‟ gevoel 

van veiligheid kent, kan aldus verklaard worden uit de totstandkoming van de stad 

als een woonstad waar het rustig en ruim wonen is in het groen. Criminaliteit is niet 

een fenomeen dat geassocieerd wordt met die sfeer. Naar de toekomst toe ligt het 

niet voor de hand dat in dit beeld snel verandering zal optreden. De landelijke aan-

dacht voor het fenomeen criminaliteit, in media en politiek, die een sterke invloed 

heeft op hoe burgers naar hun eigen omgeving kijken, lijkt de laatste jaren wat ge-

luwd. Toch zijn er, met name in Almere, ook risico‟s op dit vlak te signaleren. Het 

„dorpse‟ beeld kan door incidenten gemakkelijk worden aangetast. Dit hebben we in 

de afgelopen jaren en zeer recent bovendien zien gebeuren met bijvoorbeeld ge-

weldsincidenten, berovingen en overvallen. 

                                                           
32  Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat eigen ervaring met slachtofferschap of ervaring met slachtof-

ferschap in de nabije omgeving, bijvoorbeeld in de familie, op het werk of in de buurt vaak wel een sterke invloed heeft 

op ervaren onveiligheidsgevoelens. In die zin bestaat er dus wel een direct verband tussen objectieve en subjectieve 

veiligheid, maar dit gaat alleen op voor het slachtoffer en zijn (directe) omgeving. 
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Het algemene beeld „dit hoort niet bij Almere‟ kan niet lang stand houden als er veel 

van dit soort incidenten voorbijkomen (die prominent aandacht krijgen). Door de groei 

van de stad echter, is er in absolute zin ook de komende jaren sprake van een forse 

groei van de criminaliteit. Er bestaat dus een risico van een omslag in het beeld dat 

de bevolking heeft van de veiligheid in Almere. Het beeld van Almere als veilig dorp 

kan in relatief korte tijd plaatsmaken voor een ander beeld, waarin criminaliteit een 

veel prominentere rol speelt. Vanuit de optiek van het veiligheidsbeleid is dit een be-

langrijk fenomeen. Immers, als mensen bang worden, verandert hun gedrag, gaan ze 

vermijdingsgedrag vertonen. Burgers die zich veilig voelen helpen, zonder het zelf te 

weten, mee om de stad veilig te houden. Burgers die zich onveilig voelen, versterken 

door hun (vermijdings)gedrag vaak onbedoeld de objectieve onveiligheid.  

4.3.5 De achtergronden van daders 

In hoofdstuk 2 hebben we een analyse gemaakt van groepen in Almere die bij de po-

litie in beeld zijn als verdachten/daders van criminaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

jeugdige inwoners van Almere, deels van allochtone afkomst (Antillianen, Marokka-

nen en Surinamers). Circa 25% van de aangehouden verdachten komt van buiten 

Almere. Deze plegen door de bank genomen meer zware delicten. 

Als we kijken naar de Schaalsprongplannen en de bevolkingsprognoses die op dit 

moment bestaan, zien we geen belangrijke nieuwe dadergroepen „in limine‟. Als de 

stad verder groeit en het stedelijk gebied zich verder ontwikkelt, bestaat de mogelijk-

heid dat er meer potentieel overlastgevende „randgroepen‟ zoals verslaafden, psy-

chiatrisch patiënten, illegalen, daklozen op straat verschijnen. Als we naar de situatie 

op dit moment kijken, is in kwantitatieve zin sprake van een zeer beperkt probleem. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de omvang van deze groep bovenmatig gaat toene-

men. Pas als Almere interessant begint te worden voor „randgroepen‟ van elders (bij-

voorbeeld uit Amsterdam), is sprake van een nieuwe situatie. Het is zeker denkbaar 

dat de stedelijke groei in Almere, gekoppeld aan betere verbindingen met Amster-

dam, en wellicht ook het Amsterdamse beleid om overlastgevende randgroepen over 

de stadsgrenzen te „duwen‟, zou kunnen leiden tot een instroom in Almere. Op dit 

moment zijn er echter geen aanwijzingen voor deze ontwikkeling.  

De bestaande risicogroepen zullen hoogstwaarschijnlijk ook de komende jaren in 

Almere om aandacht blijven vragen. Het gaat dan in eerste instantie vooral om jeug-

digen en in tweede instantie om daders van allochtone afkomst, op dit moment voor-

al Antillianen en in mindere mate Marokkanen en Surinamers. Jeugd zal een belang-

rijke risicogroep blijven vanwege de demografische opbouw van de bevolking in de 

komende jaren. Bij de daders van allochtone afkomst zijn de ontwikkelingen lastiger 

te voorspellen, omdat bij extrapolatie van de huidige trend het aandeel allochtonen in 

de bevolking weliswaar zal toenemen, maar tegelijkertijd zal sprake zijn van een ver-

hoogde instroom in de bevolking van „opwaarts mobiele‟ allochtonen (bijvoorbeeld uit 

Amsterdam). Het geplande woningaanbod lijkt ook in deze richting te „sturen‟.  

Wat mogelijk wel gaat optreden is een „kwalitatieve‟ verandering in de daderpopula-

tie, waarover we hiervoor al spraken. We zien nu vooral veel jeugdcriminaliteit. Een 

deel hiervan wordt veroorzaakt door jongeren bij wie dit gedrag beperkt blijft tot de 
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adolescentiefase. Voor een ander deel gaat het om jongeren bij wie sprake is van 

ernstiger problematiek. Zij zijn vaak al eerder begonnen met het plegen van delicten, 

plegen ook meer en ernstiger delicten en – belangrijk – ze gaan langer door (Moffitt 

1993). De betekenis van deze groep in het Almeerse criminaliteitsbeeld zal de ko-

mende jaren toenemen. Het betreft hier ex-jeugddelinquenten die actief blijven en 

doorgaans worden aangeduid als veelplegers of harde kern. Een deel van deze 

groep maakt de stap naar grootschaliger vormen van criminaliteit en vormen uitein-

delijk criminele subculturen en milieus.  

Het moge duidelijk zijn dat als Almere qua bevolking, economie en voorzieningenni-

veau gaat groeien, de stad ook aantrekkelijker gaat worden voor (grotere) criminelen 

van buiten. Net als bij de problematische „randgroepen‟, behoort een scenario waar-

bij Amsterdamse criminelen „verhuizen‟ naar Almere tot de mogelijkheden. Echter, 

hiervoor bestaan op dit moment nog onvoldoende aanwijzingen. 

4.3.6 Omvang, aard en spreiding van openbare orde- en leefbaarheidsproblematiek  

Openbare-orde problematiek is in Almere vooral jeugdgerelateerde problematiek. 

Gelet op de voorziene demografische ontwikkeling, zal deze problematiek de ko-

mende jaren om aandacht blijven vragen. De uitbreiding van de stad en de voorzie-

ningen, en de toenemende verstedelijking die daarvan het gevolg is, versterken deze 

problematiek. Qua leefbaarheidsproblematiek baart vooral de situatie in de oudere 

wijken enige zorgen. Beide kwesties zijn hiervoor al besproken.  

4.3.7 Samenvatting: de belangrijkste veiligheidsontwikkelingen 

Voor de komende 25 jaar voorzien we, samengevat, de volgende ontwikkelingen:  

 Almere behoudt zijn relatief gunstige positie ten opzichte van andere steden 

waar het gaat om het niveau van criminaliteit in de stad. Mogelijk wordt het ver-

schil met vergelijkbare steden wel (iets) kleiner. 

 Vooral geweldsincidenten (zowel expressief als instrumenteel geweld) zullen 

verder toenemen alsmede ook diverse vormen van midden- en georganiseerde 

criminaliteit. In het tweede geval gaat het deels om het meer zichtbaar worden 

van reeds aanwezige criminaliteitsfenomenen. 

 Openbare orde problematiek, vandalisme en jeugdoverlast zullen ook de ko-

mende jaren op een hoog niveau blijven, doordat het aandeel van jongeren in 

de bevolking hoog blijft. 

 Criminaliteitsfenomenen zullen zich de komende jaren in verschillende gebieden 

van de stad concentreren: in risicobuurten (woonbuurten met sociaal-

economische achterstand, veel jeugdigen en allochtonen), in het stadshart en 

mogelijk nieuwe centrumgebieden in Poort en Pampus, in woonbuurten en be-

drijventerreinen die in aanbouw zijn, in gebieden rond scholen en in bestaande 

en nieuwe recreatiegebieden. 

 De veiligheidsbeleving van de bevolking blijft gunstig, maar er zijn risico‟s dat 

uitvoerige media-aandacht voor herhaalde criminele incidenten de sfeer in de 

stad doen omslaan. 

 Jeugdigen en (specifieke groepen) allochtonen zullen ook de komende jaren 

oververtegenwoordigd zijn in de daderpopulatie. De groep „gewoontecriminelen‟ 
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zal groeien (het gaat hier om personen die gedurende een langere tijd in hun le-

ven veel en vaak ernstige delicten plegen). 

 Problematische „randgroepen‟, zoals drugsverslaafden, dak- en thuislozen en 

dergelijke, en grote criminelen uit Amsterdam zouden onder bepaalde omstan-

digheden de wijk kunnen nemen naar Almere, maar hiervoor ontbreken op dit 

moment concrete aanwijzingen. 

 De oudere wijken met sociaal-economische achterstand lopen het risico op 

(verdergaande) verpaupering. 

 Openbare orde problematiek zal ook in de komende jaren een belangrijk pro-

bleem vormen voor Almere. In het bijzonder in woonbuurten waar een toene-

mend aantal ouderen woont in de nabijheid van grote groepen jongeren mogen 

problemen worden verwacht met (ervaren) jeugdoverlast.  

 

4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we ons beperkt tot enkele belangrijke stedelijke ontwikkelin-

gen die in Almere verwacht worden. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd in ontwik-

kelingen die relevant zijn voor criminaliteit en veiligheidsfenomenen, zoals demogra-

fische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de woningmarkt en in wijken, sociaal-

economische ontwikkelingen, ontwikkeling van het voorzieningenniveau, ontwikkelin-

gen in de infrastructuur (in en rond Almere) en ontwikkelingen in de verstedelijking. 

De overkoepelende conclusie luidt dat Almere de relatief gunstige veiligheidspositie 

die het nu inneemt ten opzichte van steden van vergelijkbare omvang waarschijnlijk 

zal behouden. Niettemin signaleren we tevens risicofactoren die ertoe kunnen leiden 

dat het relatieve criminaliteitsniveau in Almere de komende 25 jaar verder zal toe-

groeien naar het niveau dat we in vergelijkbare steden zien.  

De verwachting is dat de komende 25 jaar geen belangrijke wijzigingen zullen optre-

den in het „risicoprofiel‟ van de bevolking (dat nu relatief gunstig is). Er zijn geen 

aanwijzingen, op basis van de bestaande uitbreidingsplannen, dat in de aanwezig-

heid van risicogroepen belangrijke veranderingen aan de orde zijn. De jeugdproble-

matiek blijft de komende 25 jaar aandacht vragen. Ontwikkelingen in bedrijvigheid en 

het voorzieningenniveau blijven naar verwachting achter bij de bevolkingsgroei. Dit 

heeft een dempend effect op de criminaliteitsontwikkeling, omdat economische activi-

teit een noodzakelijke voorwaarde is voor diverse vormen van illegale activiteit (soci-

aaleconomisch georiënteerde organisatiecriminaliteit, maar ook midden- en georga-

niseerde criminaliteit). Deze ontwikkeling maakt de stad naar verhouding minder aan-

trekkelijk voor criminelen van buiten (die hebben er letterlijk  „minder te zoeken‟). 

Aan de andere kant signaleren we ook bedreigingen die voortvloeien uit het groter 

worden van de stad en uit het feit dat er duurzamere sociale verbanden ontstaan 

naarmate de stad langer bestaat. De groei vergroot de stedelijkheid in de publieke 

ruimte. Die wordt anoniemer en biedt hierdoor meer mogelijkheden voor allerlei vor-

men van criminaliteit. De duurzaamheid van sociale verbanden is vooral van invloed 

op veranderingen in de daderpopulatie. In de voorbije 25 jaar werd Almere in hoge 
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mate gekenmerkt door de aanwezigheid van jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit. 

Dit zal ook de komende 25 jaar het geval zijn, maar er zal in toenemende mate ook 

sprake zijn van ex-jeugddelinquenten die hun criminele carrière voortzetten. Hoe 

langer de stad bestaat, des te groter deze groep wordt en des te duurzamer de (cri-

minele) netwerken zullen zijn waarin deze personen verkeren. Vanuit deze netwer-

ken kunnen we meer (georganiseerde) en ernstiger vormen van criminaliteit ver-

wachten.  

Heel concreet verwachten we dat de komende periode de volgende criminaliteitsver-

schijnselen in Almere om blijvende aandacht of nieuwe beleidsaccenten zullen vra-

gen: de verdere toename van geweld (instrumenteel en expressief), het blijvend ho-

ge niveau van jeugdproblematiek en de toename van midden- en georganiseerde 

criminaliteit. De oudere buurten van de stad waar nu al sprake is van een concentra-

tie of accumulatie van problemen, zullen ook de komende jaren om aandacht vragen. 

Daarnaast verwachten we dat de gebieden met een publieke functie (centrumgebie-

den, gebieden waar openbaar vervoer bij elkaar komt, recreatiegebieden, et cetera) 

de komende jaren met meer en andersoortige criminaliteit te maken krijgen. Waar-

schijnlijk geldt dit ook voor delen van de nieuw te ontwikkelen stadsdelen Pampus en 

Poort. In de omgeving van grote instellingen voor voortgezet onderwijs blijft een con-

centratie van jeugdgerelateerde problematiek aan de orde. Nieuwe buurten en ge-

bieden in aanbouw zijn in het bijzonder kwetsbaar voor vermogenscriminaliteit, al 

dan niet in de context van organisatiecriminaliteit en/of vormen van midden- en geor-

ganiseerde criminaliteit.  
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5 Implicaties voor beleid: analyse en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

In de zomer van 1968 viel Zuidelijk-Flevoland droog. De discussie over de ontwikke-

ling van een stad werd al zo‟n tien jaar gevoerd. Dat die Almere zou gaan heten, 

stond in 1970 vast, hoe die stad moest gaan verrijzen nog allerminst. De visies en 

plannen over de opzet, inrichting en ontsluiting van Almere stapelden zich op (Brou-

wer 1997; Wal 1997). 

Het was een uniek new town experiment voor Nederland. Dat dwong van meet af 

aan tot een blik over de grenzen: het ontwerp van Almere was internationaal georiën-

teerd (Berg, Franken en Reijndorp 2007). Op 30 november 1976 kregen de eerste 

bewoners de sleutel van hun woning. Een ongekend snelle groei volgde. Toen Alme-

re in 1984 een zelfstandige gemeente werd, woonden er 40.297 mensen. Tien jaar 

later werd de grens van 100.000 inwoners overschreden en eind 2008 telde de stad 

ruim 184.000 geregistreerde bewoners.  

Er zijn diverse scenario‟s voor de komende decennia, maar gerekend wordt met een 

inwonertal van 350.000 in 2030. De ontwikkeling van deze nieuwe stad blijft retro-

spectief en met het oog op de toekomst de aandacht trekken van wetenschappers, 

architecten en bestuurders in binnen- en buitenland. De gemeente Almere speelt niet 

alleen een rol van betekenis op internationale fora waar de ontwikkeling van new 

towns wordt gevolgd en geanalyseerd, maar de stad is er ook een casus van interna-

tionale allure (Provoost 2008).  

Het valt op dat in de new town literatuur niet of nauwelijks aandacht bestaat voor 

ontwikkelingen in criminaliteit en veiligheid, terwijl het verband tussen stadsontwikke-

ling, leefbaarheid, criminaliteit en de beheersing daarvan sinds het begin van de ne-

gentiende eeuw nadrukkelijk is gelegd (Moors 2008). Er bestaan diverse internatio-

nale onderzoeksinitiatieven, zoals het European Urban Knowledge Network (Rotter-

dam) of het Urban Institute (Washington), die zich richten op „de veilige stad‟,
33

 maar 

aandacht voor de specifieke sociale en politieke complexiteit van new towns en de 

beleidsimplicaties die hieruit voortvloeien ontbreekt.
34

 Waar die aandacht wel be-

                                                           
33  Bijvoorbeeld: Berg, L. van den, Pol, P.M.J., Mingardo, G. en Speller, C.J.M. (eds.) (2006). The safe city. 

Safety and urban development in European cities, Aldershot: Ashgate publishing; en Travis, J. en Waul, M. (2002). 

Reflections on the crime decline: lessons for the future? Proceedings from the Urban Institute Crime Decline Forum, 

Washington: Urban Institute Justice Policy Center. 

34  Een uitzondering vormt het recente rapport New towns: follow-up (11 juli 2008) van het Communities and 

Local Government Committee, ingesteld door het Britse House of Commons, dat een reeks van beleidsopgaven 

formuleert met betrekking tot de revitalisering van infrastructuur, ontwerp van de woonomgeving en evaluatie van 

beleid. New towns “were social experiments. By their nature they have special and particular needs. If those needs are 

not recognised, there is a danger that they will fall into social decay and physical dereliction. The Government cannot 

pretend that they are just like any other urban area of England. They are not.” (p. 15) 
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staat, zoals in het New Town Project (Harvard University, Crimson Architectural His-

torians) of in de initiatieven van het International New Town Institute, krijgen crimina-

liteit en veiligheid als onderzoeksthema‟s geen accent.  

Ook in Almere zelf is lang geen nadruk gelegd op criminaliteit en veiligheid als feno-

menen in de ontwikkeling van de stad. Het onderwerp stond bij „de peetvaders‟ niet 

op de agenda (Berg, Stassen en Padt 2001; Wal 1997) en is destijds en nadien in de 

vele verkenningen, structuurplannen en visienota‟s niet geëxpliciteerd. Hetzelfde 

geldt voor de literatuur over Almere (Berg, Franken en Reijndorp 2007; Maarsseveen 

en Visser 2006; Provoost in: Dings 2006; Feddes 2008; Provoost et al. 1999; Veen 

en Nawijn 1975; Constandse en Schonk 1984; Raa 1989). Pas in 2000 verschijnt de 

eerste studie naar de criminaliteitsontwikkeling in Almere (Gersons 2000), een be-

perkte analyse als onderdeel van een breder onderzoek naar patronen van sociale 

cohesie (Deben en Schuyt 2001). Van de jaren daarna dateren gemeentelijke initia-

tieven als de Veiligheidsmonitor (2001) en de eerste nota‟s over het integrale veilig-

heidsbeleid.  

Het Stadsmanifest Almere 2030 uit 2003 onderstreept – in de ondertitel – dat de „vei-

lige stad‟ deel uitmaakt van de omvangrijke groeiopgave waar Almere voor staat. 

Toch passen criminaliteit en onveiligheid niet goed bij het new town concept. Hierin 

ligt immers de utopische idee besloten dat problemen waar „oude steden‟ mee wor-

stelen gematigd, vermeden of overwonnen zouden kunnen worden (Manuel en Ma-

nuel 1982). Dit existentiële optimisme in het toekomstperspectief waarmee over new 

towns wordt gedacht, verhoudt zich per definitie ongemakkelijk met de duistere en 

onwenselijke ontwikkelingen die zich mogelijk in die toekomst voordoen. In de prak-

tijk is het verhaal van criminaliteit en onveiligheid bovendien geen blijde boodschap 

die zich eenduidig laat vertellen. Het onderwerp staat niettemin stevig op de agenda 

in Almere. Onderhavige studie (en het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt) vloeit 

daar uit voort. Het is een eerste proeve van empirisch-analytisch onderzoek om de 

ontwikkelingen van criminaliteit en veiligheid in Almere retrospectief en prospectief in 

kaart te brengen. In die zin levert deze studie eveneens een bijdrage aan de voor-

alsnog beperkte literatuur over criminaliteit en veiligheid in een new town. 

Tot besluit van deze studie beschrijven we de implicaties die de ontwikkelingen in het 

criminaliteitsbeeld tot 2030 hebben voor beleidsvorming en beleidsuitvoering. Na een 

aantal algemene constateringen vooraf (paragraaf 5.2), rubriceren we die beleidsim-

plicaties naar vijf thema‟s. Per thema formuleren we concrete aanbevelingen. Het 

eerste thema betreft de herijking van de organisatie van het veiligheidsbeleid (para-

graaf 5.3). Vervolgens gaan we in op de beleidsimplicaties voor de intensivering (pa-

ragraaf 5.4) en voor de innovatie van het huidige veiligheidsbeleid (paragraaf 5.5). 

Daarna nemen we de informatiehuishouding en monitoring (paragraaf 5.6) en de 

communicatie over criminaliteit en (on)veiligheid (paragraaf 5.7) onder de loep. Deze 

vijf thema‟s behandelen we vanuit het gezichtspunt dat het huidige veiligheidsbeleid 

aanpassingen vergt om adequaat op de criminaliteitsontwikkelingen van de (nabije) 

toekomst te kunnen anticiperen. We besluiten dit hoofdstuk met een terugblik vanuit 

het jaar 2030 (paragraaf 5.8). Waar staat Almere dan? 
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5.2 Algemene constateringen 

In de criminografie over de periode 1984 – 2008 (hoofdstuk 2) en in de extrapolatie 

daarvan naar de periode 2008 – 2030 (hoofdstuk 4) is duidelijk geworden dat de his-

torische en toekomstige ontwikkeling van het criminaliteitsniveau in Almere niet een 

patroon van groeispurten vertoont. Deze bevinding wijkt significant af van een eerde-

re analyse van de criminaliteitsontwikkeling (Gersons 2000). De kwantitatieve en 

kwalitatieve analyses in onze studie zijn verricht, wijzen veeleer op een ontwikkeling 

die het patroon volgt van een geleidelijke inhaalslag. De omvang en vermoedelijk ook 

de aard van de criminaliteit in Almere gaan de komende decennia langzaam meer 

passen bij het beeld dat feitelijk van een deels verouderende en snel groeiende stad 

als Almere verwacht kan worden. 

Uiteraard heeft die geleidelijke inhaalslag implicaties voor beleidvorming en beleids-

uitvoering. In hoofdstuk 3 constateerden we dat de speerpunten in het veiligheidsbe-

leid en de maatregelen die in dat kader zijn genomen, aansluiten bij de feitelijke cri-

minaliteitsfenomenen in de stad. De accenten van beleid en maatregelen zijn door de 

bank genomen adequaat gelegd. Dit impliceert dat van intensivering van de huidige 

beleidsuitvoering – in termen van personele en financiële capaciteit en kwaliteit – een 

dempend effect op de criminaliteitsontwikkelingen in de komende decennia verwacht 

kan worden. Toch vertoont het beleid met betrekking tot bepaalde criminaliteitsfeno-

menen ook in de huidige situatie „blinde vlekken‟ die beslist aandacht moeten krijgen.  

Daarnaast is er sprake van specifieke ontwikkelingen, zoals in hoofdstuk 4 is aange-

geven, die in onderlinge samenhang de komende jaren tot uitingsvormen van crimi-

naliteit leiden die voor Almere nieuw zijn naar aard, omvang en/of ernst. Het is van 

belang om dat te onderkennen en nieuwe beleidsaccenten te leggen. Intensivering 

van het vigerende beleid en verruiming van de huidige uitvoeringscapaciteit biedt in 

die situaties namelijk onvoldoende garanties.  

Om het bestaande beleid effectief te kunnen intensiveren en nieuwe beleidsaccenten 

te kunnen formuleren, moet naar ons idee wel een aantal belangrijke randvoorwaar-

den worden gecreëerd. Dat geldt voor de organisatie van het veiligheidsbeleid, voor 

de sturing, de kwaliteit en de focus van het beleid, voor de informatiepositie met be-

trekking tot criminaliteits- en onveiligheidsontwikkelingen, evenals voor de communi-

catie hierover. 

De toekomst is weerbarstig. Het voorbehoud dat de ontwikkelingen in de omvang en 

aard van de criminaliteit in Almere tal van onzekere parameters bevatten, zoals in 

deze studie bij herhaling gemaakt, geldt a fortiori voor uitspraken over beleid. Beleid 

is per definitie situationeel, of het nu reactief of anticiperend ten uitvoer wordt gelegd. 

Beleidsinspanningen van lokale en regionale actoren, zoals gemeente, woningcorpo-

raties, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, reclassering, openbaar ministerie, heb-

ben betrekking op en sorteren effecten ten aanzien van criminaliteitsremmende en –

bevorderende factoren. Die effecten zijn onmogelijk te voorzien.  
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Bovendien is tussen criminaliteit en veiligheidsbeleid sprake van wederzijdse conditi-

onering. Succesvol beleid heeft invloed op de incidentie of prevalentie van criminali-

teitsfenomenen en die ontwikkelingen op zichzelf nopen tot bijstelling van beleids-

vorming en –uitvoering. Ten slotte is de uitvoering van beleid afhankelijk van diverse 

communicatieve, organisatorische en capacitaire randvoorwaarden. Deels worden 

die in Almere gecreëerd en zijn die vanuit het stadhuis meer of minder beïnvloedbaar 

en beheersbaar. Maar deels ook spelen afspraken in regionaal verband of op lande-

lijk niveau een rol en is de directe invloed van het Almeerse bestuur bescheidener. 

Kortom, ook in dit hoofdstuk over de koers van het beleid in de komende 25 jaar is 

terughoudend omgegaan met het „voorspellen‟ van de beleidsopgaven waar de ge-

meente Almere voor staat.  

5.3 Herijking van de organisatie van het veiligheidsbeleid 

De ontwikkeling van de omvang van de criminaliteit is de komende 25 jaar in absolu-

te aantallen aanzienlijk, ofschoon Almere relatief gezien het beter blijft doen dan ver-

gelijkbare steden. Gerelateerd aan de omvang en groei van de bevolking blijft het 

criminaliteitsniveau namelijk betrekkelijk laag. Toch zullen de inwoners van de stad 

vaker over criminele incidenten gaan horen, simpelweg omdat die zich vaker voor-

doen. Het is daarom van belang dat het veiligheidsbeleid stevig en transparant is ge-

organiseerd. 

5.3.1 Sociale veiligheid integreren in alle gemeentelijke afdelingen en diensten 

Het veiligheidsbeleid krijgt in Almere ruim aandacht. Toch is retrospectief duidelijk 

geworden dat de ervaring beperkt is en dat nog gezocht wordt naar de best passen-

de vorm van beleidsmatige inbedding en sturing van het veiligheidsbeleid. Inhoudelijk 

hebben beleid en maatregelen over het algemeen de juiste focus. Sociale veiligheid 

staat echter onvoldoende op het netvlies bij gemeentelijke diensten en afdelingen die 

zich bezighouden met stedelijke ontwikkeling, bouw, milieu of economische zaken. 

Dat ligt voor de hand, want sociale veiligheid is niet hun core business.  

Toch is evident dat deze diensten en afdelingen aanzienlijke invloed (kunnen) uitoe-

fenen, bijvoorbeeld bij het inrichten van nieuwe woonwijken, industrieparken of 

transportvoorzieningen. Vanuit het programma integrale veiligheid zou het sociale 

veiligheidsperspectief beter en breder geïntegreerd moeten worden in de aandacht-

gebieden en werkterreinen van voornoemde diensten en afdelingen, bijvoorbeeld 

door deskundigheid op het gebied van sociale veiligheid actief aan te reiken. Op het 

ogenblik gebeurt dit niet consequent.  

5.3.2 Helderheid in verantwoordelijkheden en sturing 

De afgelopen tien jaar hebben steeds weer aanpassingen plaatsgevonden in de stu-

ringsstructuur van het veiligheidsbeleid. Hierdoor lijkt onduidelijkheid ontstaan en 

slagkracht verloren gegaan. De helderheid in verantwoordelijkheidstoebedeling kan 

beslist beter dan nu het geval is. Daar is de afgelopen maanden ook hard aan ge-

werkt. Sinds 1 januari 2009 is sprake van een cluster „veiligheid‟ binnen de stafdienst 

bestuurszaken. Versterking van het coördinatievermogen van dit cluster blijft de ko-
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mende tijd een belangrijk aandachtspunt. Wij zouden er bovendien voor willen pleiten 

om openbare orde én integrale veiligheid samen in één afdeling eenduidig en cen-

traal te beleggen. Daarnaast is het van belang – vooral met het oog op nieuwe crimi-

naliteitsontwikkelingen – om in voldoende mate specialistische competenties centraal 

bijeen te brengen.  

 

1. Versterk het gemeentelijke veiligheidsbeleid in een centrale afdeling Openbare 

Orde en Veiligheid, waarin de verantwoordelijkheid voor openbare orde en die 

voor integrale veiligheid samenkomen.  

Deze afdeling dient de burgemeester te ondersteunen en het veiligheidsbeleid dat de 

politiedriehoek (burgemeester, (plv.) hoofdofficier van justitie, politieleiding) wil voeren 

aan te sturen en de coördinatie te versterken. Daarnaast zou deze afdeling met het oog 

op het functioneren van het Veiligheidshuis de verbinding moeten vormen tussen de 

formele besturingsverantwoordelijkheid van de politiedriehoek enerzijds en de operatio-

nele verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de dagelijkse leiding van het Veilig-

heidshuis anderzijds. Vanuit deze afdeling zou verder deskundigheid op het gebied van 

sociale veiligheid moeten worden aangereikt aan diensten en afdelingen wier core bu-

siness niet op dit gebied ligt, maar die daar wel een aanmerkelijke invloed op uitoefe-

nen. Voorts zouden ook specialismen als de toepassing van de Wet Bibob, een Bureau 

Integriteit, de screening van vergunningen en/of aanbestedingen conform de daarvoor 

geldende Europese dan wel Nederlandse wet- en regelgeving centraal moeten worden 

georganiseerd. Ten slotte coördineert deze centrale afdeling taken en activiteiten met 

betrekking tot uitwisseling en gebruik van (niet-publieke) informatie ten behoeve van 

strategische analyses op stads-, stadsdeel-, of wijkniveau, alsmede de organisatie van 

stadstoezicht en de communicatie over criminaliteit en veiligheid. 

2. Positioneer aan het hoofd van een centrale afdeling Openbare Orde en Veilig-

heid een ‘hoofd veiligheid’. 

Deze persoon dient gezag te hebben en (zo blijkt uit ervaringen die in andere gemeen-

ten recent zijn opgedaan) in de positie te zijn om direct samen te werken met de politie-

driehoek en de directeuren van gemeentelijke diensten en externe samenwerkingspart-

ners. Voorts dient deze persoon te beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en ge-

degen inzicht in zowel de „harde kant‟ als de „zachte kant‟ van het veiligheidsbeleid. 

Concreet betekent dit dat deze persoon het werk van politiële en justitiële partijen goed 

kent en affiniteit heeft met het werk van zorg- en welzijnsdiensten.  

5.3.3 Kwaliteit van beleidsvorming en beleidsuitvoering 

Ten slotte zou ook verder geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van beleids-

vorming en -uitvoering. Het sturen en (doen) uitvoeren van veiligheidsbeleid vergt niet 

alleen managementcompetenties maar ook een stevige inhoudelijke kennis en inzicht 

in werkprocessen bij samenwerkingspartners. Het Veiligheidshuis moet als operatio-

neel en informatieknooppunt op het gebied van sociale veiligheid een rol van beteke-

nis spelen. Medio 2007 besloot de driehoek in Almere een Veiligheidshuis in te rich-

ten dat in mei 2008 daadwerkelijk van start ging en op 14 oktober 2008 officieel is 
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geopend. Op het ogenblik heeft het Veiligheidshuis, in onze waarneming, nog niet de 

draaischijffunctie in de operationalisering van het veiligheidsbeleid en de advisering 

hieromtrent die geëigend is. Uiteraard moet hierbij worden opgemerkt dat het Veilig-

heidshuis pas sinds enkele maanden daadwerkelijk functioneert en het daarom te 

vroeg is om een oordeel aan deze constatering te verbinden. 

In het Veiligheidshuis werken diverse partners samen in een per definitie niet-

hiërarchische verhouding. Bovendien komen hier de competenties van partners aan 

de „zachte kant‟ van veiligheidszorg en criminaliteitsbestrijding (zoals jongerenwerk, 

sociaal-cultureel werk, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, welzijnsinstellin-

gen, (jeugd)reclassering, slachtofferhulp en bij voorkeur ook PO- en VO-scholen) 

samen met de „harde kant‟ (zoals politie, justitie, raad voor de kinderbescherming en 

bij voorkeur ook de dienst justitiële inrichtingen). Juist die brugfunctie van het Veilig-

heidshuis tussen enerzijds de „soft power‟ van gemeentelijke diensten en zorg- en 

welzijnsinstellingen en anderzijds de „hard power‟ van de instanties die een rol spelen 

in de strafrechtelijke rechtshandhaving is cruciaal. Op dit punt constateren we dat in 

Almere nog een verbeterslag kan worden gemaakt en dat vergt stevige coördinatie 

op het proces van samenwerking. In de opstartperiode van medio 2007 tot mei 2008 

bestond, aldus verschillende respondenten, in de praktijk onduidelijkheid over de stu-

rings- en verantwoordingsrelatie tussen stadhuis en Veiligheidshuis. Intussen is met 

de benoeming van een ketenmanager per 1 januari 2009 de regie van de gemeente 

en daarmee de sturings- en verantwoordingsrelatie met het Veiligheidshuis organisa-

torisch geborgd. In de praktijk zal deze relatie de komende maanden verder moeten 

uitkristalliseren en aandacht blijven vragen, want ruis op dit punt zou op termijn niet 

alleen de uitvoering van het werk kunnen schaden, maar zou het vooral ook moeilijk 

maken om de „toegevoegde meerwaarde‟ te doen herkennen die zo een netwerkor-

ganisatie voor de sociale veiligheid in de stad heeft.  

 

Specifiek met het oog op de rol die het Veiligheidshuis in de dagelijkse praktijk 

speelt, constateren wij voorts op basis van interviews dat de functie en werkingssfeer 

van het Veiligheidshuis (en dus de „toegevoegde waarde‟) onder ambtenaren (op 

centraal en decentraal niveau) en onder praktijkwerkers nog te weinig bekend is. Uit 

hoofdstuk 3 blijkt dat het Veiligheidshuis nog onzichtbaar is in de coördinatie van de 

vele projecten en maatregelen in uitvoering, bijvoorbeeld op de domeinen jeugd en 

veelplegers. Ook hebben we de indruk dat de informatiecoördinatie (databases) en 

de monitoring van prestaties niet op orde zijn, zodat het moeilijk is om vanuit het Vei-

ligheidshuis coördinerend vermogen te ontwikkelen ten aanzien van de netwerkpart-

ners die (delen van) het veiligheidsbeleid in de stadsdelen en wijken ten uitvoer leg-

gen. Uiteraard is het Veiligheidshuis nieuw en staat het nu nog in de steigers. Het 

kost tijd en robuuste inzet om van de huidige naar de wenssituatie te groeien. Erva-

ringen in andere gemeenten waar Veiligheidshuizen al langer functioneel zijn, zoals 

Tilburg of Eindhoven, laten echter zien dat de investering de moeite loont. 

3.Organiseer het Veiligheidshuis als operationeel en informatieknooppunt ter be-

vordering van de sociale veiligheid: geen veredelde telefooncentrale, maar een 

netwerkorganisatie.  

De concentratie van de activiteiten van de woon-, zorg- en welzijnspartijen en de partij-
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en betrokken bij de strafrechtelijke rechtshandhaving die in het Veiligheidshuis samen-

werken, ligt idealiter bij de uitingen van (commune) criminaliteit en overlast waar inwo-

ners van Almere het meest last van hebben. Hiertoe dient het Veiligheidshuis te kunnen 

investeren in analyse van die uitingen c.q. gedragingen, van de specifieke locaties waar 

die zich voordoen, evenals van de betrokken verdachten- en dadergroepen, opdat de 

expertise en capaciteit van de samenwerkingspartners geconcentreerd kan worden in-

gezet. 

4.Investeer voortdurend in de inhoudelijke expertise van gemeentelijke ambtena-

ren die betrokken zijn bij de vorming en (aansturing van) de uitvoering van veilig-

heidsbeleid.  

Dit vergt – vooral met het oog op de strategische opgave van intensivering van be-

staand beleid en het formuleren van nieuwe beleidsaccenten om criminaliteitsontwikke-

lingen tegen te gaan en te bestrijden – niet alleen gedegen, specialistische kennis van 

specifieke beleidsterreinen, maar ook en vooral kennis van, inzicht in en betrokkenheid 

bij werkprocessen van samenwerkingspartners als politie, reclassering, woningcorpora-

ties, zorg- en welzijnsorganisaties, et cetera. 

 

5.4 Intensivering van het bestaande veiligheidsbeleid 

De analyses die in deze studie zijn gemaakt, vinden hun theoretische grondslag in de 

criminologische gelegenheidstheorie (Cohen en Felson 1979), die de totstandkoming 

van een crimineel feit interpreteert als het in tijd en ruimte samenkomen van een ge-

motiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en de toegang tot doelwitten c.q. de af-

wezigheid van toezicht (op gevoelige locaties). Dit is tevens een zinvol uitgangspunt 

voor veiligheidszorg in een stedelijke context, want vertaald naar beleid impliceert 

deze theorie dat preventie en repressie idealiter niet alleen op specifieke verdachten- 

en dadergroepen, soorten delicten, dan wel op specifieke doelwitten en locaties die-

nen te zijn gericht, maar dat juist de beleidsmatige samenhang tussen de drie aan-

dachts- en actiegebieden cruciaal is. Uit de beschrijving van sinds 2000 toegepaste 

maatregelen en instrumenten blijkt, dat deze samenhang in de beleidspraktijk ten de-

le is gerealiseerd, maar voor verbetering vatbaar blijft. De dreiging van een projec-

tencarrousel is niet uit de lucht. 

5.Tref maatregelen om een projectencarrousel te vermijden door clustering van 

projecten rondom concrete problemen. Intensivering van beleid impliceert niet 

zozeer ‘meer’, maar ‘geconcentreerd’: focus en samenhang.  

Hiertoe is aan te bevelen, ten eerste, om de vele maatregelen en instrumenten die in 

projectvorm ten uitvoer zijn gelegd onder de loep te nemen, zonodig te saneren en te 

clusteren op grond van: 

(i) de concrete delicten die zich (blijven) voordoen, zoals geweldsdelicten of geweldda-

dige vermogensdelicten; 

(ii) de specifieke verdachten- en daderpopulaties die actief zijn (en blijven); 

(iii) de locaties die gevoelig blijken te zijn of te worden voor criminaliteit en overlast.  
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Ten tweede is het van belang, in het kader van intensivering van bestaand veiligheids-

beleid, dat op basis van deze clustering – zonodig – (her)verdeling van financiële en 

personele capaciteit plaatsvindt. Uitgangspunt is dat deze middelen niet projectmatig, 

maar vanuit samenhangende clusters worden ingezet. 

 

In hoofdstuk 4 lieten we zien dat de komende 25 jaar criminaliteitsbevorderende en 

criminaliteitsdempende factoren in de demografische ontwikkeling van de stad, in de 

ontwikkelingen op de woningmarkt en in de wijken, in de sociaal-economische ont-

wikkelingen, in de groei van de bedrijvigheid, het voorzieningenniveau en de infra-

structuur, alsmede in de processen van verstedelijking op elkaar ingrijpen en in een 

zekere balans staan. Die balans lijkt het relatief lage criminaliteitsniveau te verklaren 

dat Almere heeft en naar alle waarschijnlijkheid blijft houden. Het veiligheidsbeleid 

sinds 2000 en de uitvoering daarvan hebben waarschijnlijk een bijdrage aan die ba-

lans geleverd.  

5.4.1 Een scherper inhoudelijke focus  

De meeste ontwikkelingen die wij voor de komende 25 jaar waarschijnlijk achten, 

vergen dan ook geen fundamenteel andere inhoudelijke accenten in beleid en be-

leidsuitvoering. Almere heeft, bijvoorbeeld, een bevolking die naar etniciteit divers is 

en naar verhouding jong. In de kwarteeuw die volgt, blijft het aandeel jeugdigen in de 

bevolking stabiel hoog en het aandeel inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit 

verder toenemen. Dat vraagt uiteraard aandacht van en diverse (interculturele) com-

petenties in de beleidsuitvoering, maar naar ons idee geen omslag in het veiligheids-

beleid. 

 

Wel is een scherper focus op de inhoud van veiligheidsbeleid van belang. Vanuit het 

gemeentelijke veiligheidsbeleid zou preciezer gedefinieerd moeten worden welke 

problemen in de stad als een criminaliteits- of veiligheidsprobleem worden be-

schouwd én als zodanig in het kader van het veiligheidsbeleid worden opgepakt. Vei-

ligheid op zich is per slot van rekening niet het einddoel, maar “een belangrijk aspect 

van een breder maatschappelijk beleid gericht op het versterken van wenselijke pa-

tronen van samen-leven op buurt- en wijkniveau.” (Moors 2008: 57)  

Het is, bijvoorbeeld, onmiskenbaar dat Almere een schoolverlatersproblematiek heeft 

en gezien de jonge bevolking blijft houden. Daar moet dan ook aandacht voor blijven, 

maar met inachtneming van het gegeven dat – zowel in absolute aantallen als in ver-

gelijking met de situatie in andere gemeenten – slechts een zeer beperkt aandeel 

van de jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaat daadwerkelijk neigt 

naar een criminele carrière of de eerste stappen in die richting zet. Anders gezegd: 

vanuit onderwijsbeleid is er alle aanleiding om deze problematiek te accentueren, 

maar vanuit het veiligheidsbeleid geredeneerd gaat het om een minder prioritair aan-

dachtspunt.  
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6.Concentreer in het nieuwe beleidsplan integrale veiligheid 2010 – 2014 de ‘risico-

benadering met een wijkgerichte focus’ (zoals verwoord in het huidige programma-

plan) op specifieke (risicogevoelige) locaties, zoals ‘oudere wijken’, bestaande en 

nieuw te ontwikkelen stedelijke centra, bedrijventerreinen. Concretiseer de risicobe-

nadering op basis van clustering van geconstateerde problemen naar (i) concrete 

delicten, (ii) specifieke verdachten- en daderpopulaties, en (iii) gevoelige locaties, 

zodat adequaat kan worden ‘meebewogen’ met de criminaliteitsontwikkeling. 

 

7. Stuur zoveel als mogelijk op een integrale resultaatverplichting voor alle partijen 

die betrokken zijn bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Al deze partijen hebben 

eigen verantwoordings- en verantwoordelijkheidsstructuren. Die blijven intact, maar 

het gaat er om in de praktijk een gedeelde verantwoordelijkheid voor een gemeen-

schappelijk resultaat te realiseren. 

 

5.4.2 Vergrijzing en veranderende gezinssamenstelling 

Niettemin geeft een aantal ontwikkelingen aanleiding tot het benoemen van aan-

dachtspunten die in het veiligheidsbeleid van de komende 25 jaar nadrukkelijke 

overweging verdienen. Wat demografische ontwikkelingen betreft, zijn dat de relatie-

ve vergrijzing en de veranderingen in de samenstelling van gezinnen. Deze trends 

grijpen op uiteenlopende manieren in op de prevalentie van criminaliteit en de per-

ceptie daarvan, zoals in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4 aan de orde is geweest. Hel-

der is dat de overlastperceptie zal toenemen in buurten waar veel ouderen leven in 

de nabijheid van grote groepen jongeren en/of scholen. De groei van het aandeel al-

leenstaanden en eenoudergezinnen, bijvoorbeeld, zal een wissel trekken op het soci-

ale weefsel en de „publieke familiariteit‟ in een buurt (Wittebrood 2008; Blokland 

2005).  

5.4.3 Verhuismobiliteit en verstedelijking  

Wat de Schaalsprong en ontwikkelingen op de woningmarkt betreft, wijzen we verder 

op de blijvend hoge verhuismobiliteit als een factor die in samenhang met leefbaar-

heids- en veiligheidsopgaven bezien moet blijven worden, in het bijzonder de interne 

mobiliteit van oudere naar nieuwere en nieuwe wijken. Gepaard aan de toenemende 

verstedelijking in de bestaande en de nieuw geplande centrumgebieden, bestaat im-

mers het risico van verdere afname van sociale cohesie en sociale controle (in de be-

tekenis van toezicht). Dat gaat enerzijds op voor de oudere wijken, waar sociaal-

economische en demografische risicofactoren bij elkaar komen en accumuleren, 

waardoor een pluriforme achterstandsproblematiek kan ontstaan. Anderzijds geldt 

voor de nieuw te ontwikkelen stadsdelen dat de combinatie van stedelijke inrichting, 

de aanwezigheid van verschillende bevolkingsgroepen en de aanwezigheid van een 

hoog voorzieningenniveau een stedelijke cultuur creëren die gekenmerkt wordt door 
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de aanwezigheid van veel mensen (potentiële doelwitten en risicogroepen) én een 

goede bereikbaarheid van doelwitten (doordat de sociale controle gering is). Dergelij-

ke gebieden oefenen aantrekkingskracht uit op potentiële daders. 

8.Operationaliseer het veiligheidsbeleid in de ‘oudere wijken’ in relatie tot demogra-

fische en sociaal-economische ontwikkelingen, evolutie van het (relatieve) voorzie-

ningenniveau, renovatieactiviteiten en verschuivingen in het woningaanbod om te 

anticiperen op relatieve achterstandsproblematiek. Dergelijke fluctuaties op wijkni-

veau vergen voortdurend aandacht van en intensief beheer door betrokken publieke 

en private partijen. Zet hiertoe ook het bestaande instrument Veiligheidsmonitor in.  

9.Operationaliseer het veiligheidsbeleid in de ‘oudere wijken’ door de beschikbare 

toezichtcapaciteit (politie, boa’s, toezichthouders, (ambulant) jongerenwerk) flexibel 

in te zetten: daar en in voldoende mate waar problemen zich voordoen.  

Organiseer toezichthouders als „voorposten‟ in de wijk, die in contact staan met bewoners, 

zich verdiepen in de achtergronden van problemen, informatie halen en brengen, en be-

voegd zijn om waar mogelijk concreet iets aan die problemen te doen. Leg hierbij het ac-

cent op maatwerk met betrekking tot specifieke delicten (drugs) en/of locaties (hangplek-

ken; jeugdhonken), alsmede voor specifieke populaties (gedragsrepertoires en leefpatro-

nen). 

 

5.4.4 Scholen en bedrijventerreinen als risicolocaties  

Ten slotte doen zich wat betreft de groei van de bedrijvigheid, het voorzieningenni-

veau en de infrastructuur ontwikkelingen voor die aanzienlijke relevantie hebben voor 

de criminaliteits- en veiligheidssituatie in Almere. We hebben daar in de voorafgaan-

de paragrafen van dit hoofdstuk ruim aandacht aan besteed. Op het ogenblik, zo 

concluderen we, is op deze gebieden geen sprake van bovenmatige problematiek. 

Maar de noodzakelijke toename van het aantal scholen voor voortgezet onderwijs, 

bijvoorbeeld, alsmede de sterke groei van het aantal bedrijventerreinen (al dan niet in 

de nabijheid van woonvoorzieningen), dienen in de nabije toekomst nadrukkelijker in 

de context van het veiligheidsbeleid te worden gezien. Zowel (grootschalige) school-

locaties in woonwijken,
35

 als (tijdelijk) anonieme bedrijventerreinen zijn in diverse op-

zichten concentratiepunten van criminele activiteit. Het huidige veiligheidsbeleid be-

steedt er aandacht aan, maar zal de komende jaren ongetwijfeld intensiever moeten 

worden.  

10.Bedrijventerreinen (in ontwikkeling) moeten als gevoelige locaties specifieke aan-

                                                           
35  Zeer grote scholen in woonwijken vormen een risicofactor voor (commune) criminaliteit en overlast. Uit deze 

constatering volgt echter niet dat grote scholen idealiter buiten woonwijken zouden moeten worden geplaatst. Evenmin 

kan de conclusie worden getrokken, dat vanuit het perspectief van veiligheid de oplossing in alle omstandigheden 

gezocht moet worden in kleinschaliger vestigingen verspreid over de wijk.Situationeel maatwerk is nodig. Vanuit een 

gelegenheidstheoretisch gezichtspunt zal steeds opnieuw aandacht moeten worden besteed aan de samenhang 

tussen schaalgrootte van een schoollocatie (waar potentiële daders zich concentreren), de logistieke infrastructuur in 

en de woonfuncties van een buurt of wijk om een optimale balans van weinig doelwitten en voldoende toezicht (sociale 

controle) te realiseren.  
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dacht krijgen, vooral met het oog op preventieve maatregelen. Organiseer publiekpri-

vate samenwerking rondom technische beveiliging en toezicht op bedrijventerreinen, 

winkelcentra, parkeerplaatsen, et cetera (bijvoorbeeld conform het Concept RTR
®
). 

11.Het is aanbevelenswaard om (grootschalige) scholen actief te ondersteunen bij 

buitenschoolse activiteiten gericht op het binden van jongeren (muziek, toneel, 

sport). Deze activiteiten vergen naast financiële middelen ook extra personele inzet. 

Idealiter worden jongerenwerk, sociaal-cultureel werk en relevante private initiatieven 

‘in de school’ gebracht. Uitgangspunt is flexibiliteit in de omvang en aard van de inzet 

van capaciteit. 

12.Jongerenwerk, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, 

welzijnsinstellingen, reclassering en scholen dienen gestimuleerd te worden om – 

onder regie van het Veiligheidshuis, dan wel de Oké-punten – nauw samen te werken 

op het gebied van opvoedings- en gezinsondersteuning, activering en empowerment 

van jongeren, arbeidstoeleiding, correctie en begeleiding van (ex-delinquente) risico-

jongere. Het doel van deze samenwerking – waarbij uiteraard scherp onderscheid 

moet worden gemaakt tussen de specifieke werkingssferen van Oké-punten en het 

Veiligheidshuis ten aanzien van jongeren met problemen – is om ‘grijze zones’ tussen 

de verschillende ‘leefruimten’ van jongeren  zoveel als mogelijk te voorkomen (WRR 

2009). Deze ‘leefruimten’ zijn gezin/thuis, school/werk, ‘tussenplaatsen’ (‘third pla-

ces’) c.q. niet huis-, school-/werkgebonden ontmoetingsplekken. Maak hierbij gebruik 

van ankerplekken in de wijk, zoals scholen of populaire ‘tussenplaatsen’ (Oldenburg 

1989). 

13.Inventariseer (en actualiseer) periodiek (met behulp van eigen onderzoek of onder-

zoek door derden) goede praktijkvoorbeelden van activiteiten, maatregelen, therapie- 

en coachingsvormen, arbeidstoeleidingsexperimenten (microfinanciering van onder-

nemingen), et cetera op sub 12 genoemde gebieden. Maak hiervoor bijvoorbeeld ge-

bruik van gespecialiseerde gegevensbestanden op het niveau van effectieve interven-

ties, alsmede van eigen ervaringen en evaluaties / ervaringen en evaluaties van ande-

re gemeenten. Breng de verzamelde informatie samen in een beredeneerd en gedo-

cumenteerd overzicht en koppel dit consequent terug naar de relevante uitvoerders 

op wijkniveau. 

14.Zorg voor voldoende personele capaciteit (in relatie tot concrete problemen die 

zich op wijkniveau voordoen) om activiteiten en locaties te bemensen, ook buiten 

kantooruren. 

 

5.5 Nieuwe beleidsaccenten 

Parallel aan de intensivering van bestaand beleid dienen de komende jaren ook 

nieuwe beleidsaccenten te worden gelegd. Uit de analyses in paragraaf 4.3 blijkt dat 

er drie belangrijke langetermijntrends zijn, waarvan we op grond van de analyses in 
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hoofdstuk 3 moeten concluderen dat het huidige veiligheidsbeleid er nog onvoldoen-

de op is toegerust.  

5.5.1 Geweld  

De eerste trend betreft de toename van de geweldsproblematiek (zowel expressief 

als instrumenteel geweld). Vooral geweldsdelicten, gewelddadige vermogensdelicten 

(zoals overvallen), vernieling, delicten tegen de openbare orde, verkeersmisdrijven en 

opiumwetdelicten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze landelijke trend 

manifesteert zich onmiskenbaar ook in Almere, ondanks de vele maatregelen die 

sinds 2000 ten uitvoer zijn gelegd, en zal de komende kwarteeuw waarschijnlijk in 

omvang en ernst toenemen. Bovendien moet rekening gehouden worden met de 

zichtbaarheid van het fenomeen en met het existentiële niveau waarop de gewelds-

problematiek ingrijpt op de individuele veiligheidsperceptie van burgers. 

 

De politie en de gemeente Almere hebben fors geïnvesteerd op de preventie en re-

pressie van de geweldsproblematiek in de stad, vooral in de centrumgebieden. Met 

het oog op overvallen en uitgaansgeweld zijn speciale teams ingericht. Deze delict- 

en locatie- of doelwitspecifieke aanpak lijkt te werken, mede dankzij diverse publiek-

private initiatieven gericht op „target hardening‟ en versterking van het toezicht, bij-

voorbeeld door het installeren van camera‟s,
36

 maar vertoont in onze waarneming 

nog onvoldoende samenhang met de delict- en dadergerichte concentratie op de 

problematiek. Zowel met het oog op preventie als repressie is het zinvol om delict-

scenario‟s en daderprofielen op te stellen, alsmede sociale netwerkanalyses uit te 

voeren (Van Calster 2008). De informatie- en kennispositie van de politie is hiervoor 

nog onvoldoende ontwikkeld, zo blijkt onder meer uit analyses van de politie zelf en 

uit de focus van de verschillende projecten die we in hoofdstuk 3 beschreven. Diver-

se respondenten herkenden deze constatering.  

Het is daarom niet alleen geëigend dat de bestrijding van de geweldsproblematiek in 

Almere de komende tijd expliciet op de agenda blijft staan en onderdeel vormt van 

het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Voor een deel van de geweldsproblematiek is, 

met name met het oog op preventieve maatregelen, het versterken van de operatio-

nele functie van het Veiligheidshuis aan de orde. Van belang lijkt ons bovendien dat 

naast specifieke thema‟s als uitgaansgeweld of huiselijk geweld ook andere uitings-

vormen van de geweldsproblematiek accent krijgen, zoals onlangs met betrekking tot 

overvallen is gebeurd.  

De politie zou meer kunnen investeren in kennisopbouw over de volle breedte van de 

geweldsproblematiek (dus naast speciale teams voor overvallen of uitgaansgeweld, 

ook aandacht voor andere uitingsvormen van het fenomeen, alsmede inzet op crimi-

nologische analyse van de achtergronden ervan). Hierbij is vooral dader- en doel-

                                                           
36  Diverse studies laten zien dat „target hardening‟ bij vermogens- en geweldscriminaliteit een zinvolle contra-

strategie vormt, maar wijzen tegelijkertijd op het bij-effect dat de zichtbaarheid ervan het risico met zich brengt de 

boodschap uit te zenden dat we de strijd aan het verliezen zijn. Zie bijvoorbeeld: Norris, R. (2002). „Community relati-

ons: beyond target hardening‟ Law & Order, 1,9. Specifiek over de positieve en negatieve effecten van cameratoezicht: 

Eijk, A. van, Kanning, G., Molenaar, A., Strijbos, M. & Bernasco, W. (2006). Cameratoezicht in de openbare ruimte. 

Weten mensen wel dat er camera‟s zijn, en voelen zij zich er veiliger door? Tijdschrift voor Veiligheid, 5(3). 
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wit/locatiegeoriënteerde kennis quasi braak terrein; de politie opereert overwegend 

delictgericht. Ook de gemeente kan aan deze kennispositie bijdragen vanuit de con-

tacten met private partijen, zoals ondernemers en scholen. Daarnaast ligt primair bij 

de gemeente de opgave om het instrumentarium (zowel bestuursrechtelijk als orga-

nisatorisch en technologisch) ter voorkoming van geweldsproblemen in de publieke 

(en met het oog op geweld tussen intimi ook de private) ruimte verder te ontwikkelen, 

uit te breiden (bijvoorbeeld op het gebied van „environmental design‟: het stellen van 

eisen aan de inrichting en het beheer van centrumgebieden, bedrijventerreinen, et 

cetera) en toe te passen. Wat dit beleidsaccent „nieuw‟ maakt, is dat incidentgericht 

beleid plaatsmaakt voor integrale analyse en aanpak. 

15.Plaats geweld expliciet op de veiligheidsbeleidagenda, concentreer de inzet van 

mensen en middelen op concrete problemen, richt gespecialiseerde opsporingsteams 

in en stuur op samenhang in de delict-, dader- en locatiegerichte aanpak van de ver-

schillende uitingsvormen van geweldsproblematiek. Nauwe operationele samenwer-

king tussen de politie, het openbaar ministerie, de gemeente en het Veiligheidshuis is 

hiervoor noodzakelijk. 

16.Versterk de kennis over en het inzicht in de achtergronden van de geweldsproble-

matiek (delict- en daderprofielen, sociale netwerkanalyses), zowel binnen de politie 

als binnen de gemeente, bijvoorbeeld door systematische zaakanalyse ex-post of 

empirisch-analytisch onderzoek naar (achtergronden van) veel voorkomende geweld-

fenomenen in de stad. Verworven inzichten dienen vertaald te worden naar preventie-

ve en curatieve interventies (gericht op (potentiële) daders en pleeglocaties), alsmede 

op effectieve ondersteuning van  slachtoffers. 

 

5.5.2 Jeugdoverlast, criminele subculturen en openbare orde 

De tweede trend is het hoge en toenemende niveau van openbare orde problema-

tiek, vandalisme en jeugdoverlast. Zonder twijfel hangt deze trend samen met het 

stabiel hoge aandeel jeugdigen in de Almeerse bevolking, nu en in de komende 

kwarteeuw. Hoewel deze trend herkend is, deel uitmaakt van het huidige veiligheids-

beleid en in dat bestek duidelijke populatiespecifieke accenten heeft, wekt de im-

mense hoeveelheid projecten die in dit kader zijn opgezet een indruk van „frapper 

toujours‟. Vooral decentraal, in de stadsdelen en wijken, raakt de koers van het vei-

ligheidsbeleid (wat zijn veiligheidsmaatregelen, wat is maatschappelijk werk, wat 

welzijn?), in onze waarneming, geregeld uit beeld.  

Maar ook in het stadhuis zelf kan de coördinatie en uitwisseling tussen de domeinen 

openbare orde en jeugd, evenals tussen doelgroepenbeleid (bijvoorbeeld Antillianen) 

en thematisch beleid (bijvoorbeeld sociale activering en voorzieningen) verbeterd 

worden. Bovendien zijn er per project doorgaans vele partijen betrokken. De samen-

werking tussen die partijen lijkt soms hoger accent te krijgen dan de problematiek die 

in gezamenlijkheid zou moeten worden opgepakt. Zoals enkele respondenten aan-

gaven: we besteden meer tijd aan kennismaken met elkaar dan aan kennisnemen 

van de problemen van de mensen die we moeten helpen.  
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Ondanks de pertinente aandacht die in Almere nu al uitgaat naar jeugd en – met het 

oog op veiligheidsbeleid – jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, is het voor de komen-

de decennia volgens ons van belang dat nadruk wordt gelegd op de verharding en 

verdieping van de overlast- en met name criminaliteitsproblematiek bij jongeren. Vol-

gens onze analyses is het namelijk aannemelijk dat een deel van de huidige dader-

groep doorgaat met het plegen van delicten en het risico bestaat dat de criminali-

teitsproblematiek bij (een deel van) deze daders verdiept. Naarmate de stad langer 

bestaat zal de relatieve omvang van deze groep („gewoontecriminelen‟) met een ac-

tieve criminele carrière groter worden. Aangezien door deze daders vaak veel en 

ernstige delicten worden gepleegd, kan dit doorwerken in zowel de aard als de om-

vang van de criminaliteit, dit laatste temeer omdat aanwas „van onderaf‟ (de zoge-

noemde 12-minners) een serieuze ontwikkeling vormt, zowel landelijk als in Almere. 

Het is niet ondenkbaar dat onder „oudere jongeren‟ meer stabiele criminele subcultu-

ren en milieus ontstaan, zoals criminele jeugdgroepen en bendes met verbindingen 

met georganiseerde criminaliteit (Moors 2007; Broekhuizen, Driessen en Völker 

2008). Binnen het totale pakket aan beleidsmaatregelen en –instrumenten in de ge-

meente Almere is, ondanks de inrichting van het Veiligheidshuis vanaf 2007 en de 

expertise die bij vele praktijkwerkers aanwezig is, beleid gericht op het volgen (op-

bouwen street-level informatiepositie) én tegengaan (effectieve, doorgaans multisys-

teem interventies) van het ontstaan en de ontwikkeling van criminele subculturen en 

milieus bij de politie en andere relevante partijen verhoudingsgewijs onvoldoende 

ontwikkeld. 

17.Geef het ontstaan en de ontwikkeling van criminele subculturen en milieus priori-

teit op de veiligheidsbeleidagenda. Investeer in het opbouwen van een informatiepo-

sitie (wie, waar, wat) en zet vooral in op populatiespecifieke (multisysteem) interven-

ties om criminele carrières te doorbreken.   

18.Saneer de grote hoeveelheid projecten gericht op het tegengaan en bestrijden van 

openbare orde problematiek, vandalisme en jeugdoverlast. Cluster op basis van con-

crete veiligheidsproblemen (delict-, populatie- of locatiespecifiek) de inzet van men-

sen en middelen, en stuur op coördinatie en uitwisseling tussen verschillende rele-

vante afdelingen binnen het stadhuis, tussen het stadhuis en de stadsdelen en tussen 

de stadsdelen. Hier ligt een serieuze opgave voor het Veiligheidshuis. 

19.Besteed expliciet aandacht aan ‘first offenders’, meer- en veelplegers. Ontwikkel 

een sluitende, persoonsgerichte aanpak per dadergroep, gebaseerd op (onderzoek 

naar) profielen en systematische dossieranalyse. Specifiek voor veelplegers is het 

van belang aandacht te besteden – in overleg met het openbaar ministerie – aan dos-

siervorming en –opbouw, en aan toepassing van de ISD-maatregel, gekoppeld aan 

persoonsgerichte nazorgtrajecten (al dan niet in overleg met reclassering en/of re-

integratiebedrijven). Vooral de regie over en coördinatie van een geïntegreerde aan-

pak van nazorg en maatschappelijke re-integratie door het Veiligheidshuis dient ver-

sterkt te worden.  
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Hoewel de gemeente Almere qua prevalentie niet te maken heeft met een bovenge-

middelde problematiek, verdient het ontbreken van een voorziening voor dagopvang 

van alcohol- en drugsverslaafden, alsmede dak- en thuislozen terdege aandacht 

vanuit het oogpunt van openbare orde. Er is sprake van (ervaren) overlast en met de 

verdere ontwikkeling van de winkel- en horecafuncties in de stad ligt een toename 

van die overlast in de lijn der verwachting.  

20.Richt een dagopvang in voor alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen, 

waarbij de contactfunctie idealiter gepaard gaat aan het stimuleren van zinvolle tijds-

besteding, bijvoorbeeld door het organiseren van zogenoemde (betaalde) ‘mini-jobs’. 

 

5.5.3 Midden- en georganiseerde criminaliteit, sociaal-economische criminaliteit 

De derde trend betreft de toename van midden- en georganiseerde criminaliteit. 

Deels gaat het hier over een regionale ontwikkeling, waarbij de positie van Almere in 

de komende 25 jaar niet los gezien kan worden van Amsterdam, de Schiphol-regio, 

Utrecht, het Gooi en Amersfoort. Toch zijn drukkingseffecten of migratie van zware 

criminaliteit naar Almere vanwege pushfactoren (zoals operatie Emergo in Amster-

dam) of pullfactoren (zoals een hoger voorzieningenniveau in Almere) niet de belang-

rijkste factoren die de midden- en georganiseerde criminaliteit of de zogenoemde or-

ganisatiecriminaliteit kunnen stimuleren.  

Ontwikkelingen in georganiseerde criminaliteit ondergaan invloed van exogene en 

endogene factoren. De endogene invloed gaat voornamelijk terug op de reeds be-

schreven veranderingen in de daderpopulaties in Almere. De exogene invloed hangt 

af van ontwikkelingen op het gebied van omvangrijke nieuwbouwactiviteiten, voor-

zieningen, bedrijvigheid et cetera, omdat veel (vooral grootschalige) illegale activitei-

ten raken aan legale economische activiteit. In Almere voltrekken dergelijke ontwik-

kelingen zich de komende jaren in hoog tempo, al blijven ze achter bij de bevolkings-

ontwikkeling. Desondanks ligt het voor de hand dat in de toekomst meer criminele 

netwerken in toenemende mate actief zijn in allerlei vormen van zware en meer of 

minder georganiseerde criminaliteit.  

De politie en de gemeente Almere herkennen deze trend en de mechanismen erach-

ter, zo blijkt uit verschillende interviews. Deze respondenten onderstrepen eveneens 

het belang om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan en te bestrijden en om in het 

kader van het veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld door middel van brede en consequente 

toepassing van bestuursrechtelijk instrumentarium, een bijdrage te leveren aan op-

sporing en vervolging.  

Toch blijkt, zoals gemeld in hoofdstuk 2 en 3, dat opsporing en het opbouwen van 

een informatiepositie binnen de politie pas de afgelopen tien jaar enige substantie 

heeft gekregen. Op het gebied van hypotheekfraude, gewelddadige vermogensdelic-

ten (overvallen) en oplichting (al dan niet internetgerelateerd), bekende werkterreinen 

van organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit, is de kennispositie van de 

politie vooralsnog beperkt ontwikkeld. De recente ZwaCri-notities verwijzen naar di-
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verse (meer of minder prangende) leemten in de informatiepositie. Daarnaast is het 

de vraag of de gemeente, de politie en het Veiligheidshuis over voldoende analyse-

capaciteit beschikken en of die capaciteit op de juiste plek is ondergebracht. In onze 

waarneming is er te weinig analysecapaciteit, bestaat er te weinig samenhang tussen 

de analysevoorzieningen van gemeente, politie en Veiligheidshuis en zou het over-

weging verdienen om – naast de gebruikelijke en noodzakelijke operationele analy-

sevoorziening van en binnen het politieapparaat – meer analysecapaciteit ten dienste 

van de centrale afdeling Openbare Orde en Veiligheid en het Veiligheidshuis bij een 

van beide instanties samen te brengen. Over de doelmatigheid van de opsporing van 

illegale prostitutie, mensenhandel en –smokkel bestaat twijfel bij sommige respon-

denten. Beleidsmatig lijkt er binnen de politie, maar vooral ook tussen politie, open-

baar ministerie en gemeente sprake te zijn van weinig specifieke afstemming over 

prioriteiten in de aanpak van en de kennisopbouw met betrekking tot georganiseerde 

criminaliteit. Inlichtingenwerk wordt vooralsnog vooral casusspecifiek ingezet.  

Ook de gemeente is zich relatief recent met georganiseerde misdaad gaan bezig-

houden, zoals we in hoofdstuk 3 constateerden. Diverse maatregelen ten spijt is er 

beperkt zicht op de mate van verstrengeling van onder- en bovenwereld in sectoren 

die hiervoor gevoelig zijn. Bestuursrechtelijk instrumentarium past de gemeente Al-

mere beperkt toe. In het bijzonder de Wet Bibob wordt op minder sectoren systema-

tisch toegepast dan de werking van de wet toestaat (bijvoorbeeld de kansspelexploi-

taties of (onder bepaalde voorwaarden) de sector milieu). Het gebeurt nu systema-

tisch in het kader van het integrale horecabeleid, maar veeleer is het landelijke beleid 

hierin leidend dan het Almeerse veiligheidsbeleid. Fraude- en/of infiltratiegevoelige 

sectoren zoals wisselkantoren, belwinkels, goede doelen organisaties, handelsorga-

nisaties en vooral projectontwikkeling, bouw, grondverzet vallen niet onder de wer-

king van de Wet Bibob, maar er is, gezien de geschetste ontwikkelingen, toch vol-

doende aanleiding om procedures van aanbesteding en vergunningverlening syste-

matisch te screenen. Sommige respondenten in de gemeentelijke organisatie melden 

op dit punt het ontbreken van een sense of urgency. Gezien de omvang van de 

bouwambitie van en de krachtige groei van de bedrijvigheid in de gemeente valt dat 

als een omissie te kwalificeren, die met het oog op de te verwachten groei van geor-

ganiseerde criminaliteit in de komende decennia bij het formuleren en uitvoeren van 

beleid serieuze aandacht behoeft, zowel van politie en openbaar ministerie als van 

de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van sectorale doorlichtingen.  

21.De informatiepositie van gemeente en politie met betrekking tot midden- en geor-

ganiseerde criminaliteit is onvoldoende. Wat analysefunctie betreft dient stevig geïn-

vesteerd te worden in kwaliteit, capaciteit en functionele inbedding op districtelijk en 

gemeentelijk niveau. Inlichtingenwerk heeft een regionale en bovenregionale strek-

king en moet anticiperend zijn op de dynamiek van criminele netwerken. Systemati-

scher uitwisseling van informatie en expertise met de CIE’s van de Kmar (Schiphol), 

de omliggende politiekorpsen (Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, 

Zaanstreek-Waterland) en de FIOD-ECD is noodzakelijk om (ontwikkelingen in) de 

bovenregionale verstrengeling van onder- en bovenwereld in kaart te brengen.  

22.De Wet Bibob dient als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid breed toege-
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past te worden, ook op sectoren waar dat nu nog niet (systematisch) gebeurt. In an-

dere fraude- en/of infiltratiegevoelige sectoren, zoals projectontwikkeling en bouw, 

dient systematisch en scherp aandacht te worden besteed aan het doorlichten van 

procedures van aanbesteding en vergunningverlening. Daar moet voldoende perso-

nele en financiële capaciteit voor worden ingeruimd. De gemeente zou de hiertoe 

geëigende specialismen binnen een centrale afdeling Openbare Orde en Veiligheid 

moeten concentreren. 

 

5.6 Monitoring 

De bestrijding van criminaliteit en integrale veiligheid krijgen beleidsmatig en operati-

oneel ruim aandacht in Almere. Dat is een groot goed. Met het oog op doelmatigheid 

en doeltreffendheid van het beleid, nu en in de toekomst, is het van belang dat die 

inzet en ambitie kan steunen op een adequate informatiehuishouding. Op dit punt is 

een wereld te winnen. 

5.6.1 Meer uitwisseling van expertise en informatie 

Ten eerste is gebleken dat de uitwisseling van expertise en informatie tussen be-

leidsverantwoordelijken en –uitvoerders in de stadsdelen, tussen de verschillende 

stadsdelen, tussen het stadhuis en de stadsdelen, evenals in het stadhuis tussen 

verschillende thematisch dan wel doelgroepspecifiek georiënteerde afdelingen beslist 

beter kan. Dat is enerzijds een kwestie van eenduidige en transparante sturing en 

organisatie, anderzijds van inhoudelijke betrokkenheid. Beide staan uiteraard niet los 

van elkaar.  

5.6.2 Verzamelen, analyseren, interpreteren en toepassen van informatie 

Tevens constateerden we dat voortdurende en consequente monitoring van verban-

den tussen bevolkingsontwikkeling, sociaal-economische ontwikkeling en (fysieke en 

sociale) stadsontwikkeling die samenhangen met criminaliteitsontwikkelingen op het 

ogenblik in onvoldoende mate werkt. De Veiligheidsmonitor van Almere (verschenen 

in 2001 en 2005) is, volgens ons, een van de beste in zijn soort in Nederland. Maar 

het valt op hoe weinig ambtenaren, politiemensen en andere praktijkwerkers dit in-

strument kennen en in staat zijn om er toepassingsspecifieke kennis aan te ontlenen. 

Daarom zou op centraal niveau explicieter aandacht moeten worden besteed aan 

zowel het bekend én toepassingsklaar maken van beschikbare kennis en informatie, 

als de structurele inbedding van de Veiligheidsmonitor in de beleidscyclus opdat het 

instrument ook daadwerkelijk gebruikt kan worden om richting te geven aan het inte-

grale veiligheidsbeleid.  

5.6.3 Versterken informatiepositie en evaluatiestelsel 

Ten derde is in deze studie met enige klem gewezen op de omstandigheid dat veilig-

heidspartners in Almere een slechte informatiepositie hebben wat betreft de effecten 

en resultaten van beleid, maatregelen en instrumenten. We hebben niet kunnen 

vaststellen dat op basis van de gemeentelijke beleidscyclus gestuurd wordt op eva-
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luatieactiviteiten. Dikwijls ontbreken evaluaties. Waar wel voorhanden, zijn ze door 

de bank genomen technisch (wat methode van onderzoek betreft) slecht uitgevoerd, 

of niet conform een vooraf vastgesteld evaluatieplan (met evaluatiedoelstellingen en 

–methode) uitgevoerd. Er zijn ook goede evaluaties, hoewel die vaak gericht zijn op 

de ontwikkeling van kernindicatoren en niet op de doelen of de effecten van specifie-

ke maatregelen. Het is dus niet goed mogelijk om steekhoudende uitspraken te doen 

over het succes van (delen van) projecten of over de resultaten (laat staan de effec-

ten) van beleid. Werken de maatregelen en instrumenten die zijn ingezet? Niet alleen 

kan dat demotiverend werken voor beleidsuitvoerders in het veld die soms moeilijk 

blijken te kunnen verklaren waarom bepaalde beslissingen over projecten en maat-

regelen worden genomen, maar deze situatie heeft eveneens gevolgen voor het be-

palen van de effectieve inzet van schaarse financiële middelen en professionele ca-

paciteit.  

Het is niet realistisch om alle maatregelen en instrumenten die in het kader van cri-

minaliteitsbestrijding en integraal veiligheidsbeleid worden ingezet onafhankelijk en 

wetenschappelijk te evalueren. Dat is ook niet nodig. Het is goed mogelijk om een 

(ver)eenvoudig(d) evaluatiemodel voor enkelvoudige projecten te ontwikkelen en toe 

te passen, zodat ervaringen met die projecten niet verloren gaan. Voor complexere 

projecten c.q. projecten met samenhangende doelstellingen en vergelijkbare werk-

zame mechanismen is het echter van belang dat clustering plaatsvindt van de vele 

maatregelen en instrumenten die (in projectvorm) ten uitvoer zijn gelegd, opdat eva-

luatieprioriteiten kunnen worden geformuleerd (welke projecten, op welke gronden? 

zelfevaluatie of onafhankelijke evaluatie?), of besloten kan worden om op (onderde-

len van) een reeks van projecten meta-evaluatieve methoden toe te passen. Over-

zicht, zoals de Veiligheidsmonitor biedt, mag daarbij niet ontbreken. Cruciaal is dat 

de veiligheidspartners op operationeel en strategisch niveau, wanneer dat nodig is 

(beleidscyclus), over adequate informatie beschikken voor beeldvorming en/of stu-

ring.  

23.Richt een monitoringfunctie in: een helder stelsel van zelfevaluaties, onafhankelij-

ke evaluaties en bestaande instrumenten als de Veiligheidsmonitor, gekoppeld aan 

periodieke monitoringsessies. 

Deze sessies vormen een cruciaal onderdeel van de monitoringfunctie. Hieraan nemen op 

operationeel en strategisch niveau (centraal en decentraal) werkzame vertegenwoordigers 

van de belangrijkste publieke en private samenwerkingspartners (bijvoorbeeld tweemaal per 

jaar) deel, onder voorzitterschap van het „hoofd veiligheid‟. Deze sessies dienen een infor-

matief doel (uitwisseling successen en knelpunten), kunnen gebruikt worden om de evalua-

tieprioriteiten en –doelen vast te stellen (wat willen en moeten we weten, met welk doel?) en 

zijn tevens een vinger-aan-de-pols- instrument om de criminaliteits- en veiligheidsontwikke-

lingen in Almere (tussentijds) te monitoren. 
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5.7 Communicatie over criminaliteit en (on)veiligheid 

Almere heeft op het gebied van criminaliteitsbestrijding en veiligheidsbeleid het ambi-

tieniveau van een grote stad. Dat is terecht, want Almere is een grote stad en ont-

wikkelt zich de komende decennia tot een van de grootste steden van Nederland. 

Een aantal aspecten van de vertolking van deze ambitie naar de Almeerse bevolking 

verdient tot besluit nadere aandacht, omdat communicatie over criminaliteit en veilig-

heid een kwetsbaar onderdeel vormt van integraal veiligheidsbeleid.  

Criminaliteit en onveiligheid zijn majeure thema‟s in het publieke debat over Almere. 

Het gemeentebestuur en de politie mengen zich actief in dat debat en profileren zich 

als slagvaardig en krachtdadig. Hierachter gaan verscheidene belangen schuil die 

specifiek zijn voor Almere. De gemeente (vanwege belangen ten aanzien van het In-

tegraal Afspraken Kader, het Grote Steden Beleid, of het Ortega-kader, bijvoorbeeld) 

en de politie (in het kader van landelijke afspraken over formatieverdeling) onder-

strepen in hun externe communicatie de problemen waar zij mee kampen. Dat is per 

definitie – hoe begrijpelijk en politiek noodzakelijk ook – een negatieve boodschap 

die op gespannen voet staat met de positieve communicatie over (on)veiligheid die 

eveneens belangrijk is voor de gemeente en de politie. Tegelijkertijd proberen de 

gemeente en de politie slagvaardigheid uit te stralen om de boodschap af te geven 

dat met inbreuken op de leefbaarheid en veiligheid van de stad korte metten wordt 

gemaakt. Dat is een duidelijke boodschap. Van wezenlijk belang is echter dat deze 

boodschap – een control signal – substantie heeft, dat geloofwaardig en zichtbaar is 

dat regulerend en met succes wordt opgetreden. Zoniet, dan verwordt een „control 

signal‟ snel tot een no-control signal (Innes 2004 en 2005).  

Deze communicatieve opgave is gezien de huidige publieke opinie een lastige. Ener-

zijds ervaren de inwoners Almere als een relatief veilige stad. Anderzijds valt op dat 

in het publieke debat incidenten, problemen en negatieve ontwikkelingen nadruk krij-

gen. De stad wordt groter, minder beheersbaar en crimineler – dat lijkt de grondtoon 

van het publieke debat. Ook uit de interviews met professionals kwam de veronder-

stelling naar voren dat Almere aan de vooravond staat van een versnellingsfase in de 

criminaliteitsontwikkeling. Almere wordt een grote stad en krijgt te maken met groot-

stedelijke problematiek, zo luidt de redenering van vrijwel alle professionals. Deze 

discours conditioneren elkaar en kunnen leiden tot gedrag dat de objectieve veilig-

heid in de stad beïnvloedt.  

5.7.1 Nuanceren communicatiestrategie 

Aangrijpen op deze verschillende discours vergt een subtiele communicatiestrategie, 

die control signals gepaard laat gaan aan confirmation signals en compassion sig-

nals (Eysink Smeets 2008). Het is enerzijds belangrijk dat inwoners van een stad 

voor „vol‟ worden aangezien. Lokale ambts- en gezagsdragers hebben hier een be-

langrijke voorbeeldfunctie. Zij moeten duidelijk maken hoe aan problemen gewerkt 

wordt. Voor „compassion signals‟ geldt, dat ambts- en gezagsdragers die behalve 

daadkracht ook oog tonen te hebben voor slachtoffers, of voor verklaringen voor pro-

blemen, voor achtergronden van daders en delicten, vertrouwen wekken en onrust 
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kanaliseren. Oog hebben voor de combinatie van deze signalen is geen communica-

tief kunstje, maar een kernaspect van leiderschap in veiligheidszorg. 

Het creëren van een gebalanceerd beeld over de criminaliteits- en veiligheidssituatie 

in Almere is van groot belang. Waar het naar ons idee om gaat, is in het publieke de-

bat te benadrukken dat Almere inderdaad een relatief veilige stad is, dat er van 

groeispurten in de criminaliteit geen sprake is en dat het criminaliteitsniveau ruim 

achterblijft bij vergelijkbare steden – ondanks de snelle groei van de stad en de na-

venante groei van het aantal delicten. Almere is al een grote stad die in een onge-

kend korte tijd tot stand is gekomen. Er is dan ook geen aanleiding om te veronder-

stellen dat er nu een soort van kritische grens is bereikt, waarna de beheersbaarheid 

van de stad in het geding is. Deze variant op „eindtijddenken‟ moet vermeden wor-

den. Almere kampt weliswaar met criminaliteitsproblemen en moet investeren in vei-

ligheid. Er doen zich incidenten voor en die zullen zichtbaarder worden. Maar men 

staat niet „in limine‟.  

24.Vermijd in de communicatie over criminaliteit en veiligheid het versterken van 

(eenzijdige) beeldvorming en presenteer concrete feiten en onderbouwde interpreta-

ties onder verwijzing naar toegankelijke achtergrondinformatie.  

25.Vooral voor ambts- en gezagsdragers is het van belang om in de communicatie 

met de burger bewust een combinatie van verschillende signalen af te geven, die tot 

uitdrukking brengen dat men ‘in control’ is, de burger verstaat, en niet zwart-wit 

denkt.  

26.Benut de mogelijkheden van informatieverstrekking over concrete resultaten van 

maatregelen en instrumenten om de mechanismen achter objectieve en subjectieve 

veiligheid te beïnvloeden. Burgers die zich veilig voelen helpen onwillekeurig mee om 

de stad veilig te houden. Burgers die zich onveilig voelen, versterken door hun (ver-

mijdings)gedrag onbedoeld de objectieve onveiligheid. 

27.Het is aanbevelenswaard om binnen de afdeling communicatie het beleidsterrein 

criminaliteit en veiligheid vast bij een of meer medewerkers te beleggen.  

Organiseer een communicatieapparaat dat – ten behoeve van het beleidsdomein criminali-

teit en veiligheid onder inhoudelijke aansturing van de centrale afdeling Openbare Orde en 

Veiligheid – voldoende geëquipeerd en geïnformeerd is om de strategische communicatie-

opgave uit te voeren. Daar zijn niet alleen communicatievaardigheden, beleids- en publieks-

ensitiviteit voor nodig, maar ook inhoudelijke kennis van het beleidsterrein.  

 

5.8 2030: een terugblik 

Het organiseren van veiligheid in de bijzondere context van de Almeerse samenle-

ving heeft een actueel belang. De omvang en zichtbaarheid van criminaliteit blijft de 

komende jaren immers toenemen, ook al blijft de situatie in relatieve zin gunstig. In 
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de aard van de criminaliteit gaan bovendien verschuivingen plaatsvinden. Zowel de 

intensivering van bestaande als de ontwikkeling van nieuwe vormen van criminaliteit 

in Almere vertoont samenhang met (de aard van) de groei die de stad de komende 

decennia gaat doormaken. Er liggen verscheidene scenario‟s voor 2030 en zelfs 

2050 op tafel. Vast staat dat de komende 25 jaar het aantal inwoners van de stad 

verdubbelt.  

Die ontwikkeling vergt natuurlijk diepgaande studie van en besluitvorming over de 

sturing die aan de verdere stads- en centrumvorming, bevolkingssamenstelling, be-

bouwing, infrastructuur, et cetera moet worden gegeven. De organisatie van crimina-

liteitsbestrijding en sociale veiligheid moet met die ontwikkelingen meelopen, omdat 

sociale veiligheid een fundamentele strategische voorwaarde is voor sociale, econo-

mische en culturele ontwikkeling. Maar er zullen ook meer en nieuwe voorzieningen 

nodig zijn. De financiering hiervan zou dan ook een plek moeten krijgen in de onder-

handelingen tussen Almere en de rijksoverheid ten aanzien van de sociaal-

economische agenda binnen het Integraal Afspraken Kader (IAK), want deels zijn de 

criminaliteitsfenomenen waarvoor die voorzieningen nodig zijn beïnvloedbaar en be-

heersbaar op stedelijk niveau. Maar deels ook hangt de criminaliteitsontwikkeling in 

Almere samen met bovenlokale, regionale, interregionale en nationale ontwikkelin-

gen waarop de directe invloed van het Almeerse bestuur bescheidener is.  

Juist vanuit het gezichtspunt van afstemming van beleid en voorzieningen op crimi-

naliteitsontwikkelingen in de komende kwarteeuw, is het een belangrijke exercitie om 

vanuit 2030, de exploratiehorizon van deze studie, terug te kijken naar de huidige si-

tuatie. Almere ziet er dan anders uit dan nu en heeft, zoals we in deze studie hebben 

laten zien, deels met meer, deels met andere criminaliteits- en onveiligheidsfenome-

nen te maken dan op het ogenblik het geval is. Wat zou er in de tussenliggende tijd 

moeten gebeuren om in 2030 „klaar‟ te zijn voor 2030?  

Welbeschouwd is dit een unieke exercitie. Mits serieus uitgevoerd kan die van grote 

waarde zijn. Feitelijk gaat het om een benchmark van de omvang, aard en ernst van 

criminaliteits- en veiligheidsproblemen, waarbij steeds de vraag wordt gesteld welke 

financiële, personele, inhoudelijke en organisatorische middelen nodig zijn om in de 

praktijk van 2030 adequaat te zijn toegerust. Almere kan in deze benchmark vergele-

ken worden met bestaande steden die nu reeds de omvang hebben die Almere in (of 

op weg naar) 2030 heeft, zoals Eindhoven, Utrecht of ‟s-Gravenhage. De benchmark 

kan zich daarnaast of bovendien richten op delen van steden, zoals Rotterdam en 

Amsterdam, die gelijkaardige probleemprofielen hebben, en/of op andere new towns 

(in binnen- en buitenland) die de specifieke sociale en politieke complexiteit van new 

towns en de beleidsimplicaties die hieruit voortvloeien met Almere delen.  

De waarde hiervan is enerzijds informatief: inzicht in (varianten van) de veiligheids-

organisatie, de architectuur van het veiligheidsbeleid, de manier waarop uitvoerende 

diensten functioneren, de problemen die hiermee meer of minder adequaat kunnen 

worden opgelost en de capacitaire investeringen die hiermee gemoeid zijn. Ander-

zijds heeft deze exercitie symboolwaarde. De beoogde benchmark creëert als het 

ware een spiegel die het gevoel van „ad hoc beleid‟ kan wegnemen, dat onder Al-
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meerse ambtenaren en praktijkwerkers tamelijk breed verspreid is, omdat op basis 

van de gegevens uit de vergelijkingssteden lange lijnen in het veiligheidsbeleid in 

kaart kunnen worden gebracht. Op dezelfde manier kan het eveneens breed ervaren 

gevoel altijd weer te moeten „pionieren‟ worden gekaderd, waarbij natuurlijk het posi-

tieve en authentieke „hands on‟ karakter van pionierswerk intact zou moeten blijven. 

Waarde schuilt er, ten slotte, ook in dat de bedoelde benchmark de grondslag vormt 

voor de reorganisatie, capaciteitsverruiming en/of kwaliteitsverbetering van belangrij-

ke instituties in het veiligheidsdomein, zoals de rechterlijke organisatie, de politie, de 

reclassering en het gemeentelijke apparaat (inclusief het Veiligheidshuis). De „veilig-

heidsorganisatie‟ in Almere dient een voorafspiegeling te zijn van de eisen die er op 

termijn aan worden gesteld. 

28.Richt een zogenaamde ‘future-group’ in die in de komende beleidsperioden (te 

beginnen met het nieuwe programma integrale veiligheid 2011 – 2014) vanuit het ‘per-

spectief 2030’ de voorwaarden in kaart brengt, waaronder de veiligheidsorganisatie 

en het veiligheidsbeleid in Almere ‘2030-proof’ gemaakt kan worden. 

Deze „future-group‟ zou kunnen bestaan uit de hoofden c.q. directeuren Openbare Orde en 

Veiligheid van de vergelijkingsgemeenten, aangevuld (bijvoorbeeld in de vorm van specifie-

ke werkgroepen) met (interne en/of externe) inhoudsdeskundigen op diverse gebieden. De 

gegevens voor de benchmark kunnen vanuit de vergelijkingsgemeenten en landelijke gege-

vensbestanden worden aangeleverd en onder aansturing van de „future-group‟ door de 

dienst O&S van de gemeente Almere worden geanalyseerd. De „future-group‟ is geen een-

malige activiteit, maar zou „de vinger aan de pols‟ moeten houden door zich periodiek te 

laten voeden met informatie uit de in te richten monitoringfunctie. 
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6 Algemeen besluit 

Almere is een geplande stad. Maar zoals elke new town, of eigenlijk elke stad, heeft 

Almere in het domein van de beleving, de waarneming en ook in de weerbarstige 

werkelijkheid zijn ongeplande kanten. Criminaliteit nestelt zich, net als gevoelens van 

(on)veiligheid, aan de rafelranden van de geplande en in de relatieve leegten van de 

ongeplande stad. Almere blijft een geplande stad en zal zich tot die relatieve ongrijp-

baarheid van criminele activiteit en de gevolgen daarvan moeten blijven verhouden. 

Relatieve ongrijpbaarheid, want naar aanleiding van de opdracht die de gemeente 

Almere ons heeft verstrekt, hebben we toch een robuust beeld kunnen opbouwen 

van de criminaliteits- en veiligheidsproblemen in de stad. Dat geldt niet alleen voor 

de ontwikkeling daarvan sinds Almere in 1984 een zelfstandige gemeente werd, 

maar ook voor de ontwikkeling die zich, mede in het licht van de Schaalsprong, de 

komende 25 jaar naar verwachting voltrekt. Door vanuit een criminologisch perspec-

tief terug te kijken naar en vooruit te blikken op criminaliteit en veiligheid in samen-

hang met de stedelijke ontwikkeling in Almere en hierbij ook het tot dusverre gevoer-

de beleid te betrekken, is een tamelijk unieke basis gelegd om greep te krijgen op de 

maatregelen die moeten worden genomen om problemen op dat gebied adequaat en 

bijtijds te pareren. Voor die opgave staan de gemeente, de politie, het openbaar mi-

nisterie en de verschillende samenwerkingspartners in het woon-, zorg- en welzijns-

domein. 

Met die opgave in het vizier zijn in deze studie analyses, bevindingen en adviezen 

geformuleerd. We hebben die bevindingen en adviezen logisch gegroepeerd in vijf 

clusters die elk en in samenhang overweging en besluitvorming verdienen. Het gaat 

er immers niet alleen om het veiligheidsbeleid van de komende 25 jaar goed te orga-

niseren, waar nodig te intensiveren en nieuwe, innovatieve accenten te leggen, maar 

het is evenzeer van belang aandacht te besteden aan het opbouwen en onderhou-

den van een goede en actuele informatiepositie, en aan een open en precieze com-

municatie over criminaliteit en veiligheid. 

Bij organiseren gaat het om ingrepen in de manier waarop het veiligheidsbeleid op 

het ogenblik functioneert om het effectief toe te rusten op de uitdaging om het huidi-

ge hoge veiligheidsniveau van Almere ten minste te handhaven. Hiertoe zou sociale 

veiligheid op het netvlies moeten staan van alle gemeentelijke afdelingen en diensten 

die met de economische, sociale en fysieke ontwikkeling van de stad bezig zijn. Het-

zelfde geldt voor de partners in het woon-, zorg- en welzijnsdomein waarmee de ge-

meente samenwerkt. De kwaliteit van de beleidsuitvoering moet hoog zijn. Onmis-

kenbaar van belang is dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd. Daar 

moet consequent op gestuurd kunnen worden, vanuit een centrale positie. 
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Intensivering van het huidige veiligheidsbeleid is de komende tijd zonder enige twijfel 

aan de orde. Veel maatregelen die sinds 2000 zijn genomen, sluiten goed aan bij de 

ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld. Het versterken van de beleidsmatige sa-

menhang tussen maatregelen die op specifieke verdachten- en dadergroepen, soor-

ten delicten, dan wel op specifieke doelwitten en locaties zijn gericht, blijft niettemin 

nodig. Dat geldt eveneens voor het aanbrengen van meer inhoudelijke clustering van 

projecten rondom concrete problemen. Intensivering van beleid impliceert niet zozeer 

„meer‟, maar „geconcentreerd‟: focus en samenhang. Ten slotte doet zich de komen-

de jaren een aantal ontwikkelingen voor in de samenhang tussen criminaliteit en ste-

delijke ontwikkeling die niet zozeer een omslag in beleid vergen, maar intensieve 

aandacht. 

Op een aantal specifieke gebieden zal het tevens noodzakelijk zijn nieuwe beleids-

accenten te leggen om te kunnen anticiperen op criminaliteitsverschijnselen die zich 

op de korte of wat langere termijn gaan manifesteren. We onderscheidden drie the-

ma‟s waarbij dat aan de orde is: de ontwikkeling in geweldsproblematiek; verschui-

vingen in de openbare orde problematiek, jeugdoverlast en criminele subculturen; en 

de groei van de midden- en georganiseerde criminaliteit. Deze onderwerpen (en 

specifieke aspecten daarvan) moeten geagendeerd worden als veiligheidsproble-

men. De aanpak ervan dient systematisch, toegespitst, geconcentreerd en gespecia-

liseerd te zijn. Hiervoor is kennis nodig, een goede informatiepositie en analysecapa-

citeit om de uitvoering te ondersteunen. In het samenbrengen hiervan ligt uiteraard 

ook een belangrijke organisatorische opgave. 

Expertise en informatie is pas bruikbaar als uit de hoofden van specialisten en prak-

tijkwerkers kan worden gehaald. Om de vinger aan de pols te kunnen houden, is uit-

wisseling nodig, die het mogelijk maakt om informatie te verzamelen, vanuit diverse 

gezichtspunten te analyseren en te interpreteren, en niet te vergeten om informatie te 

vertalen naar de praktijk van maatregelen en interventies. In dit licht is het eveneens 

zinvol om ervaringen, inzichten, procesgegevens, resultaten en effecten van maatre-

gelen (en het beleid waarop die zijn gebaseerd) bijeen te brengen door middel van 

een evaluatiesystematiek met oog voor proportionaliteit. Evaluatieve gegevens zijn 

belangrijk voor het beoordelen en bijstellen van beleid, maar dit betekent niet dat alle 

maatregelen met eenzelfde zwaarte uiteengerafeld hoeven worden. 

Goed communiceren over criminaliteit en veiligheid is makkelijker gezegd dan ge-

daan. In de praktijk wordt al te snel en zonder opzet (eenzijdige) beeldvorming be-

vestigd, of worden beelden opgeroepen die mensen niet met toegankelijke achter-

grondinformatie kunnen staven. Het gaat er om dat gezagsdragers tegelijkertijd een 

combinatie van verschillende signalen afgeven, die tot uitdrukking brengen dat men 

„in control‟ is en de burger verstaat. Dat is geen sinecure. Het is goed te beseffen dat 

communicatie over criminaliteit en veiligheid een specialisme is, dat tot zijn recht 

komt als het dicht bij het vuur tot stand kan komen. Dan is het namelijk mogelijk om 

door middel van informatieverstrekking over concrete resultaten van maatregelen en 

instrumenten invloed uit te oefenen op de mechanismen achter objectieve en subjec-

tieve veiligheid. Burgers die zich veilig voelen, helpen onwillekeurig mee om de stad 
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veilig te houden. Burgers die zich onveilig voelen, versterken onbedoeld de objectie-

ve onveiligheid. 

„Regeren is vooruitzien‟ luidt het adagium. Beleidsmakers en –uitvoerders hebben – 

meer of minder expliciet – beelden van de toekomst in hun hoofden. Daar baseren ze 

hun werk op, ontlenen ze energie aan en baseren ze hun beslissingen op. Deze stu-

die draagt bij aan het oproepen, nuanceren of bijstellen van die beelden. Hoe breed 

van opzet ook: het blijft toch een momentopname die de komende 25 jaar van tijd tot 

tijd geactualiseerd zal moeten worden. Steeds weer vooruit kijken kan misschien ver-

lammend werken. Daarom is het een nuttige exercitie om op gezette tijden ook eens 

de tijdmachine te betreden en vanuit 2030 terug te kijken naar wat zich aan realisti-

sche ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid zou kunnen voor-

doen en hierbij de vraag te stellen welke voorzieningen vanaf 2009 in Almere moeten 

worden gerealiseerd om op tijd klaar te zijn voor „2030‟. Per slot van rekening is dat 

waar het om draait. En Almere heeft nog de tijd. 
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 Bijlagen 
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1. Methoden en uitvoering van onderzoek 

 

Deze bijlage beschrijft per onderdeel de afbakening, methode en aanpak van het on-

derzoek.   

Criminaliteitsontwikkelingen 1984 – 2007
37

 

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de omvang van criminaliteit, de aard van 

de delicten en de daderpopulatie vanaf 1984 is voornamelijk gebruik gemaakt van 

bestaande onderzoeksrapportages en jaarverslagen. Hieruit zijn gegevens gedestil-

leerd over het aantal delicten (gerelateerd aan inwoners / doelwitten), de geografi-

sche spreiding van deze delicten, de temporele spreiding van delicten (seizoenen, 

dagen van de week, tijdstippen), de kenmerken van de opsporing (ophelderingsper-

centages) en de kenmerken van aangehouden verdachten. Daarnaast zijn aanvul-

lende gegevens verzameld en geanalyseerd over stedelijke ontwikkelingen die mo-

gelijke een connectie hebben met de ontwikkeling van criminaliteitsverschijnselen in 

Almere: economische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, sociale ontwik-

kelingen. Het gaat hierbij om zowel ontwikkelingen ten aanzien van de gemeente als 

geheel als om ontwikkelingen per stadsdeel dan wel wijk.  

Voor de analytische ordening van de vele en diverse gegevens hebben we de crimi-

nologische gelegenheidstheorie van Cohen en Felson (1979) als uitgangspunt ge-

nomen. Deze auteurs definiëren de totstandkoming van een crimineel feit als het in 

tijd en ruimte samenkomen van een gemotiveerde dader, een aantrekkelijk/gewild 

doelwit en de afwezigheid van toezicht. Als het over een stad gaat, gaat het dus fei-

telijk over (i) gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van risicogroe-

pen; (ii) gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van doelwitten; en (iii) 

gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de afwezigheid van toezicht. Deze indeling 

operationaliseerden we tot een lijst van mogelijk relevante factoren voor de criminali-

teitsontwikkelingen in Almere, die we zowel in de fase van dataverzameling als in de 

analysefase als leidraad hebben gebruikt. 

II. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van risicogroepen 

a. Demografische kenmerken van de bevolking 

i. Ontwikkeling van aandeel jeugdigen in bevolking 

ii. Ontwikkeling van aandeel van niet-westerse allochtonen 

(specifieke groepen) 

iii. Ontwikkeling van aandeel van Westerse allochtonen (speci-

fieke groepen) 

iv. Ontstaan en ontwikkeling van nieuwe/andere risicogroepen  

b. Sociaal-economische kenmerken van de bevolking 

                                                           
37 Het verzamelde materiaal betreft de periode primo januari 1984 tot ultimo december 2007, tenzij anders vermeld is. 
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i. Ontwikkeling van huishoudens/personen in sociaal-

economische achterstandspositie 

ii. Ontwikkeling van aanwezigheid van „randgroepen‟ zoals 

druggebruikers, verslaafden, daklozen, psychiatrisch patiën-

ten 

III. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de aanwezigheid van doelwitten 

a. Ontwikkeling van woningmarkt en bevolking 

b. Ontwikkeling van bedrijvigheid 

c. Ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen 

d. Ontwikkeling van horeca, detailhandel, recreatieve en toeristische 

voorzieningen (inclusief ontwikkeling centrumfunctie Almere) 

e. Ontwikkeling van fysieke en sociale infrastructuur en verkeersstromen 

in en rond Almere (toegankelijkheid van doelwitten) 

IV. Gelegenheidsfactoren gekoppeld aan de afwezigheid van toezicht 

a. Ontwikkeling omvang bevolking / mate van stedelijkheid 

b. Ontwikkeling stedelijke inrichting en woningvoorraad 

c. Ontwikkeling van bevolkingssamenstelling op buurtniveau (homogeni-

teit, mobiliteit, huishoudtypen) 

 

Op buurtniveau is vergeleken op de kenmerken: bouwjaar van de buurt, aandeel jon-

geren en ouderen in bevolking, aandeel autochtonen en aandeel niet-westerse al-

lochtonen in bevolking, aandeel eenoudergezinnen en alleenstaanden, aantal ver-

huisbewegingen (ten opzichte van aantal inwoners), aandeel huur- en koopwonin-

gen, gemiddeld huishoudinkomen, percentage lage/hoge inkomens, bedrijvigheid 

(aantal bedrijven en arbeidsplaatsen), aanwezigheid van middelbare scholen, en ge-

hechtheid van bewoners aan de buurt (als maat van sociale kwaliteit). Het is bekend 

dat deze buurtkenmerken vaak samenhang vertonen met criminaliteitsverschijnselen 

(Rovers 1997). 

Tevens is een benchmark uitgevoerd waarbij de actuele omvang en aard van crimi-

naliteit in Almere (het actuele criminaliteitsbeeld) vergeleken werd met dat van ande-

re, vergelijkbare steden. De definitie van een „vergelijkbare‟ stad kan op grond van 

diverse criteria plaatsvinden. In de bestaande benchmarks wordt Almere doorgaans 

vergeleken met steden die een vergelijkbare omvang qua inwonertal hebben, zoals 

Eindhoven, Tilburg, Groningen, Breda en Nijmegen. Dit is wellicht het belangrijkste 

criterium, aangezien verschijnselen van (on)veiligheid doorgaans in (zeer) sterke ma-

te hieraan gerelateerd zijn (WODC 2007). Waar mogelijk, in verband met de be-

schikbaarheid van bestaande gegevens, zijn echter ook steden in de vergelijking be-

trokken die op andere gronden vergelijkbaar zijn met Almere. Het gaat dan om ande-

re new towns en/of steden die een snelle groei hebben gekend, zoals Amersfoort, 

Haarlemmermeer, Zoetermeer, Spijkenisse, Capelle a/d IJssel en Nieuwegein. Deze 

benchmark dient twee doelen: (i) het betrouwbaar vaststellen in welke mate en in 

welke opzichten het beeld van de criminaliteitspraktijk in Almere afwijkt van het beeld 

in vergelijkbare steden en (ii) gedetailleerde gegevens beschikbaar maken om de 

mogelijke antwoorden op de vraag naar verklarende factoren te kunnen toetsen.  
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De gegevens over deze benchmarksteden zijn zoveel mogelijk uit beschikbaar kwan-

titatief datamateriaal geput, zoals publicaties en overzichten van politie en gemeente, 

de nationale criminaliteitskaart, de AD-misdaadmeter, et cetera. Er is ten aanzien 

van deze gemeenten geen aanvullende kwantitatieve dataverzameling uitgevoerd 

(zoals dat wel is gedaan voor Almere). Ontbrekende kwantitatieve gegevens zijn 

aangevuld met kwalitatief materiaal door (telefonische) interviews met deskundigen 

bij de politie in de benchmarksteden. Verder is de analyse in concept voorgelegd (ten 

behoeve van feedback) aan enkele datadeskundigen van de politie en de gemeente 

Almere. De onderliggende data van de analyses die ten behoeve van dit onderdeel 

van het onderzoek zijn uitgevoerd, zijn opgenomen in het tabellenboek dat als bijlage 

2 bij deze studie is gevoegd. 

Veiligheidsbeleid: maatregelen en instrumenten 2000–2008 

 

Het tweede onderdeel van deze studie is een beschrijving van maatregelen en in-

strumenten die in het kader van het veiligheidsbeleid zijn toegepast van 2000 tot en 

met 2008.
38

 Verder bevat dit deel een analyse van de aansluiting tussen criminali-

teitsontwikkeling en veiligheidsbeleid, evenals een inhoudsanalyse van het publieke 

discours in Almere over criminaliteit, veiligheid en veiligheidsbeleid in de periode van 

1 januari 2004 tot 1 augustus 2008.  

Allereerst zijn de projecten waarin specifieke maatregelen en instrumenten werden 

toegepast en die ten uitvoer zijn gelegd door de drie kernpartners rond veiligheid 

(gemeente, politie en openbaar ministerie) geïnventariseerd en systematisch be-

schreven. De ordening die we daarbij hebben gehanteerd is (analoog aan het gele-

genheidstheoretische uitgangspunt van deze studie): maatregelen en/of instrumen-

ten gericht op populaties van verdachten c.q. daders, delictcategorieën en/of be-

scherming van doelwitten c.q. locaties. Voorts is in kaart gebracht wat als aanleiding 

werd opgevoerd voor de inzet van bepaalde maatregelen of instrumenten en hoe die 

maatregelen en instrumenten zijn geëvalueerd. Zodoende is een beredeneerd over-

zicht opgebouwd van de ontwikkeling van beleidsvorming en –uitvoering gericht op 

de aanpak van criminaliteit en het versterken van veiligheid in Almere sinds 2000 (bij-

lage 3). 

Ten behoeve van de dataverzameling hebben de gemeente Almere, het politiekorps 

Flevoland en het arrondissementsparket Zwolle-Lelystad alle relevante rapportages 

geselecteerd en overgelegd aan het IVA, dan wel ter vertrouwelijke raadpleging op 

locatie bijeengebracht. Ook alle relevante en beschikbare verslagen van de drie-

hoeksoverleggen zijn beschikbaar gesteld en bestudeerd.
39

 Bovendien zijn 41 perso-

nen geïnterviewd, werkzaam bij gemeente, politie, openbaar ministerie en het wel-

zijnswerk: volgens de opdrachtgever „centrale personen in het veiligheidsveld‟. De 

                                                           
38

  Behoudens relevante informatie uit interviews die op een later moment aan het corpus van onderzoeksgege-

vens is toegevoegd, is het onderzoek naar maatregelen en instrumenten afgesloten op 1 november 2008. 

39  Ten aanzien van de driehoeksverslagen bleek het archief van de gemeente overigens niet sluitend en mist 

een aantal perioden. Geanalyseerd konden worden de driehoeksverslagen van 2000 (januari t/m mei), 2001 (januari 

t/m maart), 2002 (geheel), 2003 (geheel), 2005 tot oktober 2008 (compleet). Niet teruggevonden in het archief zijn de 

verslagen van de perioden: 2000 juni t/m december, 2001 april t/m december, heel 2004. 
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opdrachtgever heeft een selectie gemaakt van te interviewen personen, de onder-

zoekers hebben uiteindelijk zelf kunnen bepalen met wie is gesproken. De interviews 

hebben plaatsgevonden zonder vertegenwoordiging van de opdrachtgever en met 

inachtneming van anonimiteit en privacy. Een overzicht van geïnterviewden is opge-

nomen in bijlage 7. De onderzoekers hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden 

met het feit dat uitspraken die tijdens de interviews zijn gedaan niet naar personen te 

herleiden zijn. 

Op grond van de verzamelde stukken en de interviews is een overzicht opgebouwd 

van alle veiligheidsmaatregelen die in de periode 2000 – 2008 ingezet (zouden) zijn, 

met weergave van de inhoud van de maatregel, de aanleiding tot het nemen van de-

ze maatregel en de beschikbare gegevens over bereikte resultaten c.q. effecten. Dit 

overzicht (bijlage 3) is vervolgens voorgelegd aan enkele personen van de gemeente 

Almere die de compleetheid ervan kunnen beoordelen (wat betreft de geraadpleegde 

stukken en de beschreven informatie over maatregelen, aanleidingen en resultaten). 

Dit leidde niet tot aanvullingen. Wel werd in een laatste ronde van interviews nog ex-

tra informatie ingewonnen over een aantal maatregelen en instrumenten.   

Bij de inhoudsanalyse staat de „framing‟ van criminaliteit en veiligheid in Almere cen-

traal, oftewel de kwestie hoe er in het publieke debat aandacht is gegeven of geëist 

voor de criminaliteits- en veiligheidssituatie in Almere. Welke definities, welke priori-

teiten zijn door welke actoren en met welk doel in het publieke debat gebracht? Welk 

dominante discours is hiermee ontstaan over „Almere veilige stad‟ en „Almere crimi-

nele stad‟? En welke tegengeluiden waren daarbij hoorbaar? 

Om een analyse te kunnen doen van het publieke discours over de (on)veiligheid van 

Almere, hebben wij een aantal keuzes moeten maken. Allereerst hebben wij ons bij 

de selectie van bronnen beperkt tot de landelijke en regionale dagbladen die zijn op-

genomen in het bestand van Lexis Nexis Academic
40

 en de rubriek „Almere‟ van het 

lokale dagblad Almere Vandaag.
41

 Artikelen in tijdschriften, (lokale) discussierubrie-

ken op internet, lokale en regionale radio en regionale televisie vielen buiten het on-

derzoeksbestek. Hoewel het in eerste instantie de intentie was om ook de persbe-

richten van gemeente, politie en openbaar ministerie mee te nemen in de analyse, 

bleek het opbouwen van een volledig databestand, gezien de doorlooptijd van het 

onderzoek, niet haalbaar. Verder is het onderzoeksmateriaal afgebakend door mid-

del van de zoekstrings die zijn gebruikt bij de Lexis-Nexis query: 'Almere, criminaliteit 

en veiligheid', 'Almere en criminaliteit' en 'Almere en veiligheid'. Meer specifieke  

zoektermen zoals overlast, vuurwapens, geweld, et cetera, bleken niet of nauwelijks 

                                                           
40  Artikelen gepubliceerd in de volgende dagbladen zijn hierin meegenomen: AD/Utrechts Nieuwsblad, De 

Stentor, AD/Amersfoortse Courant, De Stentor/Sallands Dagblad, AD/Algemeen Dagblad, AD/Groene Hart, 

AD/Haagsche Courant, NRC Handelsblad, Dagblad van het Noorden, De Volkskrant, AD/De Dordtenaar, 

AD/Rivierenland, Reformatorisch Dagblad, De Telegraaf, Het Parool, AD/Rotterdams Dagblad, Brabants Dagblad, 

Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, Trouw, De Stentor/Veluws Dagblad, 

Leeuwarder Courant, Zutphens Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant, NRC.NEXT, Het Financieel Dagblad 

(Spits/Metro en Dag leveren niets op in Lexis Nexis). 

41  Almere Vandaag verschijnt vier keer per week in een oplage van 76.000 exemplaren en wordt op woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Almere. 
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nieuwe artikelen op te leveren. De selectie van artikelen in Almere Vandaag vond 

plaats met de zoektermen „veiligheid‟, „criminaliteit‟ en „overlast‟.  

Na een eerste grove selectie van mogelijk relevante artikelen werden uit de bulk van 

hits enkel die artikelen geselecteerd, waarin uitspraken gedaan werden over de aard 

en omvang van criminaliteitsproblemen in Almere en over de (effectiviteit van) de 

aanpak ervan. Alle berichten over 'losse, individuele incidenten' waarbij er geen link 

werd gelegd met een bredere beschouwing van de aard en omvang van de criminali-

teitsproblemen van Almere werden niet in het samenvattend overzicht opgenomen.
42

 

De Lexis-Nexis query leverde een totaal van 43 relevante artikelen op, de inventari-

satie in Almere Vandaag 173 artikelen (44 columns van burgemeester Annemarie 

Jorritsma en 129 „overige‟ artikelen). In totaal zijn dus 216 artikelen in de inhouds-

analyse betrokken. Om de inhoudelijke representativiteit van de selectie vervolgens 

enigszins te kunnen vaststellen, is gesproken met lokale opiniemakers, gemeentelij-

ke bestuurders, vertegenwoordigers van (lokale) belangenorganisaties en professio-

nals uit relevante beroepsgroepen met betrekking tot handhaving en preventieve be-

leidsuitvoering, die zicht hebben op (de discussie over) de criminaliteitspraktijk. 

De onderliggende data van de analyses die ten behoeve van dit onderdeel van het 

onderzoek zijn uitgevoerd, zijn opgenomen in bijlagen 4 en 5. 

Toekomstverkenning 2008 – 2030 

 

Het derde onderdeel van deze studie gaat in op de dynamiek van de criminaliteits-

praktijk in de komende 25 jaar. In dit kader is expliciet aandacht besteed aan het fe-

nomeen van „groeispurten‟ in de criminaliteit die samen kunnen hangen met fasen in 

de groei van de stad, of het bereiken van een bepaalde graad van stedelijkheid. De 

analyses hebben een overwegend kwalitatief karakter. Statistisch materiaal is terug 

te vinden in het tabellenboek in bijlage 2. 

Beleidsconsequenties en aanbevelingen 

 

Het vierde onderdeel van deze studie brengt de voornaamste bevindingen en con-

clusies uit het onderzoek in samenhang en formuleert op basis hiervan een reeks 

aanbevelingen. Specifieke analysemethoden zijn hierbij niet toegepast. 

 

                                                           
42  De selectie van berichten in Almere Vandaag werd uitgevoerd door een onderzoeker van de gemeente 

Almere. De selectie van berichten in de Lexis Nexis query werd uitgevoerd door onderzoekers van het IVA. Het sa-

menvatten van de inhoud van de berichten vond plaats volgens een vast format, met daarin opgenomen de titel van 

elk bericht, de publicatiedatum, de bron, de sprekers die aan het woord komen en een samenvatting van de uitspraken 

(met weergave van letterelijke citaten daar waar relevant)    
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2. Tabellenboek 
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3. Overzicht maatregelen en instrumenten 2000 – 
2008  

 

Typering van de inhoud van de 

maatregel  

Delictspecifiek, doel-

groepspecifiek, en/of 

locatiespecifiek? 

Is de maatregel 

geëvalueerd? 

Type evaluatie 

Toezicht Stichting Veilig-

heidszorg Almere (sinds 

1995) op o.a. gratis bewaakte 

fietsenstalling. Bron: SVA, 

jaarverslag 2006. 

Delictspecifiek Ja: Stichting 

Veiligheids-

zorg Almere, 

jaarverslag 

2006 

Trendevaluatie 

In 2002/2003 werd de aanpak 

van zakkenrollerij in Almere 

Stad-oost geïntensiveerd (hot 

spots aanpak). Bron: Jaar-

verslag politie Flevoland, 

2003 

Delict-, en loca-

tiespecifiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003 

Trendevaluatie 

Vanaf eind 2005 is er een 

versterkte aanpak van hen-

nepteelt (o.a. hennepconve-

nant en intentie om te komen 

tot meer rechercheonder-

zoek). Bron: 3-

hoeksverslagen 17-10-05; 

11-12-06; 21-1-08 

Delictspecifiek Ja: 3-

hoeksver-

slag 21-1-

2008; Inter-

views 

Procesevaluatie; 

trendevaluatie 

in het jaar 2008 is een koffie-

shopbeleid vastgesteld ge-

richt op handhaving en con-

trole van het aanbod. Bron: 3-

hoeksverslagen 8-3-99; 10-1-

00; 14-4-08 

Delictspecifiek Nee  

In 2007 wordt voorgesteld 

onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid van blowverbod 

op straat Bron: 3-

hoeksverslagen 18-9-06; 18-

Delictspecifiek Nee  
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4-07 

In 2006 wordt gekozen voor 

een intensivering van de 

aanpak van growshops. Bron: 

3-hoeksverslagen 11-12-06; 

15-1-07; 18-4-07; 21-1-08 

Delictspecifiek Nee  

2003 in politiebeleid opname 

criminaliteit en fraude in digi-

tale sfeer. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2003 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003 

Trendevaluatie 

2005 melding mensenhandel 

aanleiding beleidsanalyse. 

Bron: Maatschappelijke op-

vang en huiselijk geweld, 

2005 

Delictspecifiek Nee  

Vanaf 2000 is er een actief 

vestigingsbeleid t.a.v. prosti-

tutiebedrijven. Bron: 3-

hoeksverslag 3-4-00 

Delictspecifiek Nee  

Eind 2006 wordt besloten on-

derzoek te doen naar illegale 

praktijken in de escortbran-

che. Bron: 3-hoeksverslagen 

11-12-06; 15-1-07 

Delictspecifiek Nee  

2003 intensivering repressie-

ve aanpak geweldsmisdrijven 

gericht op het stoppen van 

waargenomen toename ge-

weldsmisdrijven. Bron: Jaar-

verslagen politie Flevoland 

2003; 2004 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2004; Pro-

grammaplan 

Veiligheid 

2007-2010 

Trendevaluatie, 

procesevaluatie 

2003 Introductie Keurmerk 

Veilig Ondernemen Winkel-

centra, convenant Veilig Uit-

gaan, extra (politie) toezicht 

gericht op het verminderen 

van geweld en vandalisme in 

stadscentra. Bron: Jaarver-

slag politie Flevoland, 2003; 

Locatiespecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003; Veilig-

heidsmonitor 

deel 2, 2006. 

Trendevaluatie 
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Zicht op stadshart Almere, 

april 2006; Veiligheidsmonitor 

deel 2, 200 

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. tot geweld en 

agressie. Bron: Evaluatiepro-

gramma Integrale veiligheid, 

2006 

Delictspecifiek Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Trendevaluatie 

2005 Project Locatie & Per-

soonsbeveiliging Terrorisme 

gericht op verminderen ter-

reurdreiging. Bron: Jaarver-

slag politie Flevoland, 2005 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Procesevaluatie, 

trendevaluatie 

2006 extra politie-inzet in 

stadscentra en ontwikkeling 

activiteiten aan hand van 

KVU gericht op verminderen 

van uitgaansgeweld. Bron: 

Werkplan 2006-2010, 2006; 

Veilig uitgaan in stadshart 

Almere, 2006 

Locatiespecifiek Ja: Veilig 

uitgaan in 

Stadshart 

Almere, 

2006. 

Trendevaluatie, 

effectevaluatie 

2005 alcoholverbod in 14 ge-

bieden door wijziging in APV. 

Bron: 3-hoeksverslagen 17-

10-05; 14-12-05; 18-4-07 

Locatiespecifiek Nee  

2006 extra horecatoezicht do-

, vr- en za-avonden gericht 

op meer inzicht en betere 

dossieropbouw. Bron: 3-

hoeksverslag 11-12-06 

Locatiespecifiek Nee  

2005 creëren transparanter 

toelatingsbeleid Horeca, con-

trole op gemaakte afspraken, 

horecatrainingen allen gericht 

op tegengaan uitgaansge-

weld. Bron: Zicht op het 

Locatiespecifiek Nee  
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Stadshart Almere, april 2006 

2006 installatie deurpanel ge-

richt op transparant deurbe-

leid in de horeca. Bron: 3-

hoeksverslagen 11-12-06; 

21-1-08 

Locatiespecifiek Nee  

2001-2005 voorstellingen van 

"Geweld, nee" op VO gericht 

op onder aandacht brengen 

zinloos geweld bij jongeren. 

Bron: Jeugd- en jongerenmo-

nitor Almere, 2005 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Monitor 

sociale co-

hesie, 2003; 

Jeugd- en 

jongeren-

monitor Al-

mere, 2005. 

Trendevaluatie 

2006 verzoek messenverbod. 

2007 instelling messenverbod 

stadscentrum. Bron: 3-

hoeksverslagen 11-12-06; 

18-4-07; 10-10-07 

Locatiespecifiek Nee  

In 2002/2003 werd de aanpak 

van straatroof in Almere Ha-

ven geïntensiveerd. Bron: 

Jaarverslag politie Flevoland, 

2003  

Delict- en locatie-

specifiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003. 

Trendevaluatie 

2006 inzet Politie Biketeam 

verder uitgebouwd gericht op 

verminderen mishandeling en 

straatroof. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2005 

Delict- en locatie-

specifiek 

Nee  

2007 onderzoek naar achter-

grond straatroof, waarna 

'black spots' in beeld zijn ge-

bracht. Bron: 3-

hoeksverslagen 4-12-00; 18-

4-07 

Delictspecifiek Nee  

2008 i.o.v. politie weten-

schappelijk onderzoek naar 

verdachten straatroof. Bron: 

3-hoeksverslag 21-1-08 

Delict- en popula-

tiespecifiek 

Nee  
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2000 Landelijke inleveractie 

messen. Bron: 3-

hoeksverslag 10-1-0 

Delictspecifiek Nee  

2000 voor top-10 daders 

speciaal verplicht program-

ma, 2006 dossieropbouw An-

tillianen en preventie geweld. 

Bron: 3-hoeksverslagen 4-12-

00; 18-9-06; 3-12-07 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

2003 voorstel invoering pre-

ventief fouilleren. 2007 besluit 

geen aanwijzing veiligheidsri-

sicogebied. Bron: 3-

hoeksverslagen 2-10-03; 11-

12-06; 18-4-07 

Locatiespecifiek Nee  

In 2005 wordt de kwaliteit van 

het cameratoezicht bij FC 

Omniworld verbeterd. Bron: 

3-hoeksverslagen; 17-10-05; 

9-1-06; 18-9-06; 7-11-06 

Locatiespecifiek Nee, in de 

driehoeks-

verslagen 

staat enkel 

dat het on-

voldoende 

functioneert.  

 

In 2005 wordt de APV aan-

gepast, gericht op voorko-

ming van voetbalgerelateerd 

geweld. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2005 

Locatiespecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Trendevaluatie 

Vanaf 2007 is er een ver-

sterkte inzet van OM en poli-

tie rond C-categorie voetbal-

wedstrijden. Bron: 3-

hoeksverslag 3-12-07 

Locatiespecifiek Nee  

2003 extra toezicht politie en 

aanpassing APV gericht op 

het verminderen openbaar 

onzedelijk gedrag. Bron: 

Jaarverslag politie Flevoland, 

2003; Veiligheidsmonitor deel 

2, 2005 

Locatiespecifiek Ja: Veilig-

heidsmonitor 

deel 2, 2005. 

Trendevaluatie 



IVA beleidsonderzoek en advies  177 

Vanaf 2003 uitvoer project 

Aanpak Huiselijk Geweld Fle-

voland. 2006-2010 Nieuw be-

leid gericht op stimulering en 

versterking gemeentelijk be-

leid inzake huiselijk geweld. 

Bron: Maatschappelijke op-

vang en huiselijk geweld, 

2005; Nota meerjarenplan 

huiselijk geweld, 2005; Vei-

ligheidsmonitor deel 2, 2005 

Delictspecifiek Ja: Nota 

meerjaren-

plan huiselijk 

geweld, 

2005; Jaar-

rapportage 

Blijf Groep 

Flevoland, 

2007. 

Procesevaluatie 

2006-2010 Voortzetten en 

uitbreiden Marietje Kessels-

project gericht op vergroten 

weerbaarheid ter voorkoming 

van machtsmisbruik/geweld. 

Bron: Werkplan 2006-2010, 

2006; Jeugd- en jongeren-

monitor Almere, 2005 

Delict- en popula-

tiespecifiek 

Ja: Monitor 

sociale co-

hesie, 2003; 

Jeugd- en 

jongeren-

monitor Al-

mere, 2005. 

Trendevaluatie 

2005 start proef Raak/Zorg 

Nabij-project gericht op voor-

komen & bestrijden kinder-

mishandeling. 2006 invoering 

landelijk zorgformulier. 2007 

landelijke invoering "zorgfor-

mulier jeugd" en "monitor Po-

litiële jeugdtaak. Bron: Ont-

werp provinciaal beleidskader 

jeugdzorg 

Delictspecifiek Nee  

In 2007 geeft de politie voor-

lichting over huiselijk geweld 

tijdens de Libelle zomerweek. 

Bron: Jaarverslag politie Fle-

voland, 2007 

Delictspecifiek Nee  

2007 pilot wetgeving dader-

uithuisplaatsing. Bron: Jaar-

verslag politie Flevoland, 

2007 

Delictspecifiek Nee  

In 2003 start het project Rela-

tioneel geweld. Bron: Jaar-

verslag politie Flevoland, 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

Trendevaluatie 
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2004 2004. 

2006 Start woninginbraak-

team gericht op ontwikkelen 

preventief advies. Bron: 3-

hoeksverslag 18-9-06 

Delictspecifiek Nee  

2005 voorstel cameratoe-

zicht. 2006 uitvoering nulme-

ting cameratoezicht. Bron: 3-

hoeksverslagen 17-10-05; 9-

1-06; 15-2-06 

Delictspecifiek Nee  

2006 Proef SBBA camera-

toezicht. Bron: 3-

hoeksverslag 26-6-06 

Delicts- en loca-

tiespecifiek 

Nee  

2006 vakantiewoningproject, 

verstrekken PKVW gericht op 

verminderen inbraken en 

vernielingen. Bron: SVA jaar-

verslag, 2006 

Delictspecifiek Ja: SVA 

jaarverslag, 

2006 

Trendevaluatie 

2003 intensivering repressie-

ve aanpak auto-inbraken en 

uitgebreidere controle in Al-

mere Stad West. Bron: Jaar-

verslag politie Flevoland, 

2003 

Delict-, populatie- 

en locatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slagen poli-

tie Flevo-

land, 2003, 

2004, 2005. 

Trendevaluatie 

2003 intensivering repressie-

ve aanpak bedrijfsinbraken. 

2005 prioritering bedrijfsin-

braken. Bron: Jaarverslagen 

politie Flevoland, 2003, 2005 

Delict- en popula-

tiespecifiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Trendevaluatie 

2001 instelling Keurmerk Vei-

lig Ondernemen Bedrijventer-

reinen gericht op extra bevei-

liging bedrijventerreinen 

d.m.v. surveillance en ca-

mera's. Bron: Veiligheidsmo-

nitor, 2001; Programma inte-

grale veiligheid gemeente 

Almere, 2007 

Delict- en locatie-

specifiek 

Ja: Pro-

gramma in-

tegrale vei-

ligheid ge-

meente Al-

mere, 2007. 

Procesevaluatie 
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2001-2007 woninginbraak-

preventie door Keurmerk Vei-

lig wonen (per 2005 door 

gemeente i.p.v. politie). Ver-

der politiekeurmerk Veilig 

Wonen nieuwbouw verplicht 

gesteld. Bron: Veiligheidsmo-

nitor 2001; Jaarverslag St. 

veiligheidszorg Almere, 2006; 

3-hoeksverslag 15-1-07 

Delictspecifiek Ja: Veilig-

heidsmonitor 

uit 2001 en 

2005; SVA 

jaarverslag, 

2006. 

Procesevaluatie, 

trendevaluatie 

In 2007 organisatie "alcohol-

maand" gericht op alcohol-

preventie jongeren. Bron: 3-

hoeksverslag 10-10-07 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2000 investeert het 

OM in het programma Justitie 

in de Provincie (JIP) gericht 

op verbetering van de aanpak 

van jeugdcriminaliteit en risi-

cogedrag. Bron: 3-

hoeksverslagen 10-1-00; 3-4-

00; 14-4-00; 28-6-02 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf het jaar 2000 is er het 

project 'Doorstart', een inter-

ventietraject voor Risicojon-

geren (12-24jr). Bron: Monitor 

sociale cohesie, 2003; 3-

hoeksverslag 10-1-00; Ge-

meente Almere: jonge stad 

voor jeugd en jongeren, mei 

2006 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

In 2007 is besloten het kan-

jerproject op meer scholen in 

te gaan voeren in het kader 

van schoolveiligheid. Bron: 3-

hoeksverslag 10-10-07 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2007 wordt gewerkt 

aan een verbeterde registra-

tie en aanpak van schoolver-

zuim. Bron: 3-hoeksverslagen 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: 3-

hoeksver-

slag 3-12-

2007 

Procesevaluatie 
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10-10-07; 3-12-07 

In 2007 wordt gekozen voor 

een intensivering van de 

aanpak van geweld door jon-

geren door middel van een 

actieplan (persoonsgerichte 

en gebiedsgerichte maatre-

gelen). Bron: 3-hoeksverslag 

3-12-07 

Delict- en popula-

tiespecifiek 

Nee  

Vanaf 2002 is de aanpak van 

vandalisme door jeugd geïn-

tensiveerd. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2003 

Delict- en popula-

tiespecifiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003; 3-

hoeksver-

slag 18-4-

2007. 

Trendevaluatie 

± 2003 Project Stad-West 

Leefbaarheid gericht op te-

rugdringen overlast jongeren 

(6-18 jr.) m.b.v. activiteiten en 

voorzieningen voor jongeren. 

Bron: Monitor sociale cohe-

sie, 2003 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003. 

Procesevalutie 

Vanaf 2004 loopt in Almere 

Buiten het programma 

“Communities that care”. Veel 

van de probleemgedragingen 

waar het programma op in-

grijpt zijn van belang voor het 

terugdringen van jeugdover-

last, geweld op straat en 

jeugdcriminaliteit. Bron: 

Jeugdgroepen 2004. 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003. 

Procesevaluatie 

± 2005 oprichting Joiint ge-

richt op "ontwikkeling betere 

aanpak problematische 

jeugdgroepen". Bron: Jeugd- 

en jongerenmonitor Almere, 

2005 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  
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In 2003-2004 wordt met het 

PreventieProject gewerkt aan 

verbetering van signalering 

van risicogedrag onder jonge-

ren (12+). Bron: Monitor soci-

ale cohesie, 2003 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003. 

Procesevaluatie 

Vanaf 2004 vond intensive-

ring van de zorg voor risico-

jeugd plaats (pakket van 

maatregelen, onder andere in 

het kader van de nota 'Op-

groeien in Almere'). Bron: No-

ta Opgroeien in Almere.  

Populatiespeci-

fiek 

Nee van ge-

heel, wel 

van onder-

delen van 

Nota. Som-

mige onder-

delen als 

aparte maat-

regel opge-

nomen. 

Daarbij 

wordt ver-

wezen naar 

eventuele 

evaluatie. 

 

In 2004 werd de zogenaamde 

JIT-aanpak ingevoerd (Jeugd 

Interventie Teams). Eerst in 

twee stadsdelen, vanaf 2006 

stadsbreed. Bron: Evaluatie 

werkwijze JITs, 2005; Jeugd-

groepen, 2006; Programma 

integrale veiligheid 2007-

2010; Jaarverslag politie Fle-

voland, 2006; Werkplan 

2006-2010, 2010 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Ja: Pro-

gramma in-

tegrale vei-

ligheid ge-

meente Al-

mere, 2007-

2010; jaar-

verslag poli-

tie Flevo-

land, 2003; 

Werkplan 

2006-2010. 

Procesevaluatie, 

trendevaluatie 

In 2004 startte het project 

BUDO om jongeren die (pro-

blematisch) drugs gebruiken 

te activeren. Bron: BUDO, fe-

bruari 2006; Werkplan 2006-

2010, 2006 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: BUDO, 

februari 

2006. 

Effectevaluatie 

Per 1 juli 2006 is het ESAR-

systeem ingevoerd (Elektro-

nisch Signaleringssysteem 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  
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Almeerse Risicojongeren). 

Bron: 3-hoeksverslag 9-1-06. 

Preventieve maatregelen ge-

troffen in de vorm van geüni-

formeerde politie per bus te 

laten reizen van wijk naar 

wijk. Bron: 3-hoeksverslag 

15-2-06 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

2008 meer ambulante inzet 

jongerenwerk in weekenden. 

Inzet beveiliging jongeren-

centra. Bron: De Schoor 

trends en ontwikkelingen, 

2008 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Nee  

Vanaf 2003 werd op 17 ba-

sisscholen het project Sport 

op school gestart, tevens ge-

richt op "het tegengaan van 

verveling, vandalisme en cri-

minaliteit". Bron: Monitor so-

ciale cohesie, 2003 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003 

Aantallen zonder 

vergelijking 

In 2005 is op de drie scholen 

waar de meeste vernielingen 

plaatsvonden extra geïnves-

teerd in het voorkomen van 

vandalisme. Bron: Jeugd- en 

jongerenmonitor Almere, 

2005 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jeugd- 

en jonge-

renmonitor 

Almere, 

2005. 

Procesevaluatie 

2005 Opdracht opstellen plan 

van aanpak "loverboys". 

Bron: Maatschappelijke op-

vang en huiselijk geweld, 

2005 

Delictspecifiek Nee  

2002-2005 prioritering jeugd-

criminaliteit bij politie gericht 

op verminderen proportie 

jeugdige verdachten. Bron: 

Jaarverslag politie Flevoland, 

2003 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2003. 

Trendevaluatie 
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Invoering (in 2001) van de 

STOP-reactie voor 12-

minners. Bron: Veiligheids-

monitor, 2001 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Veilig-

heidsmonitor 

deel 2, 2005. 

Trendevaluatie 

2007 op 10 scholen controle 

leerlingenkluisjes door politie. 

Bron; Jaarverslag politie Fle-

voland, 2007 

Populatiespeci-

fiek 

Nee Trendevaluatie 

In 2005 neemt de politie het 

format CBA -J (Criminaliteits 

Beeld Analyse Jeugd) in ge-

bruik om beter inzicht te krij-

gen in de achtergronden van 

criminaliteit door jeugdige 

daders. Bron: Jaarverslag po-

litie Flevoland, 2004 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Trendevaluatie 

In 2006 sloten politie, ge-

meente en OM Schoolveilig-

heidsconvenanten. Bron: 

Jaarverslag politie Flevoland, 

2006 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

2003 Start in 1/3 van Almeer-

se wijken met CtC gericht op 

preventie probleemgedrag en 

maatschappelijke uitval jon-

geren. In 2005 in hele ge-

meente ingevoerd. Bron: 

Jaaroverzicht De Schoor, 

2007 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003. 

Procesevaluatie 

Vanaf 2005 zijn er met mid-

delbare scholen in Almere 

Buiten convenanten  'Veilig-

heid Middelbare scholen' af-

gesloten. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2005 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Trendevaluatie 

Vanaf 2007 zijn 13 jongeren-

buurtbemiddelaars aan de 

slag in het kader van het pro-

ject JOLO: Jongeren Lossen 

het Op. Bron: Jaaroverzicht 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaar-

overzicht De 

Schoor, 

2007/2008. 

Procesevaluatie 
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De Schoor, 2007/2008 

Vanaf 2007 is er een 'Actie-

programma jeugd en vrije tijd' 

om nog beter aan te kunnen 

sluiten op de wensen van 

jongeren. Bron: interview 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2006 wordt de toezicht 

in de woonwijken geïntensi-

veerd onder leiding van de 

veiligheidsmanagers. Bron: 

Jaarverslag St. veiligheids-

zorg Almere,  

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

In 2007 is gestart met het 

platform JVSA voor structu-

reel overleg met de jongeren 

over de inrichting van jonge-

renontmoetingsplekken in het 

stadscentrum. Bron: Zicht op 

Stadshart Almere, april 2006; 

Jaarverslag De Schoor, 2007 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Nee  

In Almere Haven is vanaf 

2002 het buurtsportwerk uit-

gebreid. Bron: Monitor socia-

le cohesie, 2003 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Ja: monitor 

sociale co-

hesie, 2003. 

Aantallen zonder 

vergelijking 

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. betere aanpak 

(bijna) criminele jongeren. 

Bron: Evaluatie programma 

integrale veiligheid, 2006 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Trendevaluatie 

2007 decentrale inzet JIP, 

gericht op voorlichting en ad-

vies. Bron: Jaarverslag De 

Schoor, 2007 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2005 jaarlijks in kaart 

brengen probleemjongeren-

groepen m.b.v. Shortlistme-

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag De 

Schoor, 

Procesevaluatie 
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thodiek. Tot 2007 door ge-

meente, daarna door politie.  

Bron: Jaarverslag politie Fle-

voland, 2005; interviews. 

2007. 

2007 intensivering en verbre-

ding aanpak jeugdproblema-

tiek. Bron: Jaarverslag De 

Schoor, 2007 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag De 

Schoor, 

2007. 

Trendevalua-

tie/effectmeting 

In 2004 was het 'Handha-

vingsarrangement Flevolijn' 

van kracht. Jaarverslag politie 

Flevoland, 2004; 3-

hoeksverslag 9-1-06 

Locatiespecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2004; Ef-

fectmeting 

handha-

vingsarran-

gement Fle-

volijn, 2006; 

Veiligheids-

monitor deel 

2, 2005; 3-

hoeksver-

slag 9-1-

2006. 

Trendevaluatie 

2006 extra politietoezicht en 

afsluiting parkeerterreinen 

gericht op verminderen over-

last (homo)seksuele ontmoe-

tingsplek. Bron: 3-

hoeksverslag 11-12-06; Jaar-

verslag St. veiligheidszorg 

Almere, 2006 

Locatiespecifiek Nee  

2001 verschillende maatrege-

len getroffen in het kader van 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

gericht op creëren veilige, 

prettige winkelomgeving en 

bevorderen veiligheid onder-

nemers. Bron: Veilig onder-

nemen in Almere, 2007 

Locatiespecifiek Ja: Veilig 

ondernemen 

in stadscen-

trum Almere, 

2007; Tel-

derman, in-

terne memo 

februari 

2007; Veilig-

heidsmoni-

Effectevaluatie, 

procesevaluatie 
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tor, 2001. 

2006 extra aandacht voor 

Regionaal Evenementenbe-

leid. Bron: 3-hoeksverslagen 

18-9-06; 11-12-06 

Locatiespecifiek Nee  

2002-2005 meer capaciteit 

gecreëerd voor noodopvang. 

Tevens extra aandacht be-

steed aan in kaart brengen 

en verbeteren kwaliteit op-

vang. Bron: interview 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Maat-

schappelijke 

opvang en 

huiselijk ge-

weld Flevo-

land, 2005. 

Procesevaluatie 

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. leefbaarheid en 

veiligheid. Bron: Evaluatie 

programma integrale veilig-

heid, 2006 

Locatiespecifiek Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Trendevaluatie 

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. gebouwde om-

geving en veiligheid. Bron: 

Evaluatie programma integra-

le veiligheid, 2006 

Locatiespecifiek Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Procesevaluatie 

Vanaf 2002 wordt gewerkt 

met een 'Handhavingspro-

gramma'. Bron: 3-

hoeksverslag 28-6-02 

Delictspecifiek Nee  

2006 omgevingsverboden in-

gesteld i.v.m. Koninginnedag. 

Bron: 3-hoeksverslag 9-1-06 

Locatiespecifiek Nee  

2003-2007 verschillende acti-

viteiten: extra toezicht (2003: 

Basora-team), extra aandacht 

voor specifieke problematiek 

(2005: Arrangement Antillia-

Populatiespeci-

fiek 

Ja: 3-

hoeksver-

slag 28-3-

2001; Moni-

tor sociale 

Trendevalua-

tie/effectevaluatie 
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nen) en aanpakken deze 

problematiek (1998-2004 Un 

kaso di Balansi, Werkgroep 

Antillianen). Bron: 3-

hoeksverslagen 20-3-01; 28-

3-01; 28-4-08; Jaarverslag 

politie Flevoland, 2003 

cohesie, 

2003. 

In 2007 komen opsporings-

camera's in het stationsge-

bied. Bron: 3-hoeksverslag 

18-4-07 

Locatiespecifiek Nee  

In 2007 komt meer toezicht in 

het stationsgebied door uit-

breiding van inzet van op-

bouwwerkers, CAD en politie. 

Bron: 3-hoeksverslag 10-10-

07 

Locatiespecifiek Nee  

2006 plaatsing verbodsbor-

den straatracen. Bron: 7-11-

06 

Delictspecifiek Ja: 3-

hoeksver-

slag 7-11-

2006. 

Trendevaluatie 

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. vergunningverle-

ning, toezicht en handhaving. 

Bron: Evaluatieprogramma 

Integrale veiligheid, 2006 

Delictspecifiek Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Effectevaluatie 

Vanaf 2001 extra aandacht 

voor VTH gericht op risicobe-

perking. 2007 uitbrengen 

Checklist Veiligheid dat be-

trekking heeft op het ruimte-

lijk planvormingsproces. 2008 

presentatie Almere Princi-

ples. Bron: Veiligheidsmoni-

tor, 2001; Programma inte-

grale veiligheid gemeente 

Almere, 2007; Werkplan 

2006-2010, 2006; Almere 

Delictspecifiek Nee  
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perspectief, 2008 

Vanaf medio 2005 dagelijkse 

inzet videoauto gericht op 

aanpak zware verkeersover-

tredingen. Bron: Jaarverslag 

politie Flevoland, 2005 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2005. 

Trendevaluatie 

In 2001 wordt de aanpak van 

handel in illegaal vuurwerk 

geïntensiveerd. Bron: 3-

hoeksverslag 28-6-02 

Delictspecifiek Nee  

Vanaf 2006 wordt strenger 

opgetreden tegen geluids-

overlast rond de jaarwisse-

ling. Bron: 3-hoeksverslag 

11-12-06 

Delictspecifiek Nee  

2007 advies toezicht islamiti-

sche objecten terugbrengen 

en laten plaatsvinden door 

noodhulp/toezichtsdienst. 

Bron: 3-hoeksverslagen: 7-

11-06; 11-12-07; 15-1-07 

Delictspecifiek Nee  

2006-2007 voorstel bijstellen 

beveiligingsstaffel bij evene-

menten. 3-hoeksverslagen 9-

1-06; 26-6-06; 10-2007 

Locatiespecifiek Nee  

2001 meerdere ontwikkelin-

gen ten behoeve van crisis-

beheer en rampenbestrijding. 

Bron: Veiligheidsmonitor, 

2001 

Delictspecifiek Nee  

2002-2005 in veiligheidsbe-

leid ambitie voor verbetering 

veiligheid burger en afname 

feitelijke onveiligheid, met 

name m.b.t. crisisbeheer. 

Bron: Evaluatieprogramma 

Integrale veiligheid, 2006 

Delictspecifiek Ja: Evalua-

tieprogram-

ma Integrale 

veiligheid, 

2006. 

Procesevaluatie 
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2007 beveiliging bedrijf (en 

werknemers) dat dierproeven 

doet. Bron: Essay radicalise-

ring, 2007 

Delictspecifiek Nee  

2006-2010 opname antidis-

criminatie in vergunning Ho-

recaondernemers. Bron: 

Werkplan 2006-2010, 2006 

Delictspecifiek Nee  

2007 organisatie themabij-

eenkomsten over onderwer-

pen gerelateerd aan radicali-

sering. Bron: Jaarverslag De 

Schoor, 2007; 3-

hoeksverslag 18-4-07 

Delictspecifiek Nee  

2008 start SGBO i.v.m. film 

Wilders. Bron: 3-

hoeksverslag 21-1-08 

Delictspecifiek Nee  

2007 aanhouding 11 ver-

dachten in onderzoek rechts-

extremisme. Bron: Jaarver-

slag politie Flevoland, 2007 

Delictspecifiek Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2007. 

Effectevaluatie 

(maar wel beperkt) 

2007 permanente bewaking 

moskee door eigen leden. 

Bron: Essay radicalisering, 

2007 

Delict- en locatie-

specifiek 

Nee  

2006 convenant Informatie-

uitwisseling met nieuwe TBS-

kliniek. Bron: 3-hoeksverslag 

18-9-06 

Locatiespecifiek Nee  

2006 afwijzing plan versla-

vingskliniek bij TBS-kliniek. 

Voorstel bouw in Almere Bui-

ten. Bron: 3-hoeksverslag 18-

9-06 

Locatiespecifiek Ja: 3-

hoeksver-

slag 18-9-

2006. 

 

Vanaf 2002 wordt gewerkt 

aan versterking van de sa-

menwerking in de aanpak 

van veelplegers. Bron: 3-

Populatiespeci-

fiek 

Nee  
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hoeksverslagen 2-10-03; 28-

6-02; 15-2-06; 18-9-06 

Vanaf 2006 is er een nazorg-

beleid voor veelplegers. Bron: 

Raadsbrief 2006 58, 2006 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2004 werkt politie Fle-

voland met een veelplegers-

lijst waarbij een selectie van 

50 wordt geadopteerd en 

continu aandacht krijgt. Bron: 

Jaarverslag politie Flevoland, 

2004 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: Jaarver-

slag politie 

Flevoland, 

2004. 

Aantallen zonder 

vergelijking, be-

knopte proceseva-

luatie 

Opstellen Werkplan 2006-

2010: Om te zorgen voor een 

goede aansluiting van de 

zorg- en justitieketen m.b.t. 

veelplegers. Bron: Werkplan 

2006-2010, 2006 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Vanaf 2007 is de aanpak van 

'beroepscriminelen' (zware 

misdaad) geïntensiveerd. 

Bron: Jaarverslag politie Fle-

voland, 2007 

Populatiespeci-

fiek 

Bron ondui-

delijk 

 

Vanaf zomer 2007 Vakantie-

preventieproject. Bron: Inter-

views 

Locatiespecifiek / 

Versterken toe-

zicht 

Nee  

2006 start vandalismeproject, 

met name gericht op preven-

tieve maatregelen. Bron: In-

terviews 

Locatiespecifiek Nee  

Inzet extra toezichthouders 

per stadsdeel. Bron: Inter-

views 

Locatiespecifiek / 

Versterken toe-

zicht 

Nee  

 „Beheerstoets nieuwe ge-

bouwen en nieuwe elemen-

ten voor de publieke ruimte‟. 

Bron: Interviews 

Locatiespecifiek Nee  
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Eind 2007 start training voor 

jongerenwerkers gericht op 

opvangen signalen radicalise-

ring/verrechtsing bij de jeugd. 

Bron: Interviews 

Delictspecifiek Nee  

Project ROSA (Panel Deur-

beleid) gericht op creëren van 

veilig en gezellig uitgaansge-

bied in Almere. Bron: 

www.uitgaan-met-rosa.nl; in-

terviews 

Locatiespecifiek Nee  

Jaarlijkse uitbreiding jonge-

renwerkactiviteiten in Almere. 

In zomer extra activiteiten; 

extra activiteiten voor 12-

minners. Bron: interviews en 

formatiegegevens De Schoor. 

Populatiespeci-

fiek 

Nee Aantallen 

zonder 

vergelijking 

Van medio tot eind 2007 inzet 

„streetcornerwork‟ gericht op 

aanpak van overlast door 

zwaar overlastgevende groe-

pen. Bron: interview; 

http://gemeenteraad.almere.n

l/gemeenteraad_content/_pid/

kolom1-1/_rp_kolom1-

1_elementId/1_15201. 

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Nee  

Vanaf 2002 meer inzet van 

ambulante jongerenwerkers. 

Vanaf 2006 50% van de ac-

comodatiegebonden uren 

jongerenwerkers ambulant 

gemaakt. Start intern oplei-

dingstraject jongerenwerkers 

uit doelgroep. Bron: Inter-

views; gegevens over forma-

tieontwikkeling De Schoor.  

Populatie- en lo-

catiespecifiek 

Nee  

Begin 2006 start Centrum 

voor Jeugd en Gezin (Oké-

punt) in Almere. Bron: inter-

views; www.oke-punt.nl. 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

http://www.uitgaan-met-rosa.nl/
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Nazorg ex-gedetineerden on-

dergebracht bij GGD. Bron: 

interviews 

Populatiespeci-

fiek 

Nee Proceseva-

luatie 

Medio 2006 start Room4U: 

een woon-werk-leertraject 

voor  Almeerse jongeren. 

Bron: interviews; 

www.kamersmetkansen.nl/in

dex_content.php?mgid=3&mi

d=4&mid_sub=0&nieuws_id=

180. 

Populatiespeci-

fiek 

Ja: inter-

views; 

www.kamers

metkan-

sen.nl/index

_content.php

?mgid=3&mi

d=4&mid_su

b=0&nieuws

_id=180 

Proceseva-

luatie 

Netwerk „Inzicht‟, gericht op 

verbetering samenwerking 

van welzijn en justitie op 

jeugddomein, in het bijzonder 

hulpverlening aan Marok-

kaanse jongeren. Eind juni 

2008 stuurgroep opgeheven 

en voortgezet op „werkgroep-

niveau‟. Bron: groepsinter-

view. 

Populatiespeci-

fiek 

Nee  

Medio 2008 opzet eerste 

buurtpreventieteam van Al-

mere in Danswijk. Bron: in-

terview; 

www.danswijkalmere.nl/buurt

preventie.htm. 

Locatiespecifiek Nee  

Checklist sociale veiligheid bij 

nieuwbouw en herinrichting 

vanaf 1992. In 2007 checklist 

aangevuld en opnieuw vorm-

gegeven. Bron: interview. 

Locatiespecifiek Nee  

Verdere verkenning van mo-

gelijkheden tot toepassing 

van APV. Elk half jaar aan-

wijzen van „veiligheidsrisico-

gebieden‟ op basis van ge-

weldsmonitor. Op basis hier-

van inzet APV-maatregelen. 

Delict- en locatie-

specifiek 

Nee  
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Bron: Interviews. 

Begin 2008 start werkgroep 

t.b.v. veiliger maken drie 

meest onveilige fietsroutes in 

Almere. Bron: Interviews. 

Locatiespecifiek / 

Versterken toe-

zicht 

Nee  
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4. Bronnen inhoudsanalyse publiek veiligheids-
discours 

 

Titel Vindplaats Datum van 

verschijnen 

Spreker(s) 

Korpschef Eringa: 'ik wil 't 

dorpsgevoel terug 

Almere vandaag 9-1-2004 Korpschef 

Ex-soldaten eind 2004 bij po-

litie aan de slag 

Almere vandaag 3-2-2004 Politie Flevoland 

Reiziger: 'Flevolijn nu veiliger' Almere vandaag 4-2-2004 n.v.t. 

Personeel als wapen tegen 

dief 

Almere vandaag 4-2-2004 Veiligheidsadviseur ge-

meente Almere 

Minder delicten in Stad Almere vandaag 12-2-2004 Politie Flevoland 

College steekt geld in jeugd 

en veiligheid 

Almere vandaag 12-2-2004 College van B&W 

Poortjes helpen niet, betere 

opvoeding wel' 

Almere vandaag 17-2-2004 VVD 

Onveilig gevoel veroorzaakt 

door groepen jongeren 

Almere vandaag 25-2-2004 Horeca NL 

Nemo-team blijft actief in Bui-

ten 

Almere vandaag 4-3-2004 Politie Flevoland 

Komst C2000 uitgesteld Almere vandaag 25-3-2004 n.v.t. 

Harde aanpak geweld Almere vandaag 31-3-2004 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Geweld niet alleen zaak poli-

tie' 

Almere vandaag 1-4-2004 Korpschef 

Noodopvang Perspectief slipt 

dicht 

Almere vandaag 9-4-2004 n.v.t. 
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Cijfer huiselijk geweld Almere 

hoogste in provincie 

Almere vandaag 28-4-2004 Openbaar ministerie, 

politie Flevoland. Stichting 

Reclassering Nederland en 

De Waag.  

Gemeente wil camera's in het 

stadshart 

Almere vandaag 4-5-2004 Wethouder 

Gemeenteraad voor legalise-

ren wietteelt 

Almere vandaag 4-5-2004 Gemeente Almere 

Camera's op de Veluwsekant 

groot succes 

Almere vandaag 13-5-2004 n.v.t. 

Jongeren willen JOP in 

stadshart 

Almere vandaag 29-6-2004 Werkgroep JVSA 

Jorritsma: Krimp andere 

korpsen in 

Almere vandaag 30-6-2004 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Politie krijgt goed rapportcij-

fer, ondanks te weinig agen-

ten 

Almere vandaag 6-8-2004 Politie Flevoland 

Politiebaas: 'Goede resulta-

ten Flevoland' 

Almere vandaag 13-8-2004 Politie Flevoland 

Jorritsma op kop af jaar in 

dienst 

Almere vandaag 18-8-2004 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Reiziger: 'Flevolijn veiliger' Almere vandaag 20-8-2004 n.v.t. 

Overvallen op bussen in Arn-

hem 

NRC Handels-

blad 

24-8-2004 Busmaatschappij 

Buurt bakkeleit over JOP Almere vandaag 7-9-2004 Gemeente Almere 

Minister Remkes komt Politie 

Flevoland tegemoet 

Almere vandaag 22-9-2004 Politie Flevoland 

Almere moet bij grote steden; 

Flevoland 

Algemeen Dag-

blad 

15-10-2004 Tweede kamer 

Jeugdagent: 'Ik ben niet de 

wet, ik handhaaf de wet' 

Almere vandaag 15-10-2004 Wijkagent 
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Opsporing en beroepsgeheim 

bijten elkaar 

Almere vandaag 4-11-2004 n.v.t. 

Film over vooroordelen rond 

terrorisme 

Almere vandaag 9-11-2004 Studenten 

Burgemeester Jorritsma 

roept op tot verdraagzaam-

heid 

Almere vandaag 12-11-2004 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Vijftig zwerfjongeren' Almere vandaag 26-11-2004 Gemeente Almere 

Ondernemers zelf verant-

woordelijk voor veiligheid 

Almere vandaag 2-12-2004 n.v.t. 

Veiligheid Flevoland is weer 

gestegen 

Almere vandaag 6-1-2005 n.v.t. 

LPF'er Eerdmans steunt pro-

test tbs-kliniek 

Almere vandaag 1-2-2005 Kamerlid 

Oprichting van preventieteam 

in de Molenbuurt 

Almere vandaag 1-3-2005 Bewoners 

Overlast hangjongeren met 

succes bestreden 

Almere vandaag 18-3-2005 n.v.t. 

Meer brein achter het bureau' Almere vandaag 24-3-2005 Politie Flevoland 

opkomst extreem-rechts Almere vandaag 6-4-2005 n.v.t. 

Aantal auto-inbraken in Alme-

re sterk gestegen 

Almere vandaag 6-4-2005 politie Flevoland 

Raad Almere akkoord met 

komst tbs-kliniek; 'Ze gaan 

dus gewoon in de wijk hun 

boodschapjes doen' 

Het Parool 15-4-2005 Bewoners Almere 

Gemeente zit bovenop fraude 

met uitkeringen 

Almere vandaag 21-4-2005 n.v.t. 

Blijvende aandacht voor Fle-

volijn 

Almere vandaag 3-5-2005 n.v.t. 



IVA beleidsonderzoek en advies  197 

Antillianenbeleid niet stigma-

tiserend 

Almere vandaag 25-5-2005 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Veilig Uitgaan Column burge-

meester Almere 

27-5-2005 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Niet in mijn achtertuin; Buurt-

protest 

Trouw 31-5-2005 Bewoners Almere (pro-

test); journalist (opinie) 

Uitgaanscentra Almere 'veili-

ger'; Flevoland 

Algemeen Dag-

blad 

9-8-2005 Gemeente Almere 

Minder fietsen gestolen in 

Stad 

Almere vandaag 10-8-2005 n.v.t. 

Almere steeds veiliger Almere vandaag 11-8-2005 Politie Flevoland 

Onze stewards zijn wel vol-

doende opgeleid' 

Almere vandaag 24-8-2005 n.v.t. 

Gemeente gaat de strijd aan 

met graffiti-spuiters in het 

stadshart 

Almere vandaag 15-9-2005 Gemeente Almere 

Aantal misdrijven in Amster-

dam gedaald 

Het Parool 26-9-2005 CBS 

Rode jasjes houden oogje in 

zeil 

Almere vandaag 29-9-2005 n.v.t. 

Politie wordt klantvriendelijker Almere vandaag 30-9-2005 n.v.t. 

Slachtoffers krijgen beter en 

sneller nazorg 

Almere vandaag 7-10-2005 n.v.t. 

  Column burge-

meester Almere 

7-10-2005 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Politieke partijen willen came-

ratoezicht en preventief fouil-

leren 

Almere vandaag 26-10-2005 VVD, PvdA, CDA en een 

aantal kleinere partijen 

Flevo ziekenhuis let extra op 

kindermishandeling 

Almere vandaag 1-11-2005 n.v.t. 
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Politie mag preventief fouille-

ren 

Almere vandaag 4-11-2005 Gemeente Almere 

Jeugdhulpverleners gaan be-

ter samenwerken 

Almere vandaag 9-11-2005 Gemeente Almere 

Gemeente en instellingen 

pakken samen huiselijk ge-

weld aan. 

Almere vandaag 25-11-2005 Gemeente Almere 

Instellingen moeten kind cen-

traal stellen, niet zichzelf'. ; 

Almere opent centraal 'loket' 

om versnippering en verkoke-

ring van de hulpverlening te-

gen te gaan 

NRC Handels-

blad 

30-11-2005 Onderzoeker 

Met of zonder publiek Column burge-

meester Almere 

2-12-2005 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Onze jongeren Column burge-

meester Almere 

10-2-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Mystery guest Column burge-

meester Almere 

17-2-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Gemeente pakt jongeren Almere vandaag 23-2-2006 Gemeente Almere 

Spelregels tegen overlast Almere vandaag 21-3-2006 Gemeente Almere 

Politiekorps Flevoland blijft 

inzetten op aanpak veelple-

gers 

Almere vandaag 30-3-2006 Gemeente Almere 

Buurtbemiddeling Column burge-

meester Almere 

14-4-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Tafelen Column burge-

meester Almere 

24-4-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Mobiele hangplekken bezor-

gen gemeente Almere hoofd-

brekens 

Almere vandaag 2-5-2006 Gemeente Almere 

Verkeerde vrienden; Vooral 

jongeren uit problematische 

NRC Handels- 6-5-2006 Jo Hermanns (verklaring 

anti-sociaalgedrag); politie 



IVA beleidsonderzoek en advies  199 

gezinnen zijn gevoelig voor 

groepsinvloed 

blad Almere (meldingen) 

- Column burge-

meester Almere 

26-5-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Ondernemers zijn het liefst 

rechter in eigen zaak; Bank 

mag salaris frauderende 

werknemer niet verlagen 

Het Financiële 

Dagblad 

29-6-2006 Journalist 

Aanpak wietplantages Almere vandaag 5-7-2006 Gemeente Almere 

Veelplegers Column burge-

meester Almere 

6-7-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Dure hobby Column burge-

meester Almere 

7-7-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Overlast groepen jeugd wordt 

minder 

Almere vandaag 16-7-2006 Gemeente Almere 

Extra controle vanwege ni-

kaab; identificatieplicht 

Trouw 19-7-2006 Medeoprichter speelpark 

uitbrander Column burge-

meester Almere 

21-7-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Almere verloederd Ach, 

overal is wel wat; Almere-

Haven is een van de meest 

verpauperde wijken van NL, 

maar bewoners willen niet 

weg 

De Volkskrant 29-7-2006 SEV 

Situatie op nieuw skatepark 

loopt uit de hand 

Almere vandaag 10-8-2006 Politie Flevoland 

jongeren opgepakt op Wim 

kanplein 

Almere vandaag 30-8-2006 Politie Flevoland 

Geldlopers doen stadscen-

trum van Almere in de ban 

Algemeen Dag-

blad 

5-9-2006 Twee waardetransporteurs 

Geldlopers stoppen ermee Almere vandaag 5-9-2006 Geldlopers 
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Veiligheid geldlopers in het 

geding 

Almere vandaag 7-9-2006 Geldlopers 

Geldlopers hervatten werk 

nog niet 

Almere vandaag 8-9-2006 Geldlopers 

Veilig over straat Column burge-

meester Almere 

8-9-2006 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Rover vlucht zonder buit 

maar veroorzaakt wel 

trauma's 

NRC Handels-

blad 

11-9-2006 Twee waardetransporteurs 

Minder overlast van skate-

park De Evenaar 

Almere vandaag 12-9-2006 n.v.t. 

Geld voor aanpak jongeren Almere vandaag 28-9-2006 Gemeente Almere 

Scholen moeten veiliger Almere vandaag 2-11-2006 Politie, gemeente, het 

openbaar ministerie en 

schoolbesturen van mid-

delbare scholen in Flevo-

land 

Geerts stille opportunisten 

(Gerectificeerd); Achtergrond 

De fractie van de Partij voor 

de Vrijheid 

De Volkskrant 16-12-2006 Journalist; citaten De Roon 

van de PVV 

Meer politie in de wijk Almere vandaag 5-1-2007 n.v.t. 

Echte problemen zitten ach-

ter de voordeur; Verloedering 

in de Utrechtse wijk Over-

vecht moet door bewoners 

zelf worden bestreden 

NRC Handels-

blad 

6-1-2007 Hoogleraar 

Sympathie voor messenver-

bod 

Almere vandaag 9-1-2007 VVD en KHN 

Centrum Buiten moet veiliger 

worden 

Almere vandaag 12-1-2007 Verschillende partijen 

Groei van de stad te merken 

bij uitgaan 

Almere vandaag 25-1-2007 Wijkagent horeca 
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Geldlopers naar de rechter Almere vandaag 2-2-2007 Geldlopers 

Criminaliteit neemt toe Almere vandaag 9-2-2007 Politie Flevoland 

Campagne tegen autokraken 

van start gegaan 

Almere vandaag 27-2-2007 Politie Flevoland 

Politie wil contact met Al-

meerder verbeteren 

Almere vandaag 7-3-2007 n.v.t. 

Dedier baas in probleembus Almere vandaag 8-3-2007 School 

De mankall Click geeft alleen 

overlast in Buiten 

Almere vandaag 9-3-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Nieuwe wijk moet beter inge-

richt 

Almere vandaag 16-3-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Veiligheid buslijn 2 nog niet 

helemaal op orde 

Almere vandaag 21-3-2007 n.v.t. 

Veel probleemwijken ten on-

rechte niet op lijst; Steden 

moeten meer geld uit Ge-

meentefonds krijgen. 

Trouw 23-3-2007 Onderzoekers 

Het probleem zit niet in de 

huizen; Marcel van Dam 

De Volkskrant 29-3-2007 Marcel van Dam: opinie 

Een kanjer vertrekt Column burge-

meester Almere 

13-4-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Zet Antillianenbeleid voort Almere vandaag 18-4-2007 gemeente Almere 

Almere onder druk Almere vandaag 19-4-2007 Onderzoekers 

Almeerder moeten leren uit-

gaan; Volgens Atlas voor 

Gemeenten is Almere moge-

lijk de probleemstad van de 

toekomst 

De Volkskrant 19-4-2007 Onderzoeker 

Leefbaarheid van jonge ste-

den daalt; Hoogopgeleiden 

en jongeren mijden nieuwe 

steden wegens mager cul-

De Volkskrant 19-4-2007 Onderzoeker 
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tuuraanbod 

Groeigemeentes als Almere 

en Lelystad zakken snel weg 

door mager cultuur aanbod 

Het Parool 19-4-2007 Onderzoeker 

Kinderen ontsporen Almere vandaag 25-4-2007 De schoor 

Bezuinigingen bij politie ver-

groten gevoel van onveilig-

heid 

Almere vandaag 2-5-2007 VVD 

René Kempenaar 1954-2007 Trouw 2-5-2007 n.v.t. 

Jeugd steeds crimineler Almere vandaag 11-5-2007 Openbaar ministerie 

„Brommetje‟  Column burge-

meester Almere 

11-5-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Waarom ook liberalen moe-

ten meedoen met de politieke 

trend van 'samen' 

NRC Handels-

blad 

19-5-2007 Sociaal cultureel werker en 

coördinator buurtbemidde-

ling in Almere 

Luilak Column burge-

meester Almere 

31-5-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Molenbuurt 2e hangplek van 

Nederland 

Almere vandaag 25-6-2007 n.v.t. 

Sporen van inbraak verdwij-

nen nooit 

De Volkskrant 30-6-2007 n.v.t. 

Overlast Stationsplein niet 

ernstig genoeg 

Almere vandaag 6-7-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Politie stuurt brandbrief rich-

ting minister 

Almere vandaag 7-7-2007 Politie Flevoland 

Veel overlast Stationsplein Almere vandaag 7-7-2007 Politie Flevoland 

Hier waak ik; Meer dan 

35.000 particuliere beveili-

gers waken over uw en onze 

eigendommen.  

NRC Handels-

blad 

7-7-2007 n.v.t. 
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Toch aanpak van problemen 

Stationsplein 

Almere vandaag 11-7-2007 Gemeente Almere 

Almere wordt overspoeld 

door illegale taxichauffeurs 

Almere vandaag 13-7-2007 Journalist 

Woede na dodelijke steek-

partij in Almere 

Algemeen Dag-

blad 

16-7-2007 Bewoners Almere Buiten 

Voorzichtige blijdschap over 

maatregelen Stationsplein 

Almere vandaag 16-7-2007 VVD 

Jorritsma noemt dodelijke 

steekpartij 'incident' 

Almere vandaag 16-7-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Vangnet Column burge-

meester Almere 

22-7-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Samenscholen verboden in 

Almere Buiten 

Almere vandaag 27-7-2007 Politie Flevoland 

Preventief fouilleren voorlopig 

uitgesteld 

Almere vandaag 29-7-2007 n.v.t. 

Actie met flessen terpentine; 

Extreemrechts geweld: elf 

jongens staan terecht in zaak 

van drie dagen 

De Volkskrant 22-8-2007 n.v.t. 

Directeur horecabond wil ho-

reca spreiden 

Almere vandaag 23-8-2007 Directeur horecabond 

Toezichthouders op het Sta-

tionsplein 

Almere vandaag 31-8-2007 Winkeliers stationsplein 

Dwepen met gedachtegoed 

van Hitler 

NRC Handels-

blad 

5-9-2007 Rechter Lelystad 

Jorritsma uit zorg over bezui-

niging bij politie 

Almere vandaag 10-9-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Maatregelen tegen overlast 

Antillianen 

Almere vandaag 19-9-2007 Werkgroep Antillianen 

De Polygoon gaat strijd aan Almere vandaag 26-9-2007 School 
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met vandalen 

Kerken zetten zich in voor 

Antiliaanse jongeren 

Almere vandaag 27-9-2007 Kerken 

Almeerse bussen onveilig Almere vandaag 28-9-2007   

Alcoholverbod op alle Al-

meerse schoolpleinen 

Almere vandaag 28-9-2007 Gemeente Almere 

Dit kan niet in Almere Column burge-

meester Almere 

28-9-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Anti-radicaliseringsbeleid Column burge-

meester Almere 

12-10-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Almeerse overlast krijgt lan-

delijke bekendheid 

Almere vandaag 16-10-2007 PvdA Almere 

E-mailverkeer Almere gesa-

boteerd 

NRC Handels-

blad 

26-10-2007 Deskundigen op terrein 

van computercriminaliteit 

Gemeente plaatst 100 ca-

mera's in het stadscentrum -

Almere 

Almere vandaag 9-11-2007 n.v.t. 

Nieuw opvanghuis voor 

zwerfjongeren 

Almere vandaag 9-11-2007 n.v.t. 

Veiligheidstips voor bewo-

ners Toonladder 

Almere vandaag 11-11-2007 n.v.t. 

Mosquito moet rondhangen-

de jeugd in Stedenwijk weg-

jagen 

Almere vandaag 22-11-2007 Gemeente Almere 

Haagse steun Column burge-

meester Almere 

30-11-2007 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Connexxion werkt aan betere 

veiligheid in de bussen 

Almere vandaag 14-12-2007 Busbedrijf Almere 

Kiosk keert terug in straat-

beeld; Consument verkiest 

vaker losse verkoop van 

Trouw 29-12-2007 n.v.t. 
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kranten en tijdschriften 

Straathoekmedewerkers aan 

de slag in Almere Buiten 

Almere vandaag 1-1-2008 n.v.t. 

Een kiosk geeft het goede 

voorbeeld; Bedrijf komt met 

'gezellige plek' in stadscen-

trum voor kranten, koffie en 

tabak 

NRC Handels-

blad 

3-1-2008 n.v.t. 

Centrum ziet weinig in kios-

ken; Stadsdeel wil openbare 

ruimte schoonhouden 

Het Parool 5-1-2008 n.v.t. 

VVD stelt vragen over inzet 

politie oud en nieuw 

Almere vandaag 7-1-2008 VVD 

Ondernemers Stationsplein 

willen meer politie zien 

Almere vandaag 7-1-2008 Ondernemers Stationsplein 

Samenscholing Column burge-

meester Almere 

11-1-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Meldpunt voor straatcriminali-

teit 

Almere vandaag 17-1-2008 Bewoners Almere 

Minder overlast door daklo-

zen 

Almere vandaag 17-1-2008 Leger des Heils 

Aanpak straatroven Almere vandaag 18-1-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Gemeente wil onderzoek 

naar onveiligheid 

Almere vandaag 18-1-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Politie hoopt op goede sa-

menwerking met meldpunt 

Almere vandaag 18-1-2008 Bewoners Almere 

Jorritsma wil straatcoaches Almere vandaag 18-1-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Spiegeltje aan de wand Column burge-

meester Almere 

18-1-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 
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Politie Almere legt werk neer Almere vandaag 22-1-2008 n.v.t. 

Messenverbod van kracht Almere vandaag 23-1-2008 College van B&W 

Beleid Antillianen faalt Almere vandaag 24-1-2008 Minister Vogelaar 

Er is veel in de pers te doen 

geweest over het „mislukte‟ 

Antillianenbeleid. Almere is 

een van de 21 Antillianenge-

meenten. 

Column burge-

meester Almere 

1-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Er kan veel bereikt worden Column burge-

meester Almere 

10-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Keurmerk Column burge-

meester Almere 

18-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Hoe meet je veiligheidsgege-

gevens? 

Column burge-

meester Almere 

20-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Eenmaal, andermaal, VER-

KOCHT! 

Column burge-

meester Almere 

22-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Op stap met ROSA Column burge-

meester Almere 

29-2-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

De overvaller wordt een vas-

te klant 

Algemeen Dag-

blad 

3-3-2008 Journalist 

Botox en liposuctie voor de 

bloemkoolwijk; Buurtverbete-

ring Droomwijken van een 

kwart eeuw geleden hebben 

opknapbeurt nodig om ver-

paupering te keren 

NRC Handels-

blad 

11-3-2008 Opinie: planoloog 

Arm op Curaçao, ontaard in 

Almere: Antillianengemeente 

Groeistad worstelt met over-

vertegenwoordiging van Antil-

lianen in de criminaliteit 

De Volkskrant 17-3-2008 In Almere woonachtige 

Antilliaan 

Fitna Column burge-

meester Almere 

29-3-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 
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Werkbezoek Column burge-

meester Almere 

11-4-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Mobiel alert Column burge-

meester Almere 

2-5-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Project Dropstuff in Almere 

dat erop gericht is  

NRC Handels-

blad 

5-5-2008 n.v.t. 

Maatregelen tegen geweld Column burge-

meester Almere 

16-5-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Opletten helpt Column burge-

meester Almere 

30-5-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Vakantietijd! Column burge-

meester Almere 

27-6-2008 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Tweejaarlijks statistisch on-

derzoek wijst op groeiende 

tweedeling in de stad; zuid-

oost zakt weg, ook voor wat 

betreft onderwijs 

Het Parool 4-7-2008 Onderzoekers 

Hirsch Ballin tevreden over 

aanpak Veiligheidshuizen 

Trouw 7-7-2008 n.v.t. 

Alcoholverbod uitgebreid Almere vandaag 18-7-2008 College van B&W 

Aandacht voor Parkwijk Almere vandaag 30-7-2008 Bewoners rond station 

Parkwijk 

Meer geld naar Antillianen Almere vandaag 3-9-2008 Taskforce Antilliaanse 

Nederlanders 

Geld voor aanpak jonge Antil-

lianen 

De Volkskrant 3-9-2008 Minister Vogelaar 

Meer geld en aandacht voor 

jonge Antillianen 

Trouw 3-9-2008 Taskforce Antillianen en 

minister Vogelaar 

VVD wil geweldpleger week-

einde in de cel 

Almere vandaag 4-9-2008 Almeerse VVD-fractie 

Voor en achter de schermen Column burge- 12-9-2008 Burgemeester Annemarie 
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werken aan veiligheid meester Almere Jorritsma 

Almere is een gewone, leuke 

stad'; vandaar dit boek Co 

Welgraven 

Trouw 27-9-2008 n.v.t. 

Een kind hoort thuis'; Crimi-

nologe Josine Junger-Tas 

over opvoeding 

NRC Handels-

blad 

4-10-2008 n.v.t. 

Veiligheidshuis van start Almere vandaag 10-10-2008 n.v.t. 

Afspraken met TBS-kliniek Almere vandaag 15-10-2008 n.v.t. 

Armoede drijft Nigerianen tot 

oplichting 

Algemeen Dag-

blad 

16-10-2008 Onderzoeker 

Nigeriaanse maffia vindingrijk 

en ongrijpbaar; 'Zuidoost 

wordt als businesscentrum 

van de wereld beschouwd. 

Het is voor Nigerianen een 

safe haven, vanwege de 

wetgeving en de relatief softe 

aanpak' 

Het Parool 18-10-2008 Onderzoeker 

Zorgen om overvallengolf Almere vandaag 23-10-2008 Eigenaren en medewer-

kers van supermarkten 

Appel moet gelden voor alle 

hangjongeren 

Almere vandaag 23-10-2008 Gemeente Almere 

Almere heeft geen bendes Almere vandaag 29-10-2008 Gemeente Almere 

Werkbezoeken…. Een mo-

deverschijnsel? 

Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Huiselijk geweld Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Opvoeden Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

veiligheid Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 
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Haagse steun Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Maxximaal veilig Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Meld huiselijk geweld Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 

Indrinken Column burge-

meester Almere 

 Burgemeester Annemarie 

Jorritsma 
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5. Inhoudsanalyse discours 

 

Berichten met positief nieuws over de omvang of ontwikkeling van criminaliteit 

of veiligheid in Almere.
43

  

Omvang en omvangontwikkelingen zonder toelichting van achtergronden 

- De totale criminaliteit in Almere is de afgelopen vier jaar volgens onderzoek van het 

CBS gedaald (Parool, 26/09/2005) 

- De jaarcijfers van de politie tonen een daling van het aantal overtredingen en een 

toename van het aantal opgeloste zaken (column AJ, 18/01/2008) 

- De criminaliteit in Almere is volgens politiecijfers gedaald (AV, 24/03/2005) 

- Almere is veiliger geworden volgens de politie: er is een toename van het aantal 

aanhoudingen en opgehelderde zaken (AV, 06/01/2005) 

- Almeerders voelen zich veiliger dan een aantal jaar geleden (column AJ, ?/?/2008) 

- Uit de politiemonitor blijkt dat de Almeerders vinden dat de stad veiliger is gewor-

den (AV, 06/08/2004) 

- De criminaliteit bleef het afgelopen jaar stabiel en het aantal woning- en auto-

inbraken daalde in Flevoland (AV, 09/01/2004)  

- Almere is een “gewone, leuke stad. De criminaliteit is er niet anders dan elders” 

(Trouw, 27/09/2008) 

- De criminaliteit in Almere is de eerste 6 maanden van dit jaar gedaald, bovendien 

voelen Almeerders zich veiliger, blijkt uit halfjaarcijfers van de politie en de politie-

monitor (AV, 11/08/2005) 

- Ruim tweederde van de meldingen van huiselijk geweld leidden in 2003 tot een 

zaak bij de politie (AV, 28/04/2004) 

- Politiecijfers over 2003 in het stadhart van Almere stemmen hoopvol. “De totale 

criminaliteit is slechts met 4% toegenomen terwijl de bevolking opnieuw sterk 

groeide” (AV, 12/02/2004) 

- Het centrum van Almere is veiliger geworden (AD, 09/08/2005) 

- Het uitgaanspubliek voelt zich veiliger (column AJ, 08/09/2006) 

- Er zijn meer aangiften van huiselijk geweld in Almere, maar dit is goed nieuws: de 

aangiftebereidheid neemt toe (column AJ, 07/10/2005) 

- Het aantal jeugdgroepen dat overlast geeft, is gedaald. Ook zijn er geen criminele 

jeugdgroepen in de stad (AV, 16/07/2006) 

- Er bestaan geen jeugdbendes in Almere, zo blijkt uit een politieonderzoek naar 

overlastgevende jeugdgroepen (AV, 29/10/2008) 

                                                           
43  Hierbij werden ook die berichten meegenomen waarbij er naast het positieve nieuws tevens minder gunstige 

feiten over de veiligheid of het veiligheidsbeleid van Almere waren opgenomen. Deze selectie leverde een totaal van 

37 berichten op (op de in totaal 216 artikelen die de zoekopdracht heeft opgeleverd). De overige artikelen (83% van 

het totaal aantal artikelen) zijn berichten over actuele of toenemende problematieken of berichten waarin enkel wordt 

gerapporteerd over de inzet van nieuwe, noodzakelijk geachte veiligheidsinterventies (waarbij er dus vooralsnog geen 

informatie gegeven kan worden over de effectiviteit van de interventie)   
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- Er zijn geen spanningen in Almere van Extreemrechtse groepjes jongeren met an-

deren (AV, 06/04/2005) 

 

Successen geboekt door specifieke maatregelen 

- Korpschef is trots op resultaten van het korps: er is een toename van het aantal 

aanhoudingen en opgehelderde zaken (13/08/2004) 

- Politie Flevoland heeft van het Rijk een prestatiebonus gekregen van 820.000 euro, 

omdat zij goed gepresteerd hebben (AV, 30/09/2005) 

- Buurtbemiddeling werkt: steeds meer problemen tussen Almeerders worden op de-

ze wijze opgelost (NRC, 19/05/2007 en column AJ, 14/04/2006) 

- Jongerenwerker hielp veel Almeerse jongeren met zijn individuele aanpak uit de 

problemen (Trouw, 02/05/2007) 

- Onconventionele aanpak van buurtproblemen in de Molenbuurt werkt goed in Al-

mere (NRC, 06/01/2007) 

- Er is door inzet van camera's en extra toezichthoudend personeel in Almere een 

halt toegeroepen aan overvallen op buschauffeurs (NRC, 24/08/2004)  

- Op de Alkmaargracht en het Wim Kanplein is de ergste overlast veroorzaakt door 

hangroepen verdwenen door verschillende aanpassingen (column AJ, 10/02/2008).  

- Jeugdagent succesvol in het voorkomen van „afglijden van jongeren‟ naar criminali-

teit (column AJ, 13/04/2007) 

- Straathoekwerkers lossen problemen met hangjongeren op rond het station van 

Almere centrum en gaan nu in Almere Buiten aan de slag (AV, 0?/01/2008) 

- De overlast van hangjongeren, alcoholisten, drugsgebruikers en -dealers op het 

Stationsplein is afgenomen (AV, 07/01/2008) 

- “Schoonveegactie” rond station Almere centraal vergroot veiligheidsgevoel (column 

AJ, datum onbekend)  

- Door meer toezicht is er nu minder overlast van skatepark De Evenaar 

(12/09/2006) 

- Overlast hangjongeren in Filmwijk met succes bestreden (AV, 18/03/2005) 

- Project Toezicht door jongeren boekt succes: 8 jongeren nieuwe perspectieven 

door baan of studie (AV, 29/09/2005) 

- Het aantal fietsendiefstalen in het stadcentrum is in 2004 met 40% gedaald. De da-

ling wordt vooral veroorzaakt door de aanleg van 2 gratis bewaakte fietsenstallin-

gen (AV, 10/08/2005) 

- Passagiers en personeel van Flevolijn voelen zich veiliger na maatregelen van af-

gelopen 2 jaar (AV, 03/05/2005) 

- Zeventig procent van de treinreizigers op de Flevolijn vindt het veiliger op het spoor 

(AV, 20/08/2004 en AV, 04/02/2004) 

- Camera‟s op bedrijventerrein Veluwsekant-Oost is succes (AV, 13/05/2004) 

 

Overzicht van opiniemakers die in de periode van januari 2004 tot en met juli 2008 

hun zorgen uitten over de criminaliteitsomvang of -ontwikkelingen in Almere. 

Burgemeester Jorritsma 
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- De toename van straatroven en overvallen in Almere is zorgwekkend, vooral ook 

om de jonge leeftijd van daders (AV en column AJ, 18/01/2008) 

- Almere heeft te maken met “grote stads problemen” waar het om veiligheid gaat 

(AV, 18/01/2008) 

- Er is zorg over de problemen veroorzaakt door hangjongeren in Almere (AV, 

18/01/2008) 

- Aangekondigde inkrimping politiekorps is voor groeigemeente Almere onaanvaard-

baar en zal ten koste gaan van de veiligheidszorg (AV, 10/09/2007) 

- Burgemeester maakt zich zorgen over de ontstane angst onder bewoners na dode-

lijk steekincident waarbij hangjongere dader was (AV, 16/07/2007) 

- De overlastproblematiek buiten het stationsplein is “veel erger” (want structureler) 

dan de ervaren overlast op het stationsplein van Almere (AV, 06/07/2007) 

- Bij de bouw van nieuwe wijken moet meer gelet worden op veiligheid; andere 

speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente van de gemeente 

zijn jeugd, huiselijk geweld en uitgaansgeweld (AV, 16/03/2007) 

- Er bestaat een verkeerd beeld van de Almeerse bende Mankall Klick: deze is niet 

crimineel en niet overwegend Antilliaans, maar overlastgevend en Multi-etnisch 

(AV, 09/03/2007) 

- De oververtegenwoordiging van Antillianen wat betreft criminaliteit neemt toe (AV, 

25/05/2005) 

- Na de moord op van Gogh is er onrust ontstaan rond de islamitische school Al 

Iman en er worden racistische teksten gekladderd. De Burgemeester roep op tot 

verdraagzaamheid (AV, 12/11/2004) 

- Er is onzekerheid of Almere de beschikking krijgt over afdoende politiesterkte (AV, 

18/08/2004; AV, 30/06/2004)  

- De stijging van de geweldsdelicten in Almere is verontrustend en gaat tegen de 

trends in bij andere gemeenten. "Dit heeft te maken met het feit dat Almere relatief 

veel jonge inwoners kent en we een nieuwe stad zijn. Er is een tekort aan voorzie-

ningen en agenten." (AV, 31/03/2004) 

- Het indrinkgedrag van kinderen baart zorgen en leidt tot agressiviteit en vechtpar-

tijen tijdens uitgaan (Column AJ, datum onbekend) 

- Huiselijk geweld is een groeiend probleem in Almere (Column AJ, datum onbe-

kend) 

- Ondanks de camera's in de bussen komen er veel klachten van jongeren die zich 

misdragen in de bus. "Chauffeurs bleken bepaald gedrag al helemaal niet meer te 

melden omdat het gewoon geworden was. Ik vind dat schokkend en alarmerend. 

Zo gaat het van kwaad tot erger" (Column AJ, datum onbekend) 

- Om zich veilig te voelen dragen sommigen tijdens het uitgaan een steekwapen. Dit 

moet worden “uitgebannen” (Column AJ, 08/09/2006) 

- “Almere groeit als stad en daarmee groeien ook helaas de criminaliteitscijfers. Als 

gemeente doen wij daar veel aan, maar of we de juiste dingen doen en of onze in-

woners dat merken, dat weten we niet” (Column AJ, datum onbekend) 

- Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak neemt toe. De bur-

gemeester geeft aan dit “onbegrijpelijk” te vinden en niet te accepteren (columns 

AJ, 16/06/2008, 16/05/2008 en 11/05/2007) 

- Met de groei van de stad neemt het uitgaansgeweld toe (column AJ, 27/05/2005) 
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- Extra alertheid is geboden na het uitbrengen van de film Fitna op internet. De film 

kan tot sociale spanningen leiden (column AJ, 29/03/2008) 

- Nog steeds zijn er negatieve ervaringen met het deurbeleid in de horeca. Discrimi-

natie komt voor (Column AJ, 29/02/2008, 26/05/2006 en 17/02/2006) 

- Ongefundeerde berichtgeving op basis van www.misdaadkaart.nl dragen bij aan de 

onveiligheidsgevoelens van mensen (Column AJ, 20/02/2008) 

- In de onrustige jaarwisseling werd voor 80.000 Euro schade aangericht (column 

AJ, 11/01/2008) 

- Binnen de Oke-punten wordt goed samengewerkt om de problemen rond de op-

voeding tijdig te signaleren. Desondanks dreigen jongeren uit de boot te vallen: 

jongeren onder 12 die niet onder het Strafrecht vallen en jongeren boven de 18 die 

niet meer onder Jeugdzorg vallen (column AJ, 22/07/2007) 

- Helaas gaat luilak steeds vaker samen met gooien van eieren, bekladden van ge-

bouwen en vernielingen in de openbare ruimte (column AJ, 31/05/2007) 

- Jaarlijks wordt voor 550 duidend euro vernield (column AJ, 21/07/2006) 

- Hennepkwekerijen vormen in toenemende mate een bron van overlast. Er ontstaan 

stank en brandgevaarlijke situaties en ontruimingen kosten veel geld en politie-

inzet. Ook is het een schadepost voor de woningbouwcorporatie. Coffeeshophou-

ders worden naar de georganiseerde criminaliteit gedreven omdat de productie il-

legaal is. Het blijft dus dweilen met de kraan open (column AJ, 07/07/2006) 

- Antilliaanse jongeren hebben – ook in Almere – een onevenredig groot aandeel in 

de criminaliteit (column AJ, 10/02/2006) 

 

Gemeente Almere 

- Er bestaat zorg over de toename van uitgaansgeweld en bedreigingen van winke-

liers (AD, 09/08/2005) 

- Almere kende in 2007 43 jeugdgroepen die op straat overlast veroorzaakten. Eén 

van deze groepen hield zich bezig met criminele activiteiten (AV, 29/10/2008) 

- Er is zorg over de omvang en ernst van jeugdoverlast in Almere (AV, 23/10/2008; 

AV, 18/07/2008; AV, 22/11/2007; AV, 28/09/2007; AV, 28/09/2006; AV, 

02/05/2006) 

- Het college van B&W is bezorgd over de toename van geweld in de binnenstad 

(AV, 23/01/2008) 

- De gemeente maakt zich zorgen over de overlastproblematiek op het stationsplein 

(AV, 11/07/2007) 

- Er is sprake van een oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren wat betreft 

criminaliteit, werkloosheid en schooluitval (AV, 18/04/2007) 

- In Almere worden steeds vaker illegaal wietkwekerijen aangetroffen (AV, 

05/07/2006) 

- Omwonenden Wim Kanplein ervaren veel jongerenoverlast (AV, 21/03/2006) 

- Voor de komende jaren is extra inzet nodig op de speerpunten:  voorkomen van 

radicalisering, ontmanteling van wietplantages en betere begeleiding van veelple-

gers (AV, 23/02/2006) 

- Signalen van huiselijk geweld moeten beter worden opgevangen (AV, 25/11/2005) 

- Almere heeft veel jeugd, 15% van hen heeft problemen en met 2% gaat het heel 

slecht (AV, 09/11/2005) 
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- Almere telt 50 zwerfjongeren (AV, 26/11/2004) 

- De veiligheidsadviseur van de gemeente geeft aan dat winkeldieven de laatste tijd 

hondsbrutaal zijn en met volle karren boodschappen de supermarkten uit lopen, 

ondanks burenbelsysteem en alarmknop om de politie te waarschuwen (AV, 

04/02/2004) 

 

Politie Flevoland/Almere 

- De politie Almere heeft haar zorg geuit over het veelvuldig voorkomen van asociaal 

groepsgedrag onder jongeren, onder andere „happy slapping‟ (NRC, 06/05/2006) 

- De korpsbeheerder van politie Flevoland schrijft een brandbrief aan de minsister 

van BZK over de aangekondigde bezuiniging van honderd miljoen euro die alle po-

litiekorpsen in Nederland treft. “Dit zal de criminaliteit in Flevoland verder doen stij-

gen” (AV, 07/07/2007) 

- De politie maakt zich zorgen over de overlastproblematiek op het stationsplein (AV, 

07/07/2007)   

- Het aantal kraken bij auto's is in 2006 in Flevoland gestegen (AV, 27/02/2007) 

- De korpschef maakt bekend dat Flevoland vorig jaar als enige regio in Nederland 

de criminaliteit met vier procent heeft zien stijgen. Deze stijging wordt vooral ver-

oorzaakt door het toegenomen aantal geweldsmisdrijven en het aantal autodiefstal-

len. Tevens geeft de korpschef  aan: “Als we minder criminaliteit willen, moet er be-

ter samengewerkt worden met gemeenten, scholen, corporaties en bewoners." Met 

name in Almere is dat een hele uitdaging, zo erkent de korpschef. ,”Mensen moe-

ten zich weer zorgen gaan maken om elkaar. Sociale veiligheid is heel belangrijk, 

daar zijn we samen voor verantwoordelijk." (AV, 09/02/2007) 

- Een wijkagent horeca van centrum Almere geeft aan dat politie en horeca steeds 

vaker te maken krijgen met problemen. Zo stijgt jaarlijks het aantal geweldsinciden-

ten op het plein en zijn er steeds vaker beschonken jonge kinderen (AV, 

15/01/2007) 

- Overlast jongeren op het Wim Kanplein blijkt hardnekkig en leidt tot arrestaties (AV, 

30/08/2006) 

- Nieuw Skatepark nabij station Oostvaarders in Buiten zorgt voor veel overlast; situ-

atie leidt tot arrestaties (AV, 10/09/2006) 

- Het huiselijk geweld stijgt enorm. Dat komt volgens de korpschef “omdat we er aler-

ter op zijn en natuurlijk doordat er het nodige aan de hand is" (AV, 11/08/2005) 

- Aantal auto-inbraken in Almere sterk gestegen (AV, 06/04/2005) 

- Naar aanleiding van het jaarverslag van politie Flevoland meldt de korpschef meldt 

dat “de periode van onschuld voorbij (is)”. De korpsbeheerder vult aan: “Terrorisme 

en zware criminaliteit worden onze regio niet langer bespaard (…) Het korps moet 

zich voorbereiden op verharding van de samenleving” (AV, 24/03/2005)  

- De districtschef van Almere geeft aan dat de politie Flevoland te weinig agenten 

heeft: onderzoek door Cebeon voor de nota Toekomst Almere spreekt van een te-

kort van bijna 80 agenten op 1-1-2003. Daaraan gekoppelde zorgen betreffen de 

klachten van burgers, het betrekken van burgers bij signaleren en opsporen en de 

hoge verwachtingspatronen van Almeerders t.a.v. hun woonomgeving (AV, 

06/08/2004) 

- Er is sprake van een stijging van geweldsdelicten (AV, 01/04/2004) 
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- Er is sprake van problematische handel in cocaïne in Almere Buiten escaleert (AV, 

04/03/2004) 

- Rijden onder invloed en fietsendiefstal is in Almere Stad toegenomen (AV, 

12/02/2004) 

- Het korps Flevoland kent het grootste politietekort van heel Nederland (AV, 

03/02/2004) 

- De korpschef geeft aan dat de stijging van relationeel geweld zorgen baart (AV, 

09/02/2004) 

 

Openbaar ministerie Zwolle/Lelystad 

- Een rechter van parket Flevoland maakt zich zorgen over manifest extreemrechts 

gedrag van groep Almeerse jongeren (NRC, 05/09/2007) 

- Het openbaar ministerie maakt zich grote zorgen over de toegenomen zware crimi-

naliteit bij jongeren in Almere (AV, 11/05/2007) 

 

Bewoners 

- Een Antilliaanse inwoner van Almere maakt zich zorgen over oververtegenwoordi-

ging van Antillianen in zijn stad (VK 17/03/2008) 

- Bewoners van Almere Buiten maken zich zorgen over de toenemende jeugdover-

last in de wijk en de in hun ogen te beperkte aanpak ervan door de politie (AD, 

16/07/2007) 

- Bewoners van protesteren over de komst van een TBS-kliniek in hun wijk (Trouw, 

31/05/2005; Parool, 15/04/2005) 

- Een aantal bewoners van het gebied rond station Parkwijk vindt dat hun buurt hard 

achteruit gaat en klaagt over toenemende criminaliteit (AV, 30/07/2008) 

- Een aantal bewoners vinden dat de politie, justitie en andere overheden straatcri-

minaliteit bagatelliseren (AV, 17/01/2008) 

- Bewoners van Molenbuurt klagen over toename jeugdoverlast en inbraken (AV, 

01/03/2005) 

- Drie filmstudenten problematiseren de vooroordelen van mensen over de islam 

door korte film over terrorisme (09/11/2004) 

 

Ondernemers, commerciële sector 

- Eigenaren en medewerkers van supermarkten maken zich zorgen over de overval-

lengolf in Almere (AV, 23/10/2008) 

- Ondernemers aan het stationsplein ervaren grote overlast van hangjongeren, alco-

holisten, drugsgebruikers en –dealers (AV, 07/01/2008; AV, 31/08/2007) 

- Directeur horecabond maakt zich zorgen over het uitgaansgeweld en over de on-

veiligheidsgevoelens van bezoekers in het stadscentrum (AV, 23/08/2007) 

- De voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Almere, geeft aan dat uit onderzoek 

in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan blijkt dat een kwart van de mensen 

zich weleens onveilig voelt tijdens het uitgaan in Almere Stad. 30% vindt dat de 

portiers niet correct optreden. Onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door 



 Criminaliteit en veiligheid in Almere 216 

groepen jongeren, agressief gedrag van mannen en dreigingen en seksuele intimi-

datie of geweld (AV, 25/02/2004).  

- Koninklijke Horeca Nederland en de VVD achten het messenverbod in de binnen-

stad een noodzakelijke ingreep om het gevoel van veiligheid te vergroten (AV, 

09/01/2007) 

- Waardetransporteurs achten de situatie in het centrum van Almere te onveilig om 

geld af- of op te halen vanwege overvalrisico (NRC, 11/09/2006; AD, 05/09/2006; 

AV, 02/02/2007; AV, 08/09/2006; AV, 07/09/2006; AV, 05/09/2006) 

 

Professionals betrokken bij veiligheidsbeleid en samenwerkingsverbanden van pro-

fessionals 

- Een sociaal cultureel werker uit haar zorg over de geringe communicatie tussen 

bewoners en overlastgevende jeugd in Almere (NRC, 19/05/2007) 

- Almeerse kerken maken zich zorgen over overlastgevend gedrag van Antilliaanse 

jongeren (AV, 27/09/2007) 

- Directie basisschool in Filmwijk maakt zich zorgen over het gedrag van haar leer-

lingen: er is vandalisme, overlast van blowende jongeren op het plein na schooltijd, 

maar ook tijdens schooltijd (AV, 26/09/2007) 

- De werkgroep Antillianen in Almere maakt maken zich zorgen over overlastgevend 

gedrag van Antilliaanse jongeren (AV, 19/09/2007) 

- Het Leger des Heils in Almere maakt zich zorgen over de (overlast veroorzaakt 

door) daklozen in het stadscentrum (AV, 17/01/2008) 

- Welzijnstichting De schoor maakt zich grote zorgen over de ongeveer vijftig “bree-

zersletjes” in Almere en de ongeveer tachtig jongeren in Buiten die zich zeer asoci-

aal gedragen. Er is sprake van ontsporing van kinderen (AV, 25/04/2007) 

- School geeft aan dat de veiligheid op buslijn 2 een probleem is (gebleven) ondanks 

inzet van leerlingbegeleiders van de school (AV, 21/03/2007; AV, 08/03/2007) 

- Ondernemers, Kamer van koophandel, Politie, ROC, brandweer, NS en Bedrijf-

schap Detailhandel vinden het centrum van Almere Buiten te onveilig (AV, 

12/01/2007) 

- Politie, gemeente, het openbaar ministerie en schoolbesturen van middelbare 

scholen in Flevoland maken zich zorgen over de veiligheid in en rondom scholen 

(AV, 02/11/2006) 

- NS, gemeenten, politie en OM geven aan dat de Flevolijn weliswaar veiliger is ge-

worden door maatregelen, maar dat handhaving en verbetering van belang zijn(AV, 

03/05/2005) 

- OM, politie Flevoland, Stichting Reclassering Nederland en De Waag tonen aan dat 

het aantal meldingen van huiselijk geweld in Almere uitsteekt boven de rest van de 

provincie (AV, 28/04/2004).  

- Het Leger deze Heils geeft aan dat de maatschappelijke opvang dicht slipt omdat 

mensen niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning; de begeleiding hierbij 

schiet tekort (AV, 09/04/2004) 

 

Lokale politieke partijen 
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- VVD Almere maakt zich zorgen over geweldpleging tijdens uitgaan (AV, 

04/09/2008) 

- VVD Almere vindt gepleegde vernielingen tijdens jaarwisseling buitensporig (AV, 

07/01/2008) 

- Almeers busbedrijf vindt het te onveilig op de bussen (AV, 14/12/2007; AV, 

28/09/2007) 

- Hangjongeren in het stadshart zorgen volgens de PvdA in Almere steeds vaker 

voor overlast (AV, 16/10/2007) 

- VVD Almere maakt zich zorgen over ervaren overlast in het stationsgebied (AV, 

16/07/2007) 

- Journalist beschrijft dat Almere wordt overspoeld door illegale taxichauffeurs (AV, 

13/07/2007) 

- VVD Almere maakt zich zorgen over de gevolgen van de dreigende bezuinigingen 

bij de politie (AV, 02/05/2007) 

- VVD, PvdA, CDA en een aantal kleinere partijen willen in het centrum beginnen 

met cameratoezicht en preventief fouilleren. Volgens hen blijkt uit politiecijfers dat 

bij 30% van de geweldsdelicten sprake is van wapenbezit (AV, 26/10/2005) 

- VVD Almere maakt zich zorgen over het toenemend geweld op scholen; de scho-

len worden volgens de partij te groot en er wordt eenzijdig geïnvesteerd in repres-

sieve in plaats van opvoedkundige interventies (AV, 17/02/2004) 

 

Overig landelijk 

- Planoloog maakt zich zorgen over de verpaupering van bloemkoolwijken in (onder 

andere) Almere (NRC, 11/03/2008) 

- Journalist geeft aan dat onder andere in Almere sprake is van een toenemend aan-

tal overvallen in fastfoodrestaurants en winkels (AD, 03/03/2008) 

- Computerexperts vinden dat de overheid tekortschiet in de beveiliging van compu-

ters, een incident bij de gemeente Almere is hiervan het bewijs (NRC, 26/10/2007) 

- Onderzoekers wijzen erop dat kwetsbare groepen uit Amsterdam zich in toene-

mende mate in Almere zullen vestigen (Parool, 04/07/2008) 

- Onderzoekers wijzen op het gevaar van dat de groeistad Almere tot probleemstad 

verwordt door een te mager cultureel aanbod (Parool, 19/04/2007; VK, 19/04/2007;  

VK, 19/04/2007) 

- Een columnist is van mening dat in probleemwijken van groeigemeenten als Alme-

re, Spijkenisse en Nieuwegein een te groot aantal mensen met te veel problemen 

op een te klein gebied woont (VK, 29/03/2007) 

- Onderzoekers geven aan dat ook wijken in Almere op de Vogelaarlijst van pro-

bleemwijken zouden moeten staan, vanwege de zorgelijke situatie daar (Trouw, 

23/03/2007) 

- Een journalist benoemt dat een Geert Wilders-aanhanger mogelijk tot lokale span-

ningen kan leiden door anti-Islam uitspraken (VK, 16/12/2006) 

- Een journalist problematiseert het gebrek aan aangiftebereidheid van bedrijven wat 

betreft fraude en noemt een voorbeeld in Almere (FD, 29/06/2006) 

- Een onderzoeker geeft aan dat de jeugdzorg te versnipperd en verkokerd is, ook in 

Almere (NRC, 30/11/2005) 
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- De Tweede kamer pleit voor toekenning van GSB-gelden aan Almere, m.n. vanwe-

ge omvang stadsproblematiek m.b.t. veiligheid (AD, 15/10/2004) 

- Onderzoekers tonen aan dat er Nigeriaanse oplichters in Almere wonen (Parool, 

18/10/2008; AD, 16/10/2008) 

- Minister Vogelaar en de Taskforce Antilliaanse Nederlanders achten in Almere ex-

tra aandacht voor jonge Antillianen noodzakelijk vanwege extreme schooluitval, 

verslaving en criminaliteit (VK, 03/09/2008; Trouw, 03/09/2008; AV, 03/09/2008; 

AV, 14/01/2008) 

- Volgens de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting is Almere Haven een van 

de meest verpauperde wijken van Nederland (VK, 29/07/2006) 

- Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vooral in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en 

Almere de politie de afgelopen vier jaar veel meer mishandelingsdelicten heeft ge-

registreerd (Parool, 26/09/2005) 

- Samenstellers van de Atlas voor gemeenten van 2007 stellen dat de leefbaarheid 

van snel groeiende gemeenten als Almere, Lelystad en Spijkenisse in de toekomst 

dreigt af te nemen doordat de zogenoemde 'new towns' hun aantrekkingskracht 

verliezen op veelverdieners en mensen met een middeninkomen (AV, 19/04/2007) 

- LPF kamerlid steunt bewonersprotest tegen komst TBS-kliniek (AV, 01/02/2005) 

 

Overzicht van maatregelen die in de media werden bekendgemaakt, aangekon-

digd of geadviseerd.
44

 

1. Verbetering opsporing 

Nieuw 

- Door de gemeente zijn/worden beveiligingscamera‟s in het winkelgebied van Alme-

re geplaatst (NRC 05/05/2008; AV, 09/11/2007) 

- De politie Flevoland heeft haar overvallenteam uitgebreid om een toename van 

overvallen op winkeliers naders te kunnen onderzoeken (AV, 23/10/2008) 

- De gemeente heeft samen met onder meer politie, woningbouwverenigingen, het 

openbaar ministerie en Nuon een plan van aanpak Hennepkwekerijen opgesteld 

(AV, 05/07/2006) 

- Flevoziekenhuis let extra op kindermishandeling middels gebruik van controlelijst 

kindermishandeling (AV, 01/11/2005) 

- De politie gaat meer tijd steken in het terugdringen van auto-inbraken; agenten 

gaan meer surveilleren en de politie doet ook een oproep aan bewoners om actief 

mee te werken aan de jacht op de autokrakers (AV, 06/04/2005) 

- Om aanpak van daders te ondersteunen worden afspraken tussen zorginstellingen 

en justitie vastgelegd in een convenant (AV, 04/11/2004) 

                                                           
44  Gecategoriseerd naar vier hoofdcategorieën: artikelen over maatregelen gericht op verbetering van de opspo-

ring, artikelen over maatregelen gericht op verbetering van repressie, artikelen over maatregelen gericht op verbetering 

van preventie, en artikelen over andersoortige maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen waarbij een combinatie 

van interventies werd ingezet of waarbij het gaat om uit te voeren onderzoek. Per categorie onderscheiden we vervol-

gens de nieuwe en de aanbevolen maatregelen. 



IVA beleidsonderzoek en advies  219 

- Door 3 rechercheurs in te zetten tegen de handel in cocaïne hoopt de politie te 

voorkomen dat de situatie in Almere Buiten escaleert, zoals in 2000 (AV, 

04/03/2004) 

- In Almere werd SMS-alert ingevoerd om extra ogen en oren te mobiliseren in de 

stad om incidenten op te lossen (column AJ, 02/05/2008) 

- Overvallen en straatroven zijn gestegen op de aanpak van overvallen en straatro-

ven gaat de gemeente in 2008 sterk actie ondernemen, “bijvoorbeeld door de inzet 

van een straatroofteam”(column AJ, 18/01/2008) 

 

Aanbevolen 

- ICT-experts adviseren de gemeente Almere haar computers beter te beveiligen te-

gen cybercriminelen (NRC, 26/10/2007) 

- De hoofdofficier van Justitie geeft aan dat “de criminaliteit steeds meer randstede-

lijke verschijnselen (krijgt), daarom is het belangrijk dat het korps blijft investeren in 

de kwaliteit van de recherche. Dus niet alleen blauw op straat, maar ook brein ach-

ter het bureau" (AV, 24/03/2005) 

 

2. Verbetering repressie 

Nieuw 

- Invoering van het veiligheidshuis in Almere wordt door de gemeente aangekondigd 

/ bekendgemaakt, om omvang criminaliteit te reduceren (Trouw 07/07/2008; AV, 

10/10/2008) 

- Een rechter van parket Flevoland geeft aan hard te straffen bij extreem-rechts ge-

drag door jongeren om signaal af te geven dat dit niet wordt getolereerd (NRC, 

05/09/2007) 

- Het college van B&W stelt een alcoholverbod in op alle schoolpleinen in Almere 

(AV, 28/09/2007) 

- Het college van B&W heeft het aantal plaatsen waar een alcoholverbod geldt, uit-

gebreid van veertien naar 89 (AV, 18/07/2008) 

- Het college van B&W kondigt een messenverbod af voor het centrum van Almere 

in verband met de toename van geweld in de binnenstad (AV, 23/01/2008) 

- Bewoners van Almere beginnen de stichting Meldpunt Straatcriminaliteit (MSC), uit 

onvrede over de aanpak van straatcriminaliteit in Almere (AV, 17/01/2008; AV, 

18/01/2008) 

- Burgemeester Jorritsma onderzoekt of in Almere straatcoaches kunnen worden in-

gezet om problemen met hangjongeren terug te dringen (AV, 18/01/2008) 

- Almeerse kerken starten Buddy-project om overlastgevend gedrag van Antilliaanse 

jongeren terug te dringen (AV, 27/09/2007) 

- Stichting De Schoor trekt vijf straathoekwerkers aan om overlast van hangjongeren, 

alcoholisten, drugsgebruikers en –dealers het stationsplein terug te dringen (AV, 

07/01/2008; AV, 31/08/2007) 

- In centrum en op station van Almere Buiten wordt tijdelijk een samenscholingsver-

bod ingesteld na dodelijk incident (AV, 27/07/2007) 



 Criminaliteit en veiligheid in Almere 220 

- Acht leerlingbegeleiders worden ingezet op een buslijn, waar leerlingen van een 

school voor overlast zorgen (AV, 08/03/2007) 

- Politie, gemeente, het openbaar ministerie en schoolbesturen van middelbare 

scholen in Flevoland gaan beter samenwerken wat betreft veiligheid in en rondom 

scholen. In een convenant is onder meer afgesproken regelmatig kluiscontroles te 

houden. Bovendien worden docenten beter geïnstrueerd wat ze moeten doen als 

ze alcohol, drugs of wapens aantreffen bij een leerling (AV, 02/11/2006) 

- Om de overlast van jongeren aan te pakken, trekt het college van B&W bijna 

94.000 euro uit. Het grootste deel hiervan (50.000 euro) gaat naar de zogenoemde 

Jeugd Interventie Teams (AV, 28/09/2006) 

- Om de jongerenoverlast op het Wim Kanplein wordt een bord met regels geplaatst 

(AV, 21/03/2006) 

- De gemeente tekent met 35 instellingen een convenant om gezamenlijk het feno-

meen huiselijk geweld aan te pakken (AV, 25/11/2005) 

- De gemeenteraad stemt in met preventief fouilleren en cameratoezicht in het cen-

trum (AV, 04/11/2005) 

- De gemeente gaat harder optreden tegen fraude met uitkeringen. Basis is activitei-

tenplan Handhaving 2005. Het motto is 'lik op stuk' (AV, 21/04/2005) 

- Binnen Flevoland zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met 37 organisaties die 

actief zijn in de aanpak van huiselijk geweld. Burgers kunnen helpen door vermoe-

dens van geweld te melden bij het meldpunt (Column AJ, datum onbekend). 

- In juni tekenen justitie, OM en gemeente een convenant voor nieuwe aanpak veel-

plegers (Column AJ, datum onbekend) 

- Om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan 

wordt door de gemeente een Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem inge-

voerd (column AJ, 16/06/2008) 

- Horeca, politie, openbaar ministerie en gemeente werken samen om uitgaansge-

weld tegen te gaan. Portiers worden getraind en hard geweld wordt hard bestre-

den, bijvoorbeeld met straatverbod (column AJ, 27/05/2005) 

- Om discriminatie bij uitgaansgelegenheden tegen te gaan zal ook gewerkt gaan 

worden een deurpanel. Mensen die geweigerd worden kunnen daar hun klacht 

neerleggen (column AJ, 26/05/2006) 

- Horecaondernemers hebben ermee ingestemd dat zij gecontroleerd worden door 

een mystery guest (column AJ, 17/02/2006)  

 

Aanbevolen 

- De gemeente Almere bepleit een “hardere aanpak” van alle overlastgevende jonge-

ren (AV, 23/10/2008) 

- VVD Almere bepleit hardere aanpak van geweldpleging tijdens uitgaan middels 

“weekendarrangement” (AV, 04/09/2008) 

- VVD bepleit meer inzet van politie tijdens jaarwisselingen om vernielingen tegen te 

gaan (AV, 07/01/2008) 

- Ondernemers aan het stationsplein willen meer blauw op straat om overlast van 

hangjongeren, alcoholisten, drugsgebruikers en –dealers aan te pakken (AV, 

07/01/2008) 
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- VVD onderstreept het belang van overlastbeperkende maatregelen in het stations-

gebied (AV, 16/07/2007) 

- De gemeenteraad is voor het uitvoeren van lokale experimenten met legale teelt 

van cannabis (AV, 04/05/2005) 

- Burgemeester Jorritsma bepleit een zero-tolerance beleid in het stationsgebied, na 

de succesvolle schoonveegactie eerder (Column AJ, datum onbekend)  

 

3. Verbetering preventie 

Nieuw 

- De gemeente Almere maakt in toenemende mate gebruik van de inzet van particu-

liere beveiligers, onder andere bij parkeergarages (NRC, 07/07/2007) 

- Een eigenaar van een speelpark in Almere voert identificatieplicht in voor betere 

controle op bezoekers (Trouw, 19/07/2006)   

- De gemeente Almere opent een loket voor opvoedhulp om versnippering en verko-

kering van de jeugdzorg tegen te gaan (NRC, 30/11/2005) 

- Gemeente Almere heeft als een van de eerste gemeenten de Verwijsindex Risico-

jongeren ingevoerd (NRC, 04/10/2008) 

- Minister Vogelaar geeft extra geld aan Almere om extreme schooluitval, verslaving 

en criminaliteit onder Antilliaanse jongeren aan te pakken (VK, 03/09/2008; Trouw, 

03/09/2008; AV, 03/09/2008; AV, 14/01/2008) 

- Bewoners van de Stripheldenbuurt maken afspraken met de TBS-kliniek in hun wijk 

over veiligheid (AV, 15/10/2008) 

- Het Leger des Heils in Almere opent een inloopcentrum in het stadscentrum van 

Almere om de overlast veroorzaakt door daklozen terug te dringen (AV, 

17/01/2008) 

- Busbedrijf in Almere gaat samen met politie en gemeente maatregelen nemen om 

bussen veiliger te maken (AV, 14/12/2007; AV, 28/09/2007) 

- De gemeente zet de Mosquito in om rondhangende jeugd in Stedenwijk weg te ja-

gen (AV, 22/11/2007) 

- Ouderen krijgen voorlichting over insluiping, diefstal, oplichting en het doen van 

aangifte (AV, 11/11/2007) 

- Er wordt een opvanghuis voor zwerfjongeren geopend in de Oostvaardersbuurt 

(AV, 09/11/2007) 

- Hangjongeren uit de Molenbuurt in Buiten winnen prijs met plan voor 'Hangplek van 

Nederland': de jongerenpolitie (AV, 25/06/2007) 

- De gemeente zet haar Antillianenbeleid voort en wil zich na 2008 meer richten op 

de oudere Antillianen en Arubanen (AV, 18/04/2007) 

- Een mobiele hangplek die de gemeente bestelde kan niet geplaatst worden i.v.m. 

de regelgeving (AV, 02/05/2006) 

- Politie, justitie en de gemeente regelen nazorg voor veelplegers om hen weer op 

het rechte pad helpen (AV, 30/03/2006) 

- Jeugdhulpverleners gaan beter samenwerken: met het actieplan van de regiegroep 

integraal jeugdbeleid wil men bereiken dat gemeente, onderwijs, jeugdzorg en justi-
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tie gaan samenwerken om te voorkomen dat een kind tussen wal en schip komt. 

Het gezin staat hierbij centraal (AV, 09/11/2005) 

- Gemeente verwijdert graffiti in stadscentrum (AV, 15/09/2005) 

- Binnen het veiligheidsplan van FC Omniworld is gekozen voor de inzet van ste-

wards; de rol van de politie wordt kleiner (AV, 24/08/2005) 

- Bewonersorganisatie BOM richt preventieteam op dat door de buurt loopt i.v.m. de 

toenemende klachten over jeugdoverlast en inbraken (AV, 01/03/2005) 

- De politie zet al een aantal jaren jeugd/wijkagenten in om overlast door jongeren te 

voorkomen (AV, 15/10/2004) 

- Er komt een JOP in de kruidenbuurt, maar onduidelijk is nog waar (AV, 07/09/2004) 

- OM, politie Flevoland, Stichting Reclassering Nederland en De Waag sloten vorig 

jaar een convenant  om relationeel geweld te stoppen, slachtoffers te helpen en 

daders aan te pakken (AV, 28/04/2004) 

- Er is een convenant ondertekend door de Almeerse horeca, Connexxion, NS, poli-

tie, brandweer, OM en gemeente om het veiligheidsklimaat in het stadscentrum te 

verbeteren. Er zijn aanbevelingen en speerpunten geformuleerd. Het wordt belang-

rijk geacht dat vrouwen zich veilig voelen tijdens het uitgaan, aldus de voorzitter 

van Horeca Nederland, afdeling Almere. Het convenant is ingegeven om voorbe-

reid te zijn op de groei van het stadhart die groei van het uitgaanspubliek mee-

brengt (AV, 25/02/2004) 

- Om ontwikkelingen die wijzen op radicalisering te kunnen signaleren en hierop 

goed te kunnen reageren moeten volgens de burgemeester de specifieke compe-

tenties van betrokken functionarissen worden versterkt. Wijkagenten in Flevoland 

krijgen hiervoor een training. Maar ook anderen zijn belangrijk: jeugdwerkers, lera-

ren en vooral ouders. het is belangrijk om in het proces professioneel en betrokken 

samen te werken (Column AJ, 12/10/2007) 

- Om discriminatie bij uitgaansgelegenheden tegen te gaan zijn er regels opgesteld, 

genaamd ROSA (Regels op stap Almere). Ze hangen zichtbaar aan elke uitgaans-

gelegenheid (Column AJ, 29/02/2008) 

- Gemeente en politie hebben vandalismeproblemen rond een basisschool aange-

pakt in het kader van 'Vandalisme, niet normaal" en verspreidde een brief aan be-

woners rond de school met de vraag een oogje in het zeil te houden. Elke vakantie 

wordt de brief opnieuw verspreid (Column AJ, 22/02/2008) 

 

Aanbevolen 

- Door een commercieel bedrijf wordt geadviseerd om krantenkiosken te plaatsen in 

de binnenstad van Almere. Dit zou het veiligheidsgevoel kunnen vergroten (Parool, 

05/01/2008; NRC, 03/01/2008; Trouw, 29/12/2007) 

- Een sociaal cultureel werker adviseert om bewoners en overlastgevende jeugd in 

Almere middels buurtbemiddeling bijeen te brengen (NRC, 19/05/2007)  

- Een journalist benoemt de het belang van individuele begeleiding van jongeren in 

Almere met drank en drugs problemen (Trouw, 02/05/2007)  

- De Tweede kamer pleit voor toekenning van GSB-gelden aan Almere, m.n. vanwe-

ge omvang stadsproblematiek m.b.t. veiligheid (AD, 15/10/2004) 

- Directie basisschool in Filmwijk wil meer toezicht op het gedrag van leerlingen op 

het schoolplein, zowel tijdens als na schooltijd (AV, 26/09/2007) 
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- De politie moet zichtbaarder worden voor de inwoners van Flevoland. De korpschef 

wil daarom meer wijkagenten aanstellen (AV, 05/01/2007) 

- Wethouder stelt voor om onderhoud, beheer en veiligheid in het stadscentrum on-

der te brengen in een zelfstandige bv waarin projectontwikkelaars en investeerders 

zitten (AV, 02/12/2004) 

- De burgemeester wil in de gemeenteraad debat over de onrust die is ontstaan na 

de moord op Theo van Gogh en wil regels afspreken die ook buiten de raadszaal 

gelden en die leiden tot verdraagzaamheid (AV, 12/11/2004) 

- De werkgroep Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) vindt dat er een JOP in het 

stadscentrum moet komen om jeugdoverlast tegen te gaan (AV, 29/06/2004) 

- Wethouder wil dat er in de toekomst camera's komen in het stadshart en dat de 

ondernemers deze betalen (AV, 04/05/2004) 

- VVD Almere vindt dat de ouderwetse discipline op scholen moet terugkomen om 

het toenemend geweld op scholen terug te kunnen dringen (AV, 17/02/2004) 

- Supermarkten moeten volgens de veiligheidsadviseur van de gemeente meer per-

soneel aanstellen op de rustige uren om te voorkomen dat zij door agressieve win-

keldieven worden verrast (AV, 04/02/2004)  

- Burgemeester Jorritsma roept burgers in haar column op tot preventieve maatrege-

len en alertheid bij burgers om woninginbraak te voorkomen (Column AJ, 

27/06/2008 en 30/05/2008) 

 

4. Overig (bijvoorbeeld combinatie van interventies / onderzoek) 

Nieuw 

- De gemeente laat onderzoek doen naar de te verwachten ontwikkelingen in Almere 

t.a.v. veiligheid en criminaliteit ter ondersteuning van de aanpak (AV, 18/01/2008) 

- De werkgroep Antillianen presenteert een breed pakket aan maatregelen (preven-

tief en repressief) om overlastgevend gedrag van Antilliaanse jongeren te reduce-

ren (AV, 19/09/2007) 

- Via het Bestuurlijk Arrangement krijgt Almere 880.000 euro van het Rijk om de 

oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren in de criminaliteit, werkloosheid 

en schooluitval terug te dringen (AV, 25/05/2005) 

- De gemeente kondigt een maatregelenpakket aan om de overlastproblematiek op 

het stationsplein te reduceren (AV, 11/07/2007) 

- De politie start verschillende projecten om contact met de Almeerder te verbeteren, 

zowel gericht op bedrijven als op scholieren (AV, 07/03/2007) 

- Politie Flevoland start brede campagne tegen autokraken (AV, 27/02/2007) 

- Verschillende partijen - ondernemers, Kamer van koophandel, Politie, ROC, 

brandweer, NS, Bedrijfschap Detailhandel- tekenden een intentieverklaring om het 

centrum van Almere Buiten veiliger te maken (AV, 12/01/2007) 

- Door koppeling van computers van politie en slachtofferhulp kan sneller hulp gebo-

den worden aan slachtoffers (AV, 07/10/2005) 

- NS, gemeenten, politie, OM en Connexxion tekenen een handhavingsarrangement 

voor de Flevolijn (AV, 03/05/2005) 
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- Het financiële tekort van Politie Flevoland wordt aangevuld om de huidige perso-

neelssterkte te handhaven. De minister erkent de bijzondere positie van het korps 

en met name die van Almere. (AV, 22/09/2004) 

- Het terugdringen van bedreiging met geweld en mishandeling krijgt in Almere de 

hoogste prioriteit. In het jaarplan Integrale Veiligheid is de aanpak van huiselijk ge-

weld en agressie een van de 6 speerpunten. Om de stijgende geweldscijfers een 

halt toe te roepen wordt door de gemeente een plan van aanpak gemaakt (AV, 

31/03/2004) 

- Vier projecten moeten de acute veiligheidsproblemen waar jeugdigen mee kampen 

oplossen. Het gaat om de projecten Marietje Kessels van de GGD, Geweld Nee, 

bureau Halt en het CAD (AV, 12/02/2004) 

- Eind 2004 krijgt de Flevolandse politie 40 man extra, afkomstig van defensie (AV, 

03/02/2004) 

- Overlastgevend gedrag van jongeren in het openbaar vervoer wordt volgens de 

burgemeester met alle betrokkenen bestreden, ook de scholen worden aangespro-

ken om aan mentaliteitsverandering van de jeugd te werken (Column AJ, datum 

onbekend) 

- De burgemeester geeft aan: “Met extra politieagenten, cameratoezicht en een uit-

gaansverbod voor raddraaiers proberen we het centrum veiliger te maken. Maar 

veiligheid heb je ook zelf in de hand: neem geen steekwapen mee!" (Column AJ, 

08/09/2006) 

- Burgemeester Jorritsma gaat de wijken in om van de mensen te horen of het vei-

ligheidsbeleid in de praktijk werkt (Column AJ, datum onbekend) 

- Burgemeester Jorritsma geeft in haar column aan dat intensieve samenwerking 

van alle partijen nodig is Om Almere veilig te houden. Dit komt in de vorm van een 

veiligheidshuis dat er in 2008 met steun van justitie gaat komen. Ook komt er een 

proefproject voor de aanpak van de Antilliaanse risicogroep (Column AJ, datum 

onbekend) 

- Instanties in Flevoland werken samen aan de bestrijding van huiselijk geweld (co-

lumn AJ, 07/10/2005) 

- De gemeente heeft met de winkeliersverenigingen van Buitenmere en Doemere, de 

Kamer van Koophandel, de politie, de brandweer, de NS, Rodamco, DTZ Zadelhoff 

en het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel een convenant gesloten over de veiligheid 

in de winkelgebieden (column AJ, 18/02/2008) 

- De gemeente heeft de hulp van de overheid ingeroepen om de problemen met An-

tilliaanse jongeren aan te pakken. Het is een lastige en complexe materie die lange 

tijd nodig heeft om opgelost te worden (column AJ, 01/02/2008) 

 

Aanbevolen 

- Directeur horecabond wil breed pakket aan maatregelen om het gevoel van veilig-

heid in het stadscentrum te vergroten: niet alleen camera‟s, maar ook lik-op-stuk, 

ouders aanspreken en spreiding van horeca (AV, 23/08/2007) 

- De burgemeester wil dat korpsen die elders in het land moeten inkrimpen hun per-

soneel beschikbaar stellen aan het Flevolandse korps. Verder gaan de politiekorp-

sen Gooi- en Eemland en Flevoland op een aantal terreinen nauwer gaan samen-

werken 
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- De korpschef wil een analyse van de oorzaken van de stijging van geweldsdelicten 

en wil naar aanleiding van de analyse samen met de horeca, scholen en gemeente 

kijken hoe het geweld aangepakt moet worden (AV, 01/04/2004)  
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