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HOOFDSTUK 3: VEILIGHEID 

  

Een beter Nederland begint in Utrecht 

 

Politie in de wijk 

Bij de politie moet het aantal wijkagenten verhoogd worden. Het mag niet meer voorkomen 

dat vacatures maandenlang onvervuld blijven. Deze dienen te beschikken over steunpunten 

in de wijken. Prioriteit nummer één van de Utrechtse politie dient de jeugdcriminaliteit te 

worden, omdat de mogelijkheden om op jonge leeftijd het tij nog te keren het grootst zijn. 

De politie dient hierbij goed samen te werken met de scholen, het welzijnswerk, de 

jeugdzorg, buurtgroepen en andere maatschappelijke organisaties. Zo zou de relatief hoge 

criminaliteit onder Marokkaanse jongens aangepakt moeten worden in samenwerking met 

Marokkaanse organisaties. Op deze manier wordt het ontwikkelen van een preventief beleid 

gestimuleerd.  

 

In de afgelopen jaren zijn een aantal kleinere wijkpolitieposten gesloten, in het kader van 

een efficiencyoperatie. Veel bewoners hebben daartegen geprotesteerd, omdat zij graag een 

aanspreekpunt in de buurt hebben. Wij zijn voorstander van een fijnmaziger netwerk van 

politieposten in de stad. 

 

Ook bij politie: minder bureaucratie, meer uitvoering 

Over de prioriteiten en de effectiviteit bij de politie dient voortaan jaarlijks een openbaar 

debat gehouden te worden in de gemeenteraad. De doorstroming van stadswachten naar 

reguliere banen bij de politie dient verzekerd te worden.  

 

Stimuleren aangifte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel mensen durven op dit moment geen aangifte te doen, omdat ze bang zijn dat hun naam 

terecht komt bij de dader, of omdat ze het gevoel hebben dat het toch niet helpt. De 

Utrechtse politie moet het doen van aangifte zo gemakkelijk mogelijk maken, waarborgen 

Politiebureau Tolsteeg 



inbouwen voor de privacy van de aangever. De mogelijkheden voor aangifte via internet 

dienen uitgebreid te worden en aangevers dienen standaard bericht te krijgen van de follow-

up. 

 

Telefonische bereikbaarheid politie 

Wij zijn ontevreden over de gevolgen van de invoering van het landelijke 0900-nummer voor 

de bereikbaarheid van de politie. In de Utrecht monitor zou hier gericht onderzoek naar 

gedaan moeten worden. 

 

Daders aanpakken, niet de onschuldigen 

Bij de aanpak van criminaliteit hoort bescherming van onschuldige burgers voorop te staan. 

Daarom moet de handhaving van straatverboden, waarbij verdachten en veroordeelden uit 

de buurt van potentiële slachtoffers moeten blijven, prioriteit krijgen.  

 

Criminaliteitsbestrijding moet zo veel mogelijk persoonsgericht zijn: daders opsporen, 

oppakken en aanpakken. De aanpak van criminele kernen of groepen heeft daarbij prioriteit. 

Persoonsgerichte preventie moet meer prioriteit krijgen in vergelijking met 

gelegenheidspreventie (sloten, cameratoezicht, samenscholingsverbod e.d.) omdat 

gelegenheidspreventie feitelijk een brevet van onvermogen is, relatief duur en bovendien 

vaak niet effectief.  

 

Bovendien worden de rechten van categorieën onschuldige burgers, zoals mensen uit 

minderheden en jongeren nogal eens overtreden. Wij zijn tegenstander van preventief 

fouilleren en samenscholingsverboden, omdat deze aanpak geen meerwaarde heeft uit het 

oogpunt van criminaliteitsbestrijding, maar wel veel overlast en irritatie oplevert bij 

passanten die niets op hun geweten hebben.  

 

De SP vindt tevens dat de gemeente Utrecht alleen medewerking moet verlenen aan 

projecten voor cameratoezicht voor zover er sprake is van een zorgvuldig beheer, met 

inbegrip van waarborgen voor de rechten van opgenomen personen.  

 

Soft- en harddrugs 

Het is verstandig softdrugs te legaliseren en de in- en verkoop door coffeeshops helder te 

regelen en te controleren. Legalisering maakt controle beter mogelijk, schept een strikte 

scheiding met harddrugs en voorkomt onnodig beslag op de politie. Bij coffeeshops die 

overlast veroorzaken of ook in harddrugs handelen moet de vergunning direct worden 

ingetrokken. Dat geldt trouwens ook voor andere problematische horeca. <br> 

Wij zijn voorstander van het voortzetten van de medische harddrugs projecten voor 

langdurig verslaafden, die op deze wijze uit het criminele circuit gehaald worden en de kans 

krijgen om te resocialiseren 

 

Spreiding coffeeshops:  

Zie hoofdstuk 5 - Economische Ontwikkeling en Werkgelegenheid 

 

 

 

 



Prostitutie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn voorstander van het zoeken van een alternatieve plek voor de tippelzone aan de 

Europalaan. De herontwikkeling van het gebied langs het Merwedekanaal, waarbij pal naast 

de tippelzone een groot aantal woningen wordt gebouwd, is niet te combineren met 

straatprostitutie. 

 

De prostitutie aan de Hardebollenstraat moet niet verplaatst worden naar het Zandpad. 

Daar is nu al sprake van flinke overlast. 

 

Discriminatie 

De gemeente moet een actief beleid voeren om discriminatie op grond van etniciteit, geloof, 

geslacht, geaardheid, leeftijd en handicap te bestrijden. Op dit moment is met name 

aandacht nodig voor het bestrijden van discriminatie van allochtone jongeren, die gevoed 

wordt door de reële overlast en criminaliteit door een kleine groep jongeren met een 

allochtone achtergrond. Hiervan dreigt de grote groep goedwillende jongeren de dupe te 

worden, bijvoorbeeld als ze een stageplek zoeken of willen uitgaan. 

 

De SP is voorstander van een combinatie van een positieve, preventieve aanpak -

bijvoorbeeld een campagne onder bedrijven om stageplaatsen beschikbaar te stellen, 

overleg met de horeca over een niet-discriminerend en tegelijk veilig toelatingsbeleid, en 

tegelijkertijd een repressieve aanpak van gevallen van discriminatie. Bij het deurbeleid 

dienen de aanbevelingen uit het ROOD-onderzoek (september 2005) omgezet te worden in 

concrete maatregelen. 

 

Zie ook: Gelijke kansen, discriminatie in Hoofdstuk 6 - Sociaal Beleid 

 

 

 

 

 

 

Europalaan 



Brandweer 

De brandweer krijgt meer budget om preventief toezicht te houden op de brand-veiligheid 

van studentenhuizen, winkels, horecavoorzieningen en bedrijven met een verhoogd risico 

voor personeel of omwonenden. Er wordt samengewerkt met het Bouwtoezicht om waar 

nodig eigenaren door middel van aanschrijving te dwingen om de brandveiligheid van hun 

panden te verbeteren.  

 

De huidige onderbezetting van de brandweer dient met hoge prioriteit te worden opgelost.  

Wij zijn voorstander van het in stand houden van de vrijwillige brandweer, die een nuttige 

functie hebben bij een aantal relatief eenvoudige basisactiviteiten, met name in de 

woonwijken. Dat vereist een actieve werving en voldoende oog voor de wensen van het 

vrijwillig brandweerpersoneel. 

 

De informatie over (brand)veiligheidsrisico's voor de bevolking wordt verbeterd via 

deelname aan de provinciale risicokaart op internet. 

 

Handhaving milieu- en veiligheidsvoorschriften 

Gezien het grote aantal transportassen dat de stad doorsnijdt (Amsterdam-Rijnkanaal, 

spoorlijnen, autowegen) en het gegeven dat in de directe nabijheid van die transportassen 

veel extra gebouwen verrijzen (Leidsche Rijn, UCP) moet de handhaving van veiligheids- en 

milieuvoorschriften op voer- en vaartuigen geïntensiveerd worden. Bij transport van 

gevaarlijke stoffen van of naar bedrijven binnen de gemeente wordt nagegaan wat de 

veiligste transportwijze is. Via overleg en vergunningverlening wordt vervolgens bevorderd 

dat deze transportwijze ook daadwerkelijk gebruikt wordt.  
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