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Onderwerp: Voortgang aanpak Boschveld 
 
 
 
1) Status 

 
Wij informeren u middels deze raadsinformatiebrief over de veiligheidsaanpak door de 
gezamenlijke veiligheidspartners in Boschveld. Deze informatie vindt zijn oorsprong in het pakket 
van maatregelen zoals dat door ons college op 30 augustus 2005 is vastgesteld. 

 
2) Samenvatting  
 

Onze gemeente heeft samen met partners afspraken gemaakt over een aanpak van overlast en 
criminaliteit in Boschveld, vooral gericht op jongeren. Deze aanpak is sinds de zomer actief. Ter 
ondersteuning van de aanpak zijn de twee maanden na de zomervakantie camera’s geplaatst in 
de omgeving van het winkelcentrum Boschveld. De bewoners en de politie beoordelen de proef 
met camera’s positief.  
Vanuit het Veiligheidshuis wordt veel aandacht gegeven aan de aanpak van overlastgevende en 
criminele jongeren in de buurt. Naast repressief optreden wordt ouders van risicojongeren 
ondersteuning aangeboden en wordt door werkers van welzijnswerk en verslavingszorg actief 
contact gezocht met jongeren in de wijk. De professionals willen meer aandacht gaan besteden 
aan het eenduidig stellen van normen naar betrokken jongeren. Hiervoor zal een project worden 
ontwikkeld.  

 
3) Inleiding 

 
Tijdens een bewonersavond op 28 juni 2005 was naar voren gekomen dat de overlastsituatie 
rondom het wijkwinkelcentrum niet acceptabel was. Wijkpartijen hebben een aanpak afgesproken 
om de overlast verder aan te pakken. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van een 
preventieve (Divers, Novadic-Kentron) en repressieve aanpak (Politie). Om tijdens de verwachte 
overlastperiode, direct na de zomervakantie, de overlast terug te dringen is voor twee maanden 
cameratoezicht toegepast rondom het wijkwinkelcentrum. 

 
4) Inhoud 

   
§  voorgeschiedenis 

 
In Boschveld wordt flink ingezet op leefbaarheid en veiligheid. Twee problemen manifesteren zich 
in Boschveld echter hardnekkig: de drugs- en jongerenoverlast. De laatste jaren is met de 
bestaande (hoge) capaciteit met wisselend succes geprobeerd deze in elkaar overlopende 
problemen weg te nemen of te beheersen.  
 
Op 28 juni 2005 is met een aantal actieve bewoners een besloten avond gehouden gericht op 
drugsoverlast en jongerenoverlast. De bewoners waren zeer ontevreden over de huidige situatie 
in de omgeving van het winkelcentrum Boschveld. Zij zeiden zich in de steek gelaten te voelen en 
er alleen voor te staan. 



 

  2 

Beroepskrachten en ambtenaren hebben zich naar aanleiding van de avond gebogen over 
mogelijke korte termijnmaatregelen en middellange termijnmaatregelen. Op basis deze 
inventarisaties hebben wij een aanpak vastgesteld over de aanpak Boschveld. Uw raad is hierover 
geïnformeerd. Op 26 juli 2005 was de wijkraad Boschveld geïnformeerd over ons voornemen. Zij 
ondersteunden de maatregelen. 
 
De doelstellingen van de korte termijnacties waren: 

• Overlast voor de bewoners te verminderen 
• De locatie uit gebruik halen voor drugshandel 
• Aanzuigende werking van Boschveld voor probleempersonen uit andere wijken stoppen 

c.q. keren. 
 
De maatregelen waren als volgt geformuleerd: 

• Divers, leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming, openbaar ministerie en politie 
wisselen namen uit van risicojongeren. Divers en politie zullen de ouders benaderen over 
het gedrag van de jongeren.  

• De gemeente zal i.s.m. de politie overgaan tot het plaatsen van tijdelijke camera’s in de 
openbare ruimte om de verergerende situatie aan de Copernicuslaan te keren.  

• Stadstoezicht zal meer prioriteit geven aan zijn routes in Boschveld.  
 
Het cameratoezicht is als volgt gerealiseerd: 

• De gemeente heeft een contract voor 2 maanden met een gespecialiseerd bedrijf 
afgesloten. Er zijn vier camera’s geïnstalleerd om het winkelcentrum op vier plaatsen te 
bekijken (voorzijde Copernicuslaan, voorzijde Christiaan Huijgensweg, Van 
Coehoornplein en de speelplek aan de ’s Gravezandestraat). De woningen van bewoners 
zijn zo veel als mogelijk onzichtbaar gemaakt.  

• De looptijd van het project was 22 augustus tot 22 oktober 2005.  
• Het bedrijf heeft de camera’s geïnstalleerd onder grote belangstelling van de buurt. Alle 

reacties waren positief.  
• De bezorging van de bewonersbrieven verliep niet vlekkeloos. De bezorger had het Van 

Coehoonplein overgeslagen. Dat is na een melding van een bewoner gecorrigeerd.  
• De camera’s zijn elf keer meegekeken voor een periode van wisselend vier tot acht uur. 

De politie heeft de tijden bepaald. Uiteindelijk is in totaal 76,5 uur meegekeken.  
• De camera’s hebben na deze periode een aantal dagen ongebruikt opgehangen. Na 

afloop van de periode zijn de camera’s weggehaald, conform afspraak. Er zijn geen 
vernielingen aan het systeem geweest.  

 
§ Resultaten van het cameratoezicht 

 
We maken onderscheid in drie soorten resultaten: 

1. Constateringen van het gespecialiseerde bedrijf 
2. Objectieve gegevens 
3. Subjectieve gegevens 

 
1. Constateringen van het gespecialiseerde bedrijf 

Het bedrijf is gevraagd een rapportage te maken van geregistreerde situaties. Het bedrijf heeft alle 
incidenten op basis van wetgeving en verordeningen en verdacht gedrag geregistreerd. 
Het aantal geregistreerde incidenten in 76,5 uur was 346.  
 
 

• Baldadigheid:     9 
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• Drankgebruik:    14 
• Diefstal:     1 
• Hangen in portiek:    5 
• Samenscholing    18 
• Overlast jeugd    2 
• Straatvuil     17 
• Verdacht gedrag     132 
• Drugsgebruik    11 
• Drugshandel    9 
• Parkeeroverlast    104 
• Anders verkeer    24 

 
Opvallend is dat de geregistreerde drugsincidenten bijna alle zijn geregistreerd door de camera 
aan de ’s Gravenzandestraat of door de camera van de Christiaan Huijgensweg, gericht op de ’s 
Gravenzandestraat. Waarschijnlijk hebben de personen gedacht zich daar buiten het 
cameragebied te bevinden.  
 

2. Objectieve gegevens 
Het aantal geregistreerde incidenten bij de politie rondom het winkelcentrum is gedaald. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat enkele bewoners, gedurende de periode van het cameratoezicht, 
bewust zijn gaan melden, omdat ze hoopten dat de overlastsituatie of een incident door de 
camera’s zou zijn vastgelegd. Hiertoe was door de gemeente ook opgeroepen. Omdat niet alle 
incidenten gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de camera’s is er een selectie gemaakt op 
basis van incidenten op basis van jeugd, drugs en geweld. Bij “Alle incidenten” zijn ook de 
verdachte situaties inbegrepen, incidenten die zich binnenshuis afspelen etc.  
 

Cameragebied 

Incidenten 
1 mei 04 - 
30 juni 04 

22 aug 04 - 
22 okt 04 

1 mei 05 - 
30 juni 05 

22 aug 05 - 
22 okt 05 

aandachtsvestiging 4 6 5 3 
Aantasting openbaar gezag 1 0 2 0 
Aantasting openbare orde 0 0 1 0 
Harddrugs  2 4 2 0 
Overige overlast  7 3 7 1 
Overlast van/door dronkenschap 0 2 3 0 
Overlast van/door drugs/medicijnen 24 13 35 6 
Overlast van/door jeugd 26 3 29 6 
Softdrugs 0 1 2 0 
Geselecteerde incidenten 64 32 86 16 
Alle incidenten 160 108 193 94 

 
Boschveld totaal 

Incidenten 
1 mei 04 - 
30 juni 04 

22 aug 04 - 
22 okt 04 

1 mei 05 - 
30 juni 05 

22 aug 05 - 
22 okt 05 

aandachtsvestiging 12 16 18 10 
Aantasting openbaar gezag 1 1 2 0 
Aantasting openbare orde 0 0 1 0 



 

  4 

Harddrugs  4 6 2 1 
Overige overlast  9 5 9 2 
Overlast van/door dronkenschap 1 3 4 0 
Overlast van/door drugs/medicijnen 29 26 39 11 
Overlast van/door jeugd 30 7 36 8 
Softdrugs 0 3 6 2 
Geselecteerde incidenten 86 67 117 34 
Alle incidenten 335 290 408 273 

Opm: ook de Paleiskwartierzijde van de Copernicuslaan is meegenomen. 
 
Het incidentenpatroon was in 2005 negatiever dan in 2004, tegen de stedelijke trends in. Zo was 
er in de maanden mei en juni 2005 een stijging van alle incidenten van 20%, waaronder een grote 
stijging op het gebied van drugsoverlast. In de maanden juli en augustus 2005 is het doorgaans 
rustiger in de buurt. Veel bewoners (zowel daders als slachtoffers van overlast en criminaliteit) zijn 
op vakantie, waarvan een groot aantal langdurig. 
In de nazomer keert de overlast doorgaans terug. In 2005 is de overlast in een veel mindere mate 
teruggekeerd. Het aantal geselecteerde incidenten is zelfs gehalveerd.  
 
Opvallend is dat er tijdens het tijdelijke cameratoezicht een daling van het aantal incidenten in de 
hele buurt Boschveld heeft plaats gevonden. De geregistreerde incidenten zijn op de andere 
locaties ook gedaald. Dat betekent dat wanneer er een verplaatsingseffect van overlast heeft 
plaats gevonden, dit in ieder geval niet naar de directe omgeving van het met camera’s bewaakte 
gebied is geweest. 
 

3. Subjectieve gegevens 
 

De wijkraad vermoedde dat het project geen bijdrage zou leveren aan de totale overlastreductie in 
dit deel van de stad. Aangezien zij van mening was dat de situatie op de genoemde locatie 
onacceptabel was, steunde men toch de acties. 
De wijkraad geeft nu aan dat het cameratoezicht onverwacht wel heeft geleid tot een 
overlastreductie in de buurt. Er was enigszins sprake van een verplaatsing van jongeren. Maar 
door de spreiding zijn er geen klachten gekomen van de plaatsen waar de kleine groepjes heen 
gingen. Ook hebben bewoners geconstateerd dat bekende overlastgevers van buiten de buurt 
wegbleven.  
De wijkraad constateerde dat de samenscholing bij het winkelcentrum toenam toen in de krant 
gestaan had dat de camera’s uit waren. De wijkraad zou graag willen dat de camera’s bleven. 
 
De politie constateerde ook dat het straatbeeld rustiger was. Er verbleven wel mensen in het 
cameragebied, maar langdurig verblijf was er niet meer. Jongeren bleven weg of pasten hun 
gedrag aan. Mogelijk vertrouwden ze de situatie niet, en vreesden zij ook verborgen camera’s.  

 
§ Overige resultaten 

 
Stadstoezicht heeft zijn ronde gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur uitgebreid met de 
omgeving van het winkelcentrum Boschveld. Tijdens deze uren hebben zij nauwelijks 
overlastgevende situaties aangetroffen.  
 
Vanuit het Veiligheidshuis is het initiatief genomen om een gesprek te beleggen met ouders van 
risicojongeren in de wijk. Risicojongeren die veel verkeren in de nabijheid van criminele jongeren, 
maar zelf nog geen criminele activiteiten plegen. Door hun houding en gedrag maken 
professionals zich zorgen over mogelijk kopieergedrag. De avond heeft op 22 november plaats 
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gevonden met ouders van acht jongeren. De reacties varieerden van ontkenning van de 
problematiek tot uiting van onmacht in het corrigeren van rebels gedrag. Alle ouders krijgen een 
persoonlijk aanbod voor ondersteuning.  
 
De politie heeft haar recherche-inzet op de (jeugdige) daders van criminaliteit in Boschveld 
verhoogd. De doelstelling is een aantal leiders uit de groep te halen waardoor duidelijk wordt dat 
misdaad niet loont. Dat remt de aanwas van criminele jongeren en hun meelopers. De aanpak 
sluit aan op de afspraken zoals deze gemaakt zijn in het Veiligheidshuis.  

 
§ evaluatie  

 
De volgende aspecten vallen op uit de beschouwing van de diverse resultaten:  

• Hoewel politie, Divers, bewoners en Stadstoezicht de periode als rustig typeerden heeft 
het gespecialiseerde bedrijf veel incidenten geregistreerd.  

• De geregistreerde incidenten betreffen vooral kleine overtredingen en rondhangen. Het is 
begrijpelijk dat de situatie bewoners een onbehaaglijk gevoel bij hun woonomgeving geeft.  

• Het waterbedeffect heeft zich binnen de wijk niet voorgedaan, waardoor de bewoners 
positiever oordeelden over de tijdelijke maatregelen dan vooraf gedacht.  
 

§ vervolgaanpak 
 

Op 30 augustus 2005 heeft ons college de aanpak van de problematiek in Boschveld door politie, 
Divers, Novadic-Kentron en gemeente bekrachtigd:  
• Het jongerenwerk van Divers zet vooral in op jongeren die nog niet betrokken zijn bij criminele 

daden. De jongerenwerker probeert deze jongeren zoveel mogelijk te scheiden van de groep, 
die betrokken is bij overlast en drugshandel.  

• Het jongerenwerk werkt samen met de buurtsportwerker en organiseert o.a. sportactiviteiten 
rondom de sportkooi. Er wordt een container geplaatst voor speluitleen met medewerking van 
de basisschool Boschveld. 

• In het buurthuis Boschveld zijn ook s’ avonds activiteiten. In september is gestart met 
huiswerkbegeleiding, ondersteund door divers. 

• In samenwerking met de veldwerker van Novadic-Kentron worden vanuit preventie 
risicojongeren benaderd en wordt op passende wijze voorlichting gegeven over drugs. 

• Een medewerker van Divers is al enige tijd bezig om een buurtcomité van Marokkaanse 
vaders op te richten. Zij zijn nu al actief in de wijkraad. Geprobeerd wordt meer mensen met 
een Marokkaanse afkomst hierbij te betrekken. 

• In samenwerking met de GGD is door Novadic-Kentron op de basisschool drugsvoorlichting 
gegeven aan kinderen van de hoogste klas. Dit zal worden herhaald. Ook zal meer 
samenwerking met ouders worden gezocht.  

• Bemoeizorgers zijn actief in Boschveld. Zij participeren in het netwerk volwassen. Zij 
bezoeken op basis van signalen probleemfiguren die zorg mijden. Bemoeizorg tracht hen toe 
te leiden naar de hulpverlening. 

• Novadic-Kentron zal een aantal casemanagers meer outreachend laten werken. 
• De politie hanteert aan de Chr. Huygensweg frequent art.49 uit de APV (artikel 49) tegen 

rondhangen. Jongeren die toch rondhangen worden bekeurd. 
• De politie tracht door recherchewerk dealers op te sporen en voor de rechter te brengen. 

Hiervoor zijn echter bewezen transacties voor nodig. Inzet van politie is er opgericht vooral om 
de voorbeeldfiguren (zogenaamde rotte appels) aan te pakken en hen voor een langere tijd 
vast te zetten. Op deze wijze proberen partijen aan te geven dat misdaad toch niet loont.  
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• Vanuit het Veiligheidshuis worden er afspraken gemaakt over het betrekken van ouders bij 
hun kinderen door de Raad voor de Kinderbescherming, het openbaar ministerie, Divers, de 
politie en de gemeente (Leerplicht). Dit is een vervolg op de avond met ouders, die begin 
2006 zal worden herhaald.  

• Het Biketeam van de politie en het scooterproject worden in de wijk ingezet, 
• Wietzolders (komen nog steeds voor in Boschveld) worden ontruimd en woningcorporaties 

zetten in op het ontbinden van de huurovereenkomsten. 
• Van tijd tot tijd (ongeveer maandelijks) worden er gerichte acties gehouden tegen 

drugsgebruikers en dealers. Met als resultaat dat de dealers en gebruikers even zijn 
verdwenen.  

 
• De surveillance van Stadstoezicht in ’t Zand heeft zijn route voor onbepaalde tijd uitgebreid 

met de nabije omgeving van het winkelcentrum Boschveld. 
 

Door de intensieve samenwerking tussen gemeente, politie, Divers en de Basisschool is duidelijk 
dat er meer inzet nodig is op het corrigeren van onjuiste bejegening van ouders en professionals 
door jeugdigen. Niet alle professionals in de wijk, hanteren dezelfde normen en waarden. Ook 
laten zij de normen en waarden vaak afhangen van het moment of de locatie. Gevolg is dat de 
jongeren geen duidelijkheid wordt verschaft over wat getolereerd kan worden en wat niet. Veel 
allochtone jongeren hebben juist behoefte aan duidelijkheid over de normen en waarden in 
Nederland omdat hier vanuit de thuissituatie onduidelijkheid over bestaat.  
De wens bestaat bij de partners om op korte termijn een project op te starten om te komen tot een 
meer eenduidig hanteren van normen en waarden in de wijk. Hiervoor wordt een project 
ontwikkeld. 
  
§ conclusie  

 
• De doelstelling van het project is bereikt. De wijkraad en de politie beoordeelden 

de periode als rustig, er waren geen grote verplaatsingseffecten en het 
meldingenbeeld verbeterde.  

• Zelfs met de aanwezigheid van cameratoezicht is er sprake van een relatief hoog 
niveau van incidenten, blijkt uit de rapportage.  

• De eerste stedelijke proef van het middel van tijdelijk cameratoezicht, op een 
locatie waar de groei van een openbare ordeprobleem moet worden gestopt, was 
succesvol. 

• Ons college zal het gebruik van tijdelijk cameratoezicht in de toekomst overwegen 
voor toekomstige vergelijkbare situaties. 

• Het plan van aanpak zoals dat door ons college is vastgesteld moet verder 
worden uitgevoerd, omdat een verbetering van de leefbaarheid in Boschveld 
intensieve aandacht verdient van alle partners voor langere tijd.  

• Een normen en waarden project in de buurt, gericht op eenduidig handelen van 
professionals, is gewenst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. 
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mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
Bijlagen: 

 
 
 
 

Ter Inzage: 
  

 
 
 
Steller :  van den Brule/Oostrom 

Tel. : 073-615.5056 

E-mail : hbru@s-hertogenbosch.nl 

 


