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Adressen
Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
en omstreken
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW Utrecht

Buurtcomité in oprichting
tel. 2313079

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM Utrecht
grachtenstegen@hotmail.com

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep 
Catharijnesingel
tel. 2304225

Bewonerscomité 
Hooch Moreel
tel. 2340268

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Twijnstraatcomité
tel. 2321045

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer 
Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
(Bewonersoverleg plannen
stationsgebied) tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
(overleg bedrijven Binnenstad)
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Centrum Utrecht
(ondernemersvereniging)
tel. 2317438/2400717, 
fax 2304713

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail: binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@wwocumulus.nl

Algemene Hulpdienst
(Burenhulp Binnenstad)
tel. 2314788

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972

Voorplaat:  zie ‘Dansen onder de kastanjeboom’ hierboven (© Sjaak Ramakers)

Een dag na de persconferentie over de oorzaak van het
trapongeluk van 6 augustus (een constructiefout)

hoort de Binnenstadskrant dat het misschien afgelopen is
met het tango-dansen achter het stadhuis. De gemeente
volgt de aanbevelingen van de commissie-Schutte en wil
standaard in elke vergunning voor evenementen een ver-
zekeringsclausule opnemen. Dat zou het einde kunnen
betekenen van heel wat initiatieven. Kleine organisaties,
die met weinig geld en veel liefdewerk iets opzetten,
hebben meestal geen geld voor een dure verzekering.
Niets menselijkers dan een over-reagerende overheid. De
gemeente wil niet nog zo’n drama als aan de Oudegracht,
en dekt zich nu aan alle kanten in. Maar de kans is dan
groot dat zij in haar grote bezorgdheid ook allerlei on-
schuldige en ongevaarlijke initiatieven om zeep helpt.
Dat staat haaks op de ideologie van het college, dat
Utrecht een ‘jonge stad’ moet zijn, swingend, vol
plaatsen waar wat gebeurt. 
Natuurlijk moet je risico’s zoveel mogelijk uitbannen. En
dat gebeurde ook al wel. Niemand wist dat de trap niet

deugde. De constructiefout was niet te zien. Bij de trap
zou iemand toezicht houden, zo was afgesproken. In de
loop van de avond hoorde die man dat een familielid een
ongeluk had gehad. Hij vertrok, en vergat zich af te melden.
Als je te veel, bijna onmogelijke, regels stelt, gaan men-
sen onherroepelijk dingen buiten die regels om doen.
Er ontstaat dan bijvoorbeeld een illegaal, en dus onge-
controleerd, circuit aan feesten en partijen. Dat zou een
riskante ontwikkeling zijn. 
Een trapongeluk zoals nu aan de Oudegracht zal nooit
meer in Utrecht gebeuren. Maar op een andere plaats in
de stad gaat vroeger of later weer iets vreselijk mis.
Onverwacht en onvoorzien. Ondanks alle wetgeving,
alle controle, alle inspanningen. 
De vraag blijft natuurlijk wèl hoeveel de Binnenstad
aankan. Toegeven aan de wens van het Platform Binnen-
stad Utrecht om nog meer grote evenementen aan te
trekken is erg onverstandig. De grens is al lang bereikt.

Dick Franssen

A ls het hard regent gaat het tango-dansen achter het
stadhuis niet door. Honderd keer zou er dansen zijn.

Slechts twee keer is het afgelast wegens slecht weer. 
Stadhuis-ambtenaar Hans Sakkers bedacht het, ruim vijf
jaar geleden. Het stadhuis was gerenoveerd, en vanuit
zijn kamer keek hij over het opnieuw bestrate plein.
Mooi om op te dansen, leek hem. In Sitges, ten zuiden
van Barcelona, had hij het gezien: mensen die dansten
op de boulevard. Op muziek uit een grote getto-blaster.
Dat moest in Utrecht ook mogelijk zijn. 
Fotograaf Sjaak Ramakers krijgt bij het kijken naar de
tango-dansers achter het stadhuis, het idee dat de
wereldvrede is uitgebroken. Dat zoiets zonder proble-
men kan... dat maakt je trots op je stad.
Hij is niet de enige. Iedereen krijgt er een goed gevoel
van. Dit extra nummer van de Binnenstadskrant gaat
over veiligheid. Hoe verbeeld je dat op de voorpagina?

Met een grote sleutel in een slot, met de politie te
paard, dravend langs de Oudegracht, met een wijkagent
op een bike? Het kan, maar er moet iets beters zijn. En
zo, brainstormend, kwamen we op het idee Hans Sak-
kers en zijn vriendin Nicole Immler te vragen tango-
dansend de cover te sieren. Dat wilden ze.
Van april tot eind september duurt het seizoen. Elke
week op donderdagavond van negen tot half twaalf.
Als het koud is zijn er veertig mensen, bij mooi weer
soms honderd. Een procent of dertig komt van buiten
Utrecht. Tangoscholen maken hun leerlingen attent op
het ‘dansen onder de kastanjeboom’.
Ongeveer zestig mensen doneren elk jaar een tientje.
Dat geld is voldoende voor de kosten.

Redactie

Geen onmogelijke regels stellen

Dansen onder de kastanjeboom

www.binnenstadskrant.nl
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Door onze redacteur Dick Franssen

Wie op de website van meubelhandel

De Koperen Bel klikt op ‘Nieuws’

ziet een fotootje van een hond met

daaronder de mededeling ‘Onze

Engelse Bulldogs’. ‘Lees meer’, raadt

de site aan. Wanneer je dat doet,

verschijnen er geen teksten, maar

uitsluitend foto’s van honden, dertien

in totaal.

De eerste ligt met zijn snuit op de grond en kijkt
je met een bruin en een blauw-groen oog wat
lodderig aan. Op foto 2 een witte bulldog, ook
liggend,maar dan meer van opzij genomen. Op
de vierde foto voor het eerst een staande hond,
die je zijn stevige tanden laat zien. Foto 5 is ook
interessant: drie bulldogs zittend op een koeien-
huid in de winkel in de Zadelstraat.
De honden zijn niet alleen prominent aanwezig
op de website, maar ook in de werkelijkheid. De
Koperen Bel gebruikt al jaren een flink deel van
het trottoir om zijn spullen uit te stallen. De deu-
ren van de drie winkels staan altijd gastvrij open.
De bulldogs zijn niet aangelijnd, en kunnen dus
in en uit. Dat doen ze ook. Ze bemoeien zich
nadrukkelijk met alles wat op straat gebeurt.
Tegen andere honden blaffen ze, en van
nieuwigheden houden ze niet. 

Segway
In de Binnenstad woont iemand met zo’n modern
Amerikaans transportmiddel, een segway. Het is
een tweewielig karretje met elektromotor. Je staat
er op als een Romeinse wagenrenner. 
Toen de segway-rijder laatst door de Zadelstraat
kwam, vlogen de honden naar buiten en beten
hem in zijn schoen. De man raakte in paniek, viel
en bezeerde zich flink. De eigenaar van de hon-
den werd bekeurd, niet zijn eerste bon, maar de
situatie is nog steeds onveranderd. Utrecht, dan
doen we samen, zegt de gemeente. Maar het
gebeurt niet. In dit geval laat justitie het afweten. 
Burgemeester Henk Vonhoff noemde Utrecht een
jaar of dertig geleden een veilige stad. Dat was
juist in een periode dat twee wethouders, van wie
één heel openlijk homosexueel, op straat waren
afgetuigd. Beide incidenten waren buiten de
publiciteit gehouden. 
Had hij gelijk, of was hij zijn stad tegen beter
weten in aan het promoten? 
Het is maar wat je onder veiligheid verstaat. 

Mooie villa 
Absoluut veilig is het nergens. Ook niet in een
ziekenhuis. Als je ergens gauw een besmetting
oploopt is het daar wel. 
Zekerheid, veiligheid… ze zijn maar tot zekere
hoogte te garanderen. Vonhoff constateerde dat
er in Utrecht in vergelijking met bijvoorbeeld
Amerikaanse steden maar weinig aan de hand
was. Verhoudingsgewijs was het hier veilig. Dat
is nog steeds zo. 

Onveiligheid, ook al is het maar een gevoel, is
handel. Het verschaft veel mensen werk, levert
kapitalen op. Een grote bedrijfstak, drijvend op
angst.
Niet iedereen is bang. Ik moet om acht uur
‘s avonds in Zeist zijn, in een buitenwijk. De tijd
dringt, ik kan de straat niet vinden. Daar loopt
een vrouw met haar hond. Ze kent de straat niet,
maar wil wel even zoeken op haar computer. Ze
woont om de hoek, in een mooi ingerichte villa.
Ze laat me in de huiskamer en gaat zelf boven
aan de gang. Er is verder niemand. Na een paar
minuten hoor ik de printer. Ze komt naar beneden
met een plattegrondje. 
‘Wat bent u goed van vertrouwen’, zeg ik. Ze
haalt de schouders op.

Cirkelzaag
De volgende avond een heel andere ervaring: ik
moet een cirkelzaag afgeven op een adres in Tuin-
dorp-oost. Ik ken die mensen niet. Met het ding
in mijn armen sta ik voor de glazen voordeur, met
aan de andere kant van die deur een gesticuleren-
de man van een jaar of zeventig. Het is onduide-
lijk wat hij wil overbrengen. Heeft hij de deur al
op het nachtslot gedraaid, en is hij de sleutel
kwijt? Zou het zoiets zijn? Ten slotte opent hij de
deur toch. ‘Ik mag dit van mijn vrouw niet doen’,
zegt hij.

Tango dansen
Vroeger werd dagblad De Telegraaf van linkse
zijde verweten dat het de mensen gevoelens van
onveiligheid aanpraatte, door zoveel over crimina-
liteit te schrijven. Tegenwoordig staan alle media
bol van de misdaad, gaat het NOS-journaal soms
bijna nergens anders over. Is het een wonder dat
die vrouw in Tuindorp-Oost wil dat ‘s avonds haar
voordeur op slot blijft?
‘Als ik die mensen de tango zie dansen achter het
stadhuis dan krijg ik het gevoel dat de wereldvrede
is uitgebroken’, zegt fotograaf Sjaak Ramakers, als
een groepje redacteuren van de Binnenstadskrant
praat over de veiligheid van de Binnenstad.

Je verloren voelen
De oorspronkelijke aanleiding voor de ‘aanpak
stationsgebied’ was de troosteloosheid van de
straten in en rond HC. Wie loopt er bijvoorbeeld
graag ‘s avonds buitenom naar het station? Dan
is de Radboudtraverse nog aangenamer. 
Wie zich verloren voelt, voelt zich niet veilig. Het
overkomt je wanneer je je niet meer kan oriënte-
ren, als je omgeven wordt door verkeer, lawaai,
verloedering, vuil , slechte lucht, door mensen
met intimiderend of afwijkend gedrag. 
Om zo te worden als de vrouw uit die villa in Zeist
moeten we in Utrecht de risico-factoren vermin-
deren en vervolgens de angst van ons afschud-
den. Maar of dat ook moet inhouden dat je
zomaar een wildvreemde man in je huis laat?
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Bulldog laat z’n tanden zien

Maatregelen ter bevordering van de veiligheid zijn beperkend voor de individuele vrijheid van burgers.
(Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p. 5)

Als een Romeinse wagenrenner (© Saar Rypkema)



Door onze redacteuren 

Jesse Pouw en Dick Franssen, 

foto’s Sjaak Ramakers

Utrecht is niet erg onveilig. Dat
blijkt uit gesprekken met wille-
keurige mensen op straat. Wat
niet wegneemt dat heel wat
ouderen ‘s avonds liever niet
buiten komen, dat fietsers opge-
lucht ademhalen als ze weer heel-
huids door de Van Sijpesteijntun-
nel zijn, en dat nogal wat geïn-
terviewden vinden dat de bussen
gevaarlijk hard rijden. Bij het
ontwerp van de Van Sijpesteijn-
tunnel is destijds buitengewoon
goed op de veiligheid gelet. Veel
licht, overzichtelijk, mooie afwer-
king. Niet de tunnel zelf is dan
ook het probleem, maar de voort-
durende aanwezigheid van
verslaafden uit De Stek, de
opvang die verrees pal bij de
westelijke kant van de tunnel.

Hij vreest dieven, verkrachters, zak-
kenrollers en ander gespuis. Daarom
zal Pierre Jonker zich in het donker
niet snel wagen aan de spoorzijde
van het NS-hoofdkantoren. ‘Daar
kan toch van alles gebeuren.’ Hij
vindt het een luguber stukje Utrecht.
Maar verder voelt Jonker zich in
Utrecht zeker op z’n gemak. Hij
komt uit Heerlen en woont nog niet
al te lang hier. Gemoedelijk, vindt hij.
Heel anders dan bijvoorbeeld Nijme-
gen: ‘Daar staat op uitgaansavonden
ME op straat.’

Mafkezen
Stefan Schellinx geeft hem wat

Utrecht betreft gelijk. Op
zijn fiets peddelt hij relaxed
door de Twijnstraat, zonne-
bril op de neus. ‘Ik heb toch
altijd een idee dat het een
dorp is. In Rotterdam
gebeurt bijvoorbeeld nog
wel eens wat, zoals een
schietpartij of zo.’ Toch
komt hij uiteindelijk op een
stukje stad dat van hem
best mag veranderen: ‘Die
Van Sijpesteijntunnel, met
al die mafkezen. Dat is echt
een kutstukje.’ 
Hij kent de stad goed door-
dat hij spareribs en levens-
middelen bezorgt. ‘Utrecht
is eigenlijk heel normaal.’
Hij was in het uitgaansleven
wel ‘n keer betrokken bij
een knokpartijtje. ‘Maar
toen had ik zelf stampij gemaakt.’

Normaal doen
Jawel, de Van Sijpesteijntunnel bij
het stadsbusstation blijkt berucht.
Sarah Oortgijs zou hem liever mijden
als het zou kunnen. Ze is niet bang
uitgevallen en fietst rustig ‘s avonds
laat vanuit de stad naar haar huis in
Lombok, vertelt ze. ‘Dat tunneltje
vind ik wel eng. Soms loopt er
iemand zomaar te schreeuwen. Je
kunt daar niet makkelijk weg.’
Verder heeft ze geen moeite met
Utrecht. Zelf werd ze wel ooit ‘s a-
vonds laat op de Neude lastiggeval-
len door een man. ‘Toen ik mijn fiets
stond los te maken zei hij: ‘Ga je
even mee? Anders ga ik die en die
halen.’ Ik heb gezegd dat hij normaal
moest doen en ben overgestoken.
Banger ben ik me daardoor niet
gaan voelen.’ 
In gewenning schuilt volgens haar
het geheim. Aan de stad met fietsen-
dieven en drugsverslaafden kan je
wennen. ‘Als je een tijdje weg bent
geweest, valt alles opeens weer op.’ 

Goedheid
Ook bij Oudegrachtbewoner Jan
Paulus is gewenning opgetreden. ‘Ik
voel me altijd veilig en ga overal
naartoe, maar ik vind het niet leuk
om ‘s avonds een stel dronken kerels
tegen te komen. Dan probeer ik niet

op te vallen en sluip als een schim
langs de huizen. Soms wordt me iets
toegeroepen zoals ‘ouwe lul’. Dat
hoort een beetje bij een grote stad.’ 
Paulus woont al jaren in de Binnen-
stad. Volgens hem is het de afge-
lopen vier jaar beter gewor-
den. ‘Vandalisme tierde
welig, maar ik ben nooit op
m’n gezicht geslagen.’ Een
bron van overlast is het uit-
gaansleven: ‘Natuurlijk
hoort dat bij het stadscen-
trum, het gaat me niet om
die paar muziektenten. Dat
vind ik juist een positieve
manier van uitgaan.’
Paulus ergert zich aan de
stappers die gaan voor de
drank en dronken vernielin-
gen aanrichten. ‘Dat is dom
gedrag, een maatschappe-
lijk probleem.’ Meer blauw
op straat zou de zaak vol-
gens hem juist verergeren.
‘Dat zorgt voor een onveilig
gevoel, voor dreiging in de
lucht. Ik ben juist voor mín-
der. De politie zou minder zichtbaar
moeten optreden.’ Het geloof in de
goedheid van de Utrechtenaar is hij
in ieder geval niet verloren: ‘We zijn
toch een aimabel volkje.’

Omleidingen
Daar is Herman Kampers oud-

gemeenteraad slid voor GroenLinks.
Hij stapt in de Lange Smeestraat van
zijn fiets omdat de Binnnstadskrant
hem dat vraagt. Op weg naar het
stadhuis is hij, om rapporten op te
halen voor voor zijn vriend Leo
Lambo, de eeuwige strijder tegen
grootschalige plannen voor het sta-
tionsgebied.
‘Ik voel me heerlijk veilig, op elk uur
van het etmaal’, zegt hij. ‘Ik heb
geen cameratoezicht nodig. Ik ben
daar ook tegen. De camera reageert
alleen maar achteraf, en werkt niet
preventief.’
En op de fiets? ‘Dan ligt het anders.
Dat heeft te maken met gedrag:
brommers die in de verboden rich-
ting rijden, fietsers zonder licht,
auto’s die je snijden, taxi’s die veel te
hard rijden… Er komt ook regelma-
tig iemand onder de bus.’
Hij vertelt dat hij zich er erg boos
over maakt dat de gemeente regel-
matig straten of bruggen afsluit zon-
der een omleidingsroute te maken.
Zijn ergste voorbeeld is de Hambur-
gerbrug, waar je zeker twee maan-

den niet over kon. Het was kennelijk
te veel gevraagd om in de omgeving
borden te plaatsen hoe je dan wèl
kon rijden. 

Verstand gebruiken
‘Ik voel me heel erg veilig in de stad’,
vertelt Nel Olgers. Op de werf langs

4
Veiligheidsgevoelens

Overdag niets aan de hand,

De context bepaalt wat veiligheid is.
(Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p.8)



hele nacht m’n deur open
laten staan. Ze hadden alles
leeg kunnen halen, maar er
is niks gebeurd.’

Beetje achterdocht
Vier jongens van het Christe-
lijk Gymnasium praten met
de fiets aan de hand na over
een ochtendje school. Eén
wil zijn naam niet noemen.
‘Ik ga niet zomaar m’n gege-
vens geven aan mensen die
ik niet ken’. Later zegt hij
toch hoe hij heet: Willem
Nesselaar. Zijn motto is dat
een beetje achterdocht geen
kwaad kan. Je moet op
straat altijd oplettend zijn,
dan gebeurt je niet zo gauw
wat. ‘Je komt nog wel eens

jongens tegen die tegen je aan lopen
te duwen. Die moet je zoveel moge-
lijk uit de weg gaan.’
Het goeie van Utrecht vindt hij dat er
overal bewaking is. ‘Het smerigste
zijn die agenten die aan de andere
kant van een stoplicht staan te kijken
of je door rood fietst.’
Een andere jongen, Wijnand Speel-
man, fietst van Houten naar school.
Hij voelt zich wel veilig, maar in de
buurt van het fort let hij altijd goed
op. ‘Daar is eens een kerel op z’n
kop geslagen’. 
Op het Kanaleneiland komt hij liever
niet. ‘Op de Marshalllaan komen ze
achter je aan als je op een mooie
fiets rijdt.’

>> Lees verder op bladzijde 6

de Oudegracht begeleidt ze een cur-
sist die werkt aan een beeld. Dat ze
de Binnenstad goed kent, draagt vol-
gens haar bij aan een veilig gevoel.
‘Ik ken de weg, loop rustig ‘s avonds
over straat. De camera’s in de stad
helpen me wel. Ik vind het een pret-
tig idee dat er toezicht is.’ Veiligheid
is wat haar betreft ook een kwestie
van je verstand gebruiken en niet op
‘enge plekken’ komen. ‘Ik weet waar
iets kan gebeuren of dat ik mijn sleu-
tel niet in mijn fietsslot moet laten zit-
ten.’ Een anoniem grote-stadsgevoel
ervaart ze niet: ‘Ik woon op de Oude-
gracht. Hier is best veel sociale con-
trole, geen inbraakgevoelige plek.’

Sociale controle
Utrechtser dan Willie Morren is bijna
niemand. Geboren in de Zeven
Steegjes en nooit meer weggegaan.
Al meer dan zeventig jaar behoren
de stegen tussen de Oudegracht en

de singel tot haar leefgebied. Met
haar boodschappen wandelt ze van-
uit de Twijnstraat naar de Mout-
straat. ‘Ik voel me hier veilig en ken
iedereen.’ Sociale controle is er vol-
gens haar beslist en dat is handig:
‘Bijvoorbeeld als er iemand ziek is.’
Toch gaat ze ‘s avonds niet de straat
op. Zelfs niet voor een wandelingetje
over de Oudegracht: ‘Je weet nooit
wie er achter je loopt. M’n kinderen
willen trouwens ook helemaal niet
dat ik alleen op straat ben. Als ik
naar ze toe ga, komen ze me altijd
halen.’

Geen enge mensen
‘Ik fiets rustig door de stad, ook
‘s nachts.’ Het zijn geen enge men-
sen of criminaliteit die Erika Buiten-

huis een onveilig gevoel bezorgen.
‘De bussen, die vind ik wel gevaarlijk.
Ze denderen soms zo ontzettend
door. Ik durf er nooit naast te gaan
fietsen uit angst dat de chauffeur me
niet ziet. Ik snap het wel, ze moeten
natuurlijk op tijd rijden. Anders krij-
gen ze gezeur met de passagiers.’
Verder voelt ze zich in de Binnenstad
wel op haar gemak. ‘Er zijn hier niet
echt plekken waar ik me onveilig
voel. Het is nooit helemaal stil, er is
altijd wel iemand op straat. Het is de
sfeer, misschien speelt licht daar een
rol bij. Tja, in Brazilië of Afrika, daar
zijn plekken waar je in het donker
wég moet zijn. Niet in Utrecht.’ 

Niemand vervelend
Rem Laan, huismeester van 50plus-
organisatie Gilde Utrecht in de Lange

Smeestraat, zit zoals vaak op een
stoel voor de deur, met een teken-
blok op zijn knieën. Hij was in een
vorig leven illustrator bij Maarten
Toonder, en kan het nog steeds niet
laten.
Over het algemeen voelt hij zich vei-
lig, zegt hij. Niemand doet vervelend
als hij buiten zit te tekenen. ‘Het ver-
baast me hoeveel mensen me goe-
dendag zeggen.
Op de fiets heeft hij geen proble-
men. Zelden rijdt hij tegen het ver-
keer in. ‘Een enkele keer word je
agressief bejegend. Een pissige stu-
dent die ‘ouwe lul’ roept.’
‘s Avonds komt hij zelden buiten. Ik
heb er niks te zoeken. Bang dat bij
hem ingebroken wordt is hij helemaal
niet. ‘Ik heb een keer per ongeluk de

5

’s avonds thuisblijven

Een van de belangrijkste oorzaken van grote onveiligheid in steden is dat daar gewoon de meeste gelegenheid is 
voor het plegen van misdrijven. (De Stad en Sociale Onveiligheid. Leiden 2004, p.10)



>> Vervolg van bladzijde 5

Dertien ijsjes
Zes meisjes uit de eerste klas van het
Christelijk Gymnasium zitten op de
trap naar de werf .
Ze kochten bij Albert Heijn een doos
met ijsjes. Er horen er twaalf in te zit-
ten, maar het zijn er dertien. Eén
krijgt er dus drie. 
Is de Binnenstad veilig? ‘Ja’, zeggen
ze allemaal.

Ongure types
Bertus Provoost, tot zijn pensioen
hoofd van de gemeentelijke dienst
verkeer en vervoer, heeft zijn klein-
zoon van school gehaald. ‘Ik durf
‘s avonds niet op straat’, zegt hij.
‘Ik kom er alleen als het echt moet.

Laatst was ik een
dagje uit met de
gemeente. Om
tien uur ‘s avonds
moest ik door
Hoog Catharijne.
Al die ongure
types… Ik was blij
dat ik thuis was. ‘

Dwangbevel
‘Als je zelf lacht
dan lachen ze
terug’, filosofeert
Roelof Fokker. Al
acht jaar brengt
hij post rond in de
Binnenstad. ‘De
mensen zijn alle-
maal vriendelijk’,
zegt hij, , en dat
is ook het geval
als hij bijvoor-
beeld een dwang-
bevel van de

deurwaarder afgeeft. ‘Ik heb bezorg-
plicht; ze kijken mij er niet op aan’. 
Fokker gebruikt zijn fietstassen voor
het vervoer van de post. Zo nu en
dan hevelt hij een stapeltje over in

zijn schoudertas, maar hij blijft
steeds zijn fiets goed in de gaten
houden. En dat is nodig, want hij is
er door diefstal al vijf kwijt. ‘Ze vol-
gen je een tijd, en als je hem dan
ergens neerzet pikken ze hem.
‘Laatst had ik er één te pakken, een
verslaafde, dat kon je wel zien. Ik
greep hem beet en hij viel meteen
op de grond’. 
Hij vind het leuk om in Utrecht de
post te bezorgen, maar blijft gewoon
wonen in Lopik. ‘Lekker rustig.’
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Altijd oplettend zijn

Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, wijzen deze erop dat burgers zich in toenemende mate veilig voelen.
(Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006,Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.70)

AGENDA
DECEMBER
Wo 6 Geertekerk
20.15 Symfonieorkest Bellitoni olv

Alexandru Lascae mmv Pieter
Wispelwey (cello); Dvorák,
Ouverture “Carnaval” en
Concert voor cello en orkest;
Gershwin, An American in
Paris; Bernstein, Symphonic
Dances from West Side Story;
€ 15/14

Do 7 Stiltecentrum HC
13.00 Lunchconcert georganiseerd

door Ralph Meulenbroeks;
gratis

Do 7 Jacobikerk
20.30 Ioan Cristu Danielescukoor olv

Valentin Gruescu: Romania in
Advent; gratis

Vr 8 Lutherse Kerk
20.15 The Castle Trio; Beethoven,

14 Variaties in Es-groot op. 44;
Schumann, Trio voor viool,
cello en piano in d-klein op.63
I-IV; Schubert, Trio voor piano,
viool en cello in Bes-groot
op. 99; € 17/14,50/10

Vr 8 Jacobikerk
20.15 MUSA en UvA-Orkest J.Pzn

Sweelinck olv Peter Dijkstra en
Jeppe Moulijn; Dvorák, Zlaty
Kolovat (Het Gouden Spinne-
wiel); Brahms, Ein Deutsches
Requiem

Za 9 Domkerk
15.30 Koor, orkest en solisten Dom-

cantorij olv Remco de Graas;
Händel, The Messiah (deel 1);
collecte

Za 9 Nicolaïkerk
20.30 Knuistingh Neven Ensemble;

Moderne Nederlandse liede-
ren voor bariton; € 8/7

Zo 10 Doopsgezinde Kerk
15.00 Strijkorkest Zoroaster olv

Herman Draaisma; Honegger,
Symfonie nr. 2; Kox, Cellocon-
cert; Trytten, Schimmen in
de Kathedraal; werken van
Stravinsky

Wo 13 Geertekerk
20.15 LSKO Collegium Musicum;

€ 12/9

Vr 15 Pieterskerk
20.15 Studentenvrouwenkoor

Medusa olv Tanya Worron:
Winterconcert; werken
van Grieg, Ligeti, Martin,

Stravinsky en De Muinck

(première); € 10/6

Za 16 Lutherse Kerk

15.00 Utrechts Vocaal Ensemble

olv Laura Tammeling; o.a.

Wagenaar, De Schipbreuk

Za 16 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten Dom-

cantorij olv Remco de Graas;

Händel, The Messiah (deel 2);

collecte

Za 16 Janskerk

20.15 VU-Kamerkoor en VU-Camera-

ta olv Boudewijn Jansen mmv

Marike Verbeek (sopraan),

Sonja Volten (sopraan), David

Cohen (alt), Peter Gijsbertsen

(tenor) en Mattijs van de

Woerd (bas): Meesterlijke

inspiratie; Caldara, Stabat

Mater; Bach, Singet dem

Herrn ein neues Lied en

Komm, Jesu, komm; Mozart,

Große Messe; € 11/9

Zo 17 Binnenstad

12.00 Culturele Zondag: 

Gluren bij de Buren 

www.culturelezondagen.nl

Di 19 Geertekerk

20.15 VU-Kamerorkest olv Daan

Admiraal; Szymanowski,

Mazurka’s; Stravinsky, Apollon

Musagète; Franz Schubert,

Symfonie nr 4, “Tragische”;

€ 15/12/9

Za 23 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten Dom-

cantorij olv Remco de Graas;

Händel, The Messiah (deel 3);

collecte

Za 23 Janskerk

15.30 Holland Boys Choir olv Pieter

Jan Leusink mmv Jan Vayne en

Louis van Dijk: Kerstconcert;

€ 30/22,50 (voorverkoop)

www.hollandboyschoir.com

Ma 25 Janskerk

15.30 Schola Davidica olv Lisette

Bernt mmv Gert Oost (orgel):

A Festival of Lessons and

Carols; collecte; 

www.scholadavidica.nl

Za 30 Domkerk

15.30 Jan Jansen (orgel); Franck,

Trois Chorals; collecte
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Tekst en tekeningen Frank Kaiser

Het was grauw weer toen ik op weg was
naar café Rubens. Ik liep over de
Abstederbrug Nieuwegracht op. Vlak na die
brug staat een wel heel merkwaardig
verkeersbord.

Een grote hardstenen paal met daarboven een
blauwe schijf met de mededeling ‘maximum snel-
heid 10 km per uur’. De overheid waakt hier over

mijn veiligheid, dacht ik. Mij kan hier niks ge-
beuren. Helaas is dit bord uit 1900 en nu niet
meer van kracht. In die tijd ging het meeste ver-
voer met paarden. De snelheid van het paard
was dan ook bepalend. Binnen de gemeente
mocht je volgens het gemeentebestuur niet
sneller gaan dan een paard in matige draf. Zo
besloot men in 1900 om bij alle bruggen over
de singel van deze borden te plaatsen, zodat
iedereen die de stad in kwam goed wist waar
hij zich aan te houden had. Op deze manier was
de veiligheid op straat gewaarborgd dacht het
gemeentebestuur. Veel mensen wisten niet wat
die borden betekenden. Verkeersborden waren
indie tijd een nieuw verschijnsel. Er werd bijvoor-
beeld pas vijftien jaar later door de gemeente-
raad bepaald dat iedereen rechts moest rijden.
De paardentram werd vervangen door stoom-
trams en elektrische trams. Er kwamen meer
fietsers. Deze ontwikkelingen maakten dat de
borden weer verdwenen.

Brand
Onze veiligheid werd in de Middeleeuwen vooral
door brand bedreigd. Brand werd toen gemeld
door een hoornblazer vanaf de toren van de
Buurkerk. Tot 1600 hing op veel plaatsen in de
stad een leren of zeildoeken emmer. Bij brand
gingen alle inwoners met die emmers de brand
blussen. Vanaf de gracht vormden ze een lange rij
en werden de emmers aan elkaar doorgegeven.
Bij de brand aangekomen waren de emmers dan
ook al half leeg. Dat schoot natuurlijk niet op.
Zodat de vele houten vorgevels ook bijna allemaal
afbrandden. Het was belangrijk dat ze snel water
uit de gracht konden scheppen. Daarom stonden
de trappen zoveel mogelijk recht op het water.
Dat scheelde twee bochten. Er was door het
stadsbestuur een aannemer speciaal belast met

het onderhoud van deze trappen. Hij moest de
gracht bij zo’n trap ijsvrij houden en hij moest
ervoor zorgen dat de trappen niet glad
waren en in goede staat. Was dat niet in
orde dan kon hij een boete krijgen.
In droge perioden moesten mensen soms
een emmer en een ladder bij hun deur
hebben klaarstaan om te kunnen blussen.
Uit angst voor brand moesten de huizen
uit steen gebouwd worden. In de 17de
eeuw waren bijna alle houten gevels ver-
vangen door stenen. De laatste houten
gevel moest er in 1751 aan geloven.
Strooien en rieten daken waren al hele-
maal uit den boze. Om vonken van
binnenuit tegen te houden werden die
daken aan de binnenkant met leem
besmeerd. In de 14de eeuw konden men-
sen die hun dak wilden verharden gratis
leien of dakpannen krijgen. 
Bij de Eligenstraat staat op de Nieuw-
egracht een bel op een paal. Deze bel is in

1998 hier
ter herinne-
ring op zijn
oude plek
herplaatst.
Hij is een
van de vele
brandbel-
len die
vroeger in
de stad
stonden. Er
waren bel-
len over
van de
kloosters
die na de
reformatie
leeg waren
gekomen.

Een aantal van die bellen werden gebruikt als
brandbel. Als zo’n brandbel geluid werd moesten

de spuitgasten zo snel moge-
lijk naar het brandspuithuisje
om van hieruit de brand te
blussen. Hier stond de spuit
met een pomp. Deze bluswa-
gens werden met de hand
naar de brand gereden. Om er
snel bij te kunnen zijn, stonden
de brandspuiten op meerdere
plaatsen in de stad.
In 1935 verdween de laatste
brandbel, want men gebruikte
al lang een telefonisch alarm-
systeem. In 1869 kreeg
Utrecht zijn eerste stoomspuit.
Dat was vooruitstrevend in die
tijd; probleem was wel dat de
spuitgasten er niet goed mee
overweg konden. Het brand-

spuithuisjes. Dat bij de bel op de Nieuwegracht
hoort staat in de Schalkwijkstraat

Veil igheid
Kijk daar! 10

Trap aan de werf

De brandbel aan 
de Nieuwegracht

Brandspuithuisje in Schalkwijkstraat

Verkeersbord uit 1900

Van oudsher is bekend dat veel misdrijven door jeugdige mannen gepleegd worden.
(De Stad en Sociale Onveiligheid. Leiden 2004, p.7)



Door een onzer redacteuren

Ook al ben je de Sleutelkoning, dan

nog ben je niet veilig. Bij Chris van

Dusschoten is, toen hij nog in Tuindorp

woonde, vier keer ingebroken. ‘Het ging

met grof geweld. Ze gebruikten koevoe-

ten. Deuren en kozijnen waren naar de

filistijnen. Nee, ze kwamen niet binnen

met valse sleutels of zo. Reken maar

dat het hang- en sluitwerk aan hoge

eisen voldeed.’ 

Van Dusschoten woont nu op de Oudegracht.
‘Nee, ik ben er niet om verhuisd. Maar het
gebeurt wel. Je huis is je bescherming, en die ben
je dan kwijt. In zo’n geval heeft een inbraak een
enorme nasleep.’
In Utrecht is de Sleutelkoning een begrip. Heb je

de deur achter je dichtgetrokken en merk je daar-
na pas dat je sleutels in de zak van je andere jas
zitten, dan zit er soms niets anders op dan de
zaak in de Wittevrouwenstraat op te bellen.
Want de politie, die vroeger in zulke gevallen
behulpzaam was, komt niet meer. 

Oubollig
De winkel is bescheiden, maar van de werkplaats
erachter word je stil. Wat een machines. Is dat
allemaal nodig? ‘Ja’, zegt Van Dusschoten. ‘Sleu-
tels worden steeds verfijnder. Je hebt voor sommi-
ge sleutels computergestuurde machines nodig
omdat ze handmatig niet meer te maken zijn.’
Om het te illustreren pakt hij een grote brandkast-
sleutel, die er bij oppervlakkige waarneming
nogal oubollig uitziet. Het geheim zit in de baard,
die beweegbaar is. ‘Dat moet op een honderdste
millimeter nauwkeurig.’
Negen man werken er, van wie drie permanent in
de buitendienst. Ze houden zich uitsluitend bezig
met ‘mechanische beveiliging’, zoals sloten, hang-

en sluitwerk en
brandkasten. Aan
elektronische alarmsy-
stemen doet de Sleu-
telkoning niet. 
Ze openen deuren
voor de belasting-
dienst en voor deur-
waarders, als mensen
niet thuis zijn of niet
open willen doen.
Zelden krijgen ze te
maken met agressie.
‘Ze weten dat wij ook
maar gewoon zijn
ingehuurd. Meestal
zijn ze ook op de
hoogte van onze
komst’. Laatst is de
Sleutelkoning een
aantal keren mee
geweest met een
deurwaarder die in
opdracht van een ver-
huurder op verschei-
dene adressen moest
kijken of er hasjplan-
ten groeiden. Ze
waren er inderdaad. 

Tasjesdief
Nieuwe sloten mon-
teren doet Van Dus-
schoten regelmatig.
Soms is de aanleiding
volstrekt duidelijk: een
dief heeft een tasje
met alle sleutels en

alle pasjes gestolen. Hij kent het adres van de
eigenaresse, en zou zo naar binnen kunnen. Dus
onmiddellijk een nieuw slot. ‘Dat is al gauw
honderd euro. En dan de andere kosten nog.’
Een dag later is zo’n tasje vaak terecht. Pasjes en
sleutels zitten er nog in. Alleen het geld is weg.
Alles voor niets uitgegeven. Van Dusschoten: ‘Het
is sneu, maar ik kan er ook niks aan doen.’
Vijftien jaar geleden nam hij de zaak over van zijn
schoonvader. Voor die tijd werkte hij er ook al. Hij
kan dus een hele periode overzien. Hij heeft het
idee dat de angst langzamerhand minder wordt.
‘Ik merk niet aan mijn klanten dat ze buitenge-
woon bang zijn voor inbraak. Maar ze zijn wel
bang om ‘s avonds op straat te lopen.’  

Een goeie tik
Nova, en later ook een ander programma, liet
zogenaamd zien dat bijna elk cilinderslot 
heel snel open te maken is, als je er op een
bepaalde manier een tik op geeft. Verkoopt
de Sleutelkoning, die toegeeft dat hij zijn
broodwinning voor een flink deel te danken
heeft aan de misdaad, eigenlijk illusies?
Hij zegt dat in Nova de zaken wel erg simpel
zijn voorgesteld. Als je een slot wilt open slaan,
dan moet je wel weten wat voor merk en type
het is. ‘De techniek om een cilinderslot te mani-
puleren bestaat al zeker vijftig jaar. Maar de
keren dat een inbreker binnenkomt door het slot
te openen zijn minimaal. Het is nog steeds
makkelijker met een koevoetje of een schroeven-
draaier een raam of een deur te forceren.’
Van Dusschoten doet er niet moeilijk over: een
zekere inbraakwerendheid, veel meer valt er niet
te bieden. ‘Na een inbraak word je soms inge-
huurd om te kijken hoe je het ze wat moeilijker
kan maken. Voorkomen kan je het nooit’. 
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Ook al is het slot nog zo goed…

Het streven naar veiligheid is een proces zonder eindpunt of keerpunt.
(Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p.7)

Van Dusschoten toont zijn supersleutel (© Humphrey Daniëls)

Lombok veiliger
De veiligheid in Lombok Oost is verbeterd,
maar nog wel slechter in vergelijking met de
stad Utrecht, zo vinden de bewoners. Bezoe-
kers hebben weinig last van gevoelens van
onveiligheid. 
De vervuiling van openbare ruimte is volgens
bewoners het belangrijkste buurtprobleem. 
Met de Aanpak Lombok Oost (gestart eind
2005) wil de gemeente de overlast en crimina-
liteit in Lombok Oost terugdringen en het
levendige winkelkarakter van de Kanaal- en
Damstraat behouden.
De Aanpak is ‘hard waar het nodig is: heldere
handhaving van de regels rondom uitstallingen,
vervuiling, afval en overlast in de openbare
ruimte.’



Door onze redacteur Ben Nijssen

De periode dat de politie mocht

fouilleren in Wijk C en de Breed-

straatbuurt is al drie maanden achter

de rug, maar de evaluatie is nog niet

verschenen. Duidelijk is in elk geval

dat de ene wijk er heel anders over

denkt dan de andere.

Sinds 2003 wordt in Utrecht preventief gefouil-
leerd. De primaire doelstelling is de afname van
het aantal (vuur)wapen-incidenten in een bepaald
gebied. Daarnaast stelt de gemeente dat zo’n
maatregel dient om de onveiligheidsgevoelens
van bewoners en gebruikers van het gebied te
verminderen. Verder gaat het natuurlijk om het
opsporen van wapens. 
Preventief fouilleren is niet zonder meer toege-
staan. Het mag alleen gebeuren in gebieden die
aangewezen zijn als veiligheid-risicogebied. Dat
gebeurt op basis van het aantal wapenincidenten.
Burgemeester, politie en justitie maken hierover
de balans op. Aanwijzing mag alleen voor een
beperkte periode: in Utrecht 6 maanden, in
Amsterdam 12-24 maanden.
In 2006 is een aaneensluitend gebied aangewe-
zen, bestaande uit een deel van Lombok, Wijk C,
een groot deel van de Breedstraatbuurt en het
kernwinkelgebied, inclusief Hoog Catharijne. De
gemeente was verplicht deze maatregel te publi-
ceren. Dat gebeurde ook, maar pas op de dag,
1 maart, dat de maatregel van kracht werd. Op
1 september was de periode voorbij.

Weg afgezet
De eerste acties in 2003 bij de Amsterdamse-
straatweg waren groot van opzet. De straatweg
werd afgezet en gedurende ongeveer drie uur
werd het publiek onafgebroken door circa 75
agenten gefouilleerd. De inzichten zijn veranderd
en nu vinden er kleinschalige, kortdurende acties
plaats. In het hele, in 2006 aangewezen gebied,
werden 15 tot 20 acties gehouden. Binnen een
dienstverband van 8 uur werd een paar keer
gedurende een korte tijd gefouilleerd. De agenten
deden dat binnen hun reguliere dienstverband; er
werden doorgaans geen extra mensen voor inge-
roosterd. De acties konden op die manier door
zes tot acht politieagenten worden uitgevoerd.
De commissie Bestuur en Veiligheid zou na afloop
van de periode ingelicht worden over de resulta-
ten, de reacties van het publiek en de wijze van
uitvoering. 

Afschrikwekkend
In de Breedstraatbuurt werd destijds de medede-
ling, dat er preventief gefouilleerd zou worden,
met instemming begroet. Bijna tegelijkertijd werd
er in deze buurt cameratoezicht ingevoerd.
Arie Doeser, actief in de Breedstraatbuurt, zegt
dat hij persoonlijk een groot voorstander van pre-
ventief fouilleren is: ‘Er scharrelen zoveel mensen
in onze buurt rond die dealen en helen dat het
volgens mij afschrikkend werkt als men beseft dat
politie aanhoudt. Het is bij ons een soort open-
baar pretpark geworden en om dat te keren
moeten we alles aanpakken wat het tij een
beetje keert. 
Ik denk dat door fouilleren iedereen begint te
beseffen dat het niet meer de bezoekers zijn die

de dienst uitmaken. Voor de bewoners geeft het
volgens mij een gunstiger veiligheidsgevoel. Ik
heb twee keer zo’n actie gezien en werd er blij
van: hèhè, eindelijk tegengas.’
Volgens Arie Doeser werkt cameratoezicht veel
trager en indirecter. Toezicht door agenten op
straat is effectiever. Een voorbeeld waarom came-
ra’s te traag werken: ‘het terugkijken van video-
opnames kan beelden laten zien van ‘s nachts
opererende tippelaarsters. Maar dit levert onvol-
doende bewijs op om de dames hiervoor op een
later tijdstip aan te kunnen houden.’

Wat vrolijke sfeer
Ook Harry Spek, lid van de wijkraad Binnenstad
en wonend op de Breedstraat, is tevreden over
het fouilleren. Hij heeft foto’s van een actie
gemaakt, waarvan de foto op deze pagina er één
is. ‘De actie verliep in een gemoedelijke, wat vro-
lijke sfeer maar wel serieus zonder lacherig te
worden. De mensen werden rustig toegesproken,
gingen zelf ook een gesprek aan en gedroegen
zich heel kalm’. Er moet zonder aanziens des per-
soon aangehouden worden en dat leek ook te
gebeuren.’ 
Harry Spek heeft niet gezien of gehoord wat de
actie aan verboden zaken heeft opgeleverd, maar
dat doet er ook minder toe. Net als Arie Doeser
stelt hij het veiligheidsgevoel voorop.

Onveilig gevoel aanpraten
Ted Zorn van het Wijk C-Komitee was één van de
weinigen die de kleine mededeling over preven-
tief fouilleren in Ons Utrecht zag. Het Komitee
besloot protest aan te tekenen tegen het aanwij-
zen van Wijk C als veiligheid-risicogebied. Zorn
vindt de maatregel onnodig stigmatiserend in een
wijk die in het verleden een slechte naam had.
En ook overbodig, omdat de bewoners zich niet
onveilig voelen en omdat het aantal wapeninci-
denten gering was. ‘In feite praat je hiermee de
bewoners en bezoekers een onveilig gevoel aan’. 
De repliek hierop luidde nogal duister ‘dat het feit
dat de bewoners zich veiliger zijn gaan voelen een
rechtvaardiging vormt voor het beleid van de
gemeente, maar dat in feite elk wapenincident
er een teveel is.’ 

Identificatie
Het merendeel van de veertien wapenincidenten
deed zich voor in een gebied rond het politiebu-
reau Paardeveld . Het Komitee vond dat het fouil-
leren zich dan ook tot dat gebied zou moeten
beperken. Dit werd verworpen door eerst te stel-
len dat elke begrenzing van een gebied willekeu-
rig is en vervolgens dat bezitters van wapens zich
door de aanpalende straten uit de voeten zouden
kunnen maken. 
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Gemoedelijk fouilleren

Indien de overheid op de golven van de angst sociale verbanden ondergeschikt maakt aan veiligheidsvoorzieningen,
bestaat de kans dat de sociale samenhang geleidelijk verder erodeert. (Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p.15)

Preventief fouilleren (© Harry Spek)

>> Lees verder op bladzijde 10, 3de kolom



Door één onzer redacteuren

De aanleiding loog er niet om: een

serie bedreigingen, kort na elkaar, door

betrapte winkeldieven, met een mes,

met een pistool, met een injectienaald.

Margriet Broekman, van herenmode

Thom Broekman en De Rode Winkel:

‘We vroegen ons af: willen we dit nog?

Gaan we door met de winkel? Als we

de veiligheid van ons personeel niet

meer kunnen waarborgen, willen we

dan nog ondernemers zijn.’ 

Margriet Broekman en haar man Tom (de zoon
van de Thom, naar wie de winkel is genoemd)
raakten kort daarop in gesprek met beveiligings-
bedrijf JVS, dat een systeem wilde uittesten om
dieven, die al eens waren betrapt, bij binnen-
komst van de winkel te herkennen. De Broekman-
nen voelden er veel voor. En zo werd in juli 2004
de ‘face-check’ in hun winkel geïnstalleerd. Het
systeem is verbonden met een databank van het
gemeentelijk dienstencentrum op het Kanalenei-
land. Als de computer van de bank het gezicht
herkent van iemand met winkelontzegging, dan
gaat er in de winkel een alarm af. 

Cirkel rond het hoofd
Bij de ene deur zijn twee camera’s opgehangen,

bij de andere één. En verder zijn er op verschei-
dene plaatsen in de winkel de gewone video-
camera’s. Margriet Broekman: ‘Die zijn algemeen
geaccepteerd. Bij V&D bijvoorbeeld is er geen
centimeter die niet met een videocamera wordt
bewaakt. En op straat hangen er ook veel.’ 
De beelden van de face-check gaan naar een
monitor middenin de winkel, achter een pilaar. Je
kunt er op zien hoe de check in zijn werk gaat.
Rond het hoofd van de binnenkomende klant ver-
schijnt een cirkel. Onmiddellijk daarna licht een
serie cijfertjes op. 
Gaat het om een dief, die bij Broekman een win-
kelontzegging heeft gekregen, dan verschaft de
monitor informatie over de man of vrouw in
kwestie: naam, eventueel gevaar voor agressief
gedrag, enz. 
‘Dat we de naam krijgen is heel belangrijk’, zegt
Margriet Broekman. ‘Het scheelt een boel dat we
gewoon kunnen zeggen: “Meneer Jansen, wilt u
even meekomen.” Wij houden hem dan aan. Want
hij pleegt, door zich niet te storen aan de winkel-
ontzegging, huisvredebreuk. Dat is een misdrijf.
De politie is er meestal binnen vijf minuten.’ 

Playboy
Overigens gaat het alarm niet zo vaak af, of liever
gezegd: haast nooit. De zestig mensen die bij
Broekman een winkelontzegging hebben, kijken
wel uit. Margriet Broekman: ‘Zoals winkeliers met
elkaar praten, zo kletsen dieven ook met elkaar.
Ze weten waar ze niet moeten zijn’.
Wil de check goed werken dan moet de klant
goed in beeld zijn. Kijk je naar de grond, of draag

je een grote zonnebril, dan wordt
het moeilijk. Het beste kan de win-
kelier dus iets verzinnen waardoor
bijna elke klant je recht aankijkt . Bij
Broese deden ze dat door de camera
dichtbij de ingang te plaatsen bij
een echte eyecatcher, een uitstalling
van Playboy.
De face-check is na de proef bij
Broekman ingevoerd bij De Bijen-
korf, Broese, De Rode Winkel, Co
van Beek (fietsen, Springweg) en
Het Kevertje. Wie drie keer binnen
een jaar bij één van de aangesloten
bedrijven een diefstal pleegt, krijgt
een collectieve ontzegging, dat wil
zeggen: hij mag bij geen van de
winkels meer binnen.
Tot grote teleurstelling van Lodewijk
Osieck, de vorige voorzitter van
ondernemersvereniging Centrum
Utrecht, bleef de animo voor de
face-check beperkt. Zijn droom was
dat bijna iedereen mee zou doen,
waardoor de winkeldief in de hele
Binnenstad geen kans meer had. 

Ellendig
De eenmalige kosten voor een niet al te grote
winkel zijn ongeveer 6.500 euro. Het onder-
houdscontract , inclusief alle updates, kost per
jaar 300 euro. 
Alles met elkaar een flink bedrag, maar dat is niet
de enige reden waarom veel winkels niet deelne-
men. Margriet Broekman: ‘Sommige winkeliers
zetten betrapte winkeldieven liever gewoon op
straat, en doen geen aangifte. Dat scheelt tijd. Als
je politie roept, haal je twee man personeel een
minuut of twintig uit hun werk .’ 
Ze heeft er maar weinig begrip voor. ‘Winkel-
diefstal heeft een ongelofelijk negatief effect.
Mensen die op heterdaad worden betrapt verzet-
ten zich vaak. Dan krijg je heel vervelende situa-
ties. Voor de medewerkers is het ellendig. En het
heeft ook invloed op de klanten. Meestal vertrek-
ken ze uit de winkel, om soms nooit meer terug
te komen. Ik heb het meegemaakt, gelukkig al
weer jaren geleden, dat een medewerker een tijd
thuis is gebleven na een bedreiging. Iets in de
geest van: ‘ik weet waar je woont, en ik weet dat
je vrouw zwanger is’. 
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Op een vraag over identificatie kwam een interes-
sante mededeling, namelijk dat er niet naar wordt
gevraagd als er geen aanleiding toe is. Toch wel
prettig als je alleen naar buiten was gegaan om je
hondje uit te laten. 

Aankondiging
Het Wijk C-Komitee had ook zijn bezwaren geuit
over de late aankondiging van de maatregel (op
het moment dat die al van kracht was) en de
summiere publicatie. De aankondiging, werd toe-
gegeven, was wat laat, maar de eerste acties von-
den pas later plaats. Een persbericht was abusie-
velijk achterwege gebleven. Een verzoek om
bewoners via een huisbericht op de hoogte te
stellen en achteraf ook te informeren over de
resultaten werd afgewezen. Hiervoor moest men
maar op mededelingen in de pers letten. 
Deze reacties werden schriftelijk op 15 augustus
aan het Wijk C-Komitee medegedeeld; op 1 sep-
tember was de aangewezen periode afgelopen…
Er is afgesloten met een evaluatie van gemeente
en politie over de afgelopen periode. Maar he-
laas, de resultaten zijn nog niet voorgelegd aan
het college en daarom mogen er nog geen mede-
delingen naar buiten worden gedaan. Het lijkt er
echter op dat voor de bewoners het verbeteren
van het veiligheidsgevoel voorop staat. Voor de
overheid dient echter het opsporen van wapens
voorop te staan omdat alleen dàt de acties wette-
lijk mogelijk maakt. Resultaten in het verleden
tonen aan dat er door deze acties weinig wapens
worden opgespoord.

Databank vol gezichten

Het is te voorzien dat door een sterke nadruk op veiligheid de solidariteit tussen mensen afneemt.
(Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p.15)

Betrapt (© Job de Jong)

>> Vervolg fouilleren van bladzijde 9
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Door een onzer redacteuren

Hoe veilig is Utrecht ’s avonds en

’s nachts? Inspecteur Alfred Stoter,

wijkchef politie Binnenstad, hoeft er

geen moment over na te denken. ‘Je kan

’s avonds rustig door de stad lopen.’

– Tot hoe laat? ‘Ik zou zeggen: de hele

nacht. Ik zie niet wat er onveilig zou

zijn. Onveiligheid zit vooral tussen

de oren. Natuurlijk, in theorie kun je

ergens een gek tegen het lijf lopen.

Maar die kans is erg klein.’

– Kunnen mannen hier zonder gevaar

hand in hand lopen? ‘Ja, het mooie van

een grote stad is dat er een liberaal

klimaat heerst.’

Stoter (44) is de chef van de tien wijkagenten.
De hele oude stad valt onder hem. De meeste
kans om in de Binnenstad te maken te krijgen
met geweld loop je als je uitgaat. Donderdag-,
vrijdag- en zaterdagavond zijn de uitgaans-
avonden. Dan zijn er elke keer zo’n 25.000 tot
30.000 partygangers op de been. Verreweg de
meeste zijn volkomen ongevaarlijk. Maar je
hebt natuurlijk ook lichtontvlambare types, en
jongens die met wat biertjes op uit zijn op de
confrontatie.
Jarenlang werkte Stoter in Veenendaal. Ook daar
gaan jongeren in het weekend uit. Maar dat zijn
er natuurlijk lang niet zoveel als in Utrecht. ‘Wij
kwamen met een summier signalement nog vaak
bij de dader. Door de massaliteit is herkenning in
Utrecht een stuk moeilijker.’

Horecaploeg
Voor elke uitgaansavond stelt de politie een
‘horecaploeg’ van acht mensen samen, onder wie
tenminste ook een wijkagent, die de coördinatie
doet. Een deel rijdt op bikes door de stad, en is
rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor de por-
tiers van danscafé’s en disco’s. Als ergens moeilijk-
heden dreigen dan spurten ze er heen. Langer
dan één of twee minuten hebben ze meestal
niet nodig. 
Dankzij dat snelle ingrijpen is het een stuk veiliger
geworden, niet alleen voor mensen die uitgaan,
maar ook voor de politie. Want vroeger gebeurde
het nogal eens dat de agenten pas verschenen als
de zaak flink was geëscaleerd. Dan werden de
dienders zelf ook onderdeel van vechtpartijen en
liepen ze soms flinke klappen op. 
Maar het is niet zo dat de agenten tegenwoordig

nog nauwelijks risico
lopen. Vorig jaar waren er
51 geweldszaken tegen
politiemensen. ‘Dat vinden
we te veel’ , zegt Stoter.
‘Het begint vaak met
niets, bijvoorbeeld met
iemand die bekeurd wordt
wegens wild plassen, en
het eindigt dan in een
vechtpartij.’
Op monitoren is te zien
wat er in het uitgaans-
gebied op straat gebeurt.
Het hele circuit is voorzien
van camera’s . Slechts wei-
nig mensen beseffen dat.
De politie wil dat verande-
ren. Stoter: ‘We willen
meer aan de voorkant
gaan werken, het publiek
er van bewust maken dat
er toezicht is. Dan gaan
ze zich misschien anders
gedragen.’

Veelplegers
Cameratoezicht, meer ver-
lichting op moeilijke plaat-
sen, portiersoverleg… er is
de laatste tijd veel in ‘veilig
uitgaan’ geïnvesteerd. Dat
is mooi. Maar hoe zit het
met de veiligheidssituatie
van de andere bewoners
en gebruikers van de
Binnenstad? 
Stoter: ‘Die is een stuk
beter geworden. Het is duidelijk dat het veel-
plegersbeleid een behoorlijk effect heeft.’
Hij is het eens met de kritiek dat het wel heel
lang geduurd heeft voordat eindelijk die veel-
plegers wat harder werden aangepakt. ‘Je
moet alle partners op één lijn krijgen, en dat
kost tijd’. 
In het oostelijk deel van de provincie, een groot
gebied met plaatsen als Veenendaal, Doorn en
Wijk bij Duurtstede, heb je hooguit enkele tiental-
len veelplegers. In de Binnenstad van Utrecht zijn
er tegen de tweehonderd. Dagelijks plegen ze
verscheidene misdrijven, zoals fietsendiefstallen,
inbraken uit auto’s, etc. Kleine criminaliteit, zo
wordt dat ten onrechte wel genoemd. 
Tot voor kort werden deze veelplegers, als ze
werden betrapt, na verhoor meestal zo weer
weggestuurd. Tegenwoordig gaan ze veel eerder
de cel in. Een heleboel zitten er vast. 
Dat scheelt een slok op een borrel. Politiedistrict
Paardenveld heeft de hoogste daling van de
criminaliteitscijfers van de hele regio.

Achterhoek
Woon je nog steeds veiliger in een buitenwijk dan
in de Binnenstad? Stoter vindt van niet. Natuurlijk,
er zijn meer incidenten, omdat het centrum nu
eenmaal veel mensen naar zich toezuigt, die er
winkelen, uitgaan, musea bezoeken, een terrasje
pikken. Maar het percentage Binnenstadsbewoners
dat bij die incidenten is betrokken, is niet hoog.
Echt helemaal voor honderd procent veilig is het
nergens, dat weet iedereen. En dat je in een grote
stad meer risico’s loopt, bijvoorbeeld dat je porte-
monnee gerold wordt, is duidelijk. Stoter: ‘Bij mijn
moeder in de Achterhoek is een fietsendiefstal
het gesprek van de dag, omdat daar gewoon
niets gebeurt.’
Volgens de politie-inspecteur is het niet typisch
een probleem van de grote stad dat nogal wat
mensen, vooral ouderen, vooral ook vrouwen,
‘s avonds niet meer naar buiten durven. Hij ver-
wijst opnieuw naar de Achterhoek. ‘Daar heb je
precies hetzelfde, maar feitelijk is er geen enkele
aanleiding voor. Daar niet, en hier niet’.

De straat is veilig, de hele nacht

Er is weinig samenhang tussen de onveiligheidsbeleving in een land en het feitelijke criminaliteitsniveau.
(Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.25)

Alfred Stoter, wijkchef politie Binnenstad (© Sjaak Ramakers)



Van onze redacteur Ido de Jonge

‘Geweld tegen hulpverleners aangepakt,

lik op stuk’ (Stadblad 08-11-2006).

‘Strengere eisen handbagage halen niets

uit’ (NRC-Handelsblad 07-11-2006).

‘POLITIE & U, Wat moet ik wanneer

bellen?’ (politiekrant september 2006).

Er hangt een politiehelikopter laag

boven de stad. Is dat voor de veiligheid

van de bewoners of omdat er een

goudhaantje of -hennetje op bezoek is?

Of beide?

De laatste tien jaar is het aantal hek-

ken in de Binnenstad enorm toegeno-

men: is het er veiliger door geworden?

Veiligheid is de kreet van de afgelopen jaren. Het
‘bevorderen van een veiliger samenleving’ was een
van de centrale doelstellingen van het veiligheids-
beleid van de kabinetten-Balkenende I, II en III. Zo’n
belangrijke doelstelling vraagt om wetenschappe-
lijk onderzoek: hoe staat het ervoor met de veilig-
heid, wat zijn de effecten van het veiligheidsbeleid?

Over welke veiligheid hebben ze het eigenlijk?
Meestal gaat het niet zozeer over de kans dat je
onder de bus kunt komen, dat je ziek wordt van
de vuile lucht, verdrinkt door een overstroming of
onder een bus komt. Vaak gaat het in onderzoe-
ken naar veiligheid om criminaliteit, sociale veilig-
heid, leefbaarheid en soms terrorisme.
Onderzoekers gebruiken vooral gegevens uit de
Politiemonitor Bevolking (jaarlijks gedaan in
opdracht van de Ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie) en beklagen zich over de on-
toereikendheid de beschikbare gegevens. Deson-
danks komen er boeiende conclusies naar voren:
het allergrootste deel van de ondervraagden zegt
zich wel veilig te voelen en deze groep wordt
steeds groter. Het valt dus wel mee… In commen-
taren concluderen onderzoekers ook dat het stre-
ven naar veiligheid oneindig door zou kunnen
gaan, omdat het lastig is een einddoel vast te stel-
len. (Zie het kader voor meer gegevens.)
In het verlengde van dat laatste stellen ze ook de
vraag in hoeverre veiligheidsmaatregelen de vrijheid
en de privacy van mensen aantast. Waar het stre-
ven naar veiligheid nadrukkelijk de overhand heeft,
verwacht men dat de vrijheid en privacy aangetast
zullen worden. Als vrijheid en privacy bovenaan
staan, zal men voor de veiligheid grotendeels af-
hankelijk zijn van wat mensen onderling regelen en
dit zal ten koste gaan van de grotere sociale samen-
hang, solidariteit en onderlinge betrokkenheid.

Tussen de oren…
Veiligheid is als term moeilijk uit te leggen. Vaak
komt het neer op een toestand waarin geen
onveiligheid is. En onveiligheid gaat weer over
risico’s en angst.
In onderzoekingen naar gevoelens van onveilig-
heid en angst bij burgers wordt een onderscheid
gemaakt in de feitelijke kans dat je slachtoffer van
iets kunt worden en iemands inschatting van de
kans daarop. Het blijkt dat iemands inschatting
om slachtoffer van iets te worden vaak de belang-
rijkste oorzaak is van diens angstgevoelens. Het
lijkt een open deur, maar bij angst en onveilig-
heid, en dus bij veiligheid, gaat het voor een goed
deel over de spoken in je hoofd. Daadwerkelijke
slachtoffers hebben grotere angst dat ze opnieuw
iets zal overkomen dan niet-slachtoffers.

Dus?
Aangezien angstgevoelens grotendeels afhanke-
lijk lijken te zijn van iemands inschatting, kun je
mensen zich al veiliger laten voelen door hun
risico-inschatting te beïnvloeden. Als je met veilig-
heidsmaatregelen (goede verlichting, bewakings-
camera’s, ‘schoon, heel en veilig’, ‘hard en soci-
aal’ zoals in Hoog Catharijne en voorlichting) de
inschatting van de mensen in de buurt kunt
krijgen van de feitelijke kans dat je slachtoffer
wordt, dan heb je goed werk verricht. Maar
daarmee hoeft het feitelijk nog niet veiliger te
zijn geworden.
Voorbeeld. Bewakingscamera’s in de straat kun-
nen een veilig gevoel oproepen. Je verwacht dan
dat die camera’s afschrikwekkend genoeg zijn
voor mensen met kwaad in de zin. Dat blijkt
lang niet altijd zo te zijn. En wat blijft er dan
feitelijk van een werkende bewakingscamera
over? Dat je achteraf kunt zien wat er gebeurd
is, wellicht kan de dader gearresteerd worden.
Ondertussen is er wel een slachtoffer gevallen,
het is er dan feitelijk nog niet veel veiliger op
geworden.

Slachtoffers
Uit onderzoek blijkt ook dat er sprake is van een
schijnbare tegenstrijdigheid: degenen met de
sterkste angst voor criminaliteit (vrouwen, oude-
ren) zijn degenen die gemiddeld genomen de
geringste kans lopen om slachtoffer ervan te
worden. Feitelijke slachtoffers van criminaliteit
zijn relatief vaak woonachtig in steden, mannen,
personen uit een-oudergezinnen, alleenstaanden,
hoger opgeleiden en jongeren. En het is van
oudsher bekend dat veel misdrijven door jeugdige
mannen gepleegd worden.

(Bronnen: J. Oppelaar en K. Wittebrood, Angstige bur-
gers? De determinanten van gevoelen van onveiligheid
onderzocht. Den Haag 2006. H. Boutellier en anderen,
‘Veiligheid gegarandeerd’ en ‘Privacy gered’. Utrecht
2005. G.J.N. Bruinsma, W. Bernasco en anderen, De
Stad en Sociale Onveiligheid. Leiden 2004.)

Angstlijst

Waardoor
Onder andere:
– onbekendheid, duisternis, beperkt gezichts-
veld, de aanwezigheid van anderen die als
bedreiging ervaren worden;
– de dreiging van onbeschaafden, buitenlanders
en asocialen;
– toenemend aantal potentiële dreigingen door
snelle technologische ontwikkelingen, onzicht-
bare, onbeheersbare risico’s;
– berichten over onveiligheid in situaties die
lijken op de eigen situatie.

Wanneer, waar
Thuis: het veiligst.
Overdag/als het licht is: het veiligst.
’s Avonds voelen mensen zich onveiliger,
ongeacht de plaats, maar ’s avonds in een
vreemde omgeving voelen mensen zich het
minst veilig.
Voelt zich wel eens onveilig: 28%.
Thuis overdag voelt 95% zich veilig.
Op straat in de buurt overdag voelt 85% zich
veilig.
In het openbaar vervoer en in uitgaansgebieden
voelt 66% zich wel eens onveilig.

10% van de mensen doet niet open als er
’s avonds aangebeld wordt.
De angst voor terrorisme of aanslagen is bij
mensen de laatste jaren sterk toegenomen: in
2004 was dat 34%, in 2005 was dat 59%.

Wie
Vrouwen voelen zich vaker onveilig (35%)
dan mannen (20%) (alle leeftijden), de jongste
vrouwen voelen zich het onveiligst.
Niet-westerse allochtonen (33%, autochtonen
25%) en flatbewoners (in de 4 grote steden
39%) voelen zich relatief vaak onveilig. Flatbe-
woners voelen zich in eigen huis relatief veilig.
Slachtoffers van criminaliteit, in het bijzonder
geweld (50% tegenover geen slachtoffer 20%),
voelen zich relatief onveilig.
Ouderen (vrouwen en mannen) voelen zich
helemaal niet zo onveilig in vergelijking met
jongere mensen van hun sekse.
Bewoners van centrumgebieden voelen zich
relatief vaak onveilig.
Naar mate iemand hoger is opgeleid voelt ie
zich veiliger in z’n directe woonomgeving.
Mensen met een betaalde baan voelen zich
veiliger dan mensen zonder baan.
Alleenstaanden (met of zonder kinderen) voelen
zich ’s avonds thuis relatief onveilig.

12 Als je veiligheid wilt, moet je het juist niet prioriteren als een beleidsissue.
(Veiligheid gegarandeerd. Verwey-Jonker Instituut 2005, p.10)

Streven naar veiligheid kan oneindig doorgaan
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Wim Rietkerk is lid van de
Utrechtse gemeenteraad voor de
ChristenUnie en zijn aandachts-
gebied is maatschappelijke
ontwikkeling. Daarnaast is hij
contactpersoon voor de Bin-
nenstad bij bezoeken van de
gemeenteraad aan de wijk.
Sinds 1984 is hij bewoner van
de Binnenstad. Hij geeft zijn
kijk op veiligheid in de
Binnenstad.

Open huis
‘Met veiligheid had ik vanaf het
eerste moment dat ik in Utrecht
kwam te maken. In 1984 openden
mijn vrouw en ik aan de Kromme
Nieuwegracht het L’Abri-huis. Dit
is een open huis voor iedereen.
Het is een plek voor bezinning en
verdieping en houdt het midden tus-
sen een jeugdherberg en een
klooster. We lieten dan ook letterlijk
de deur openstaan voor iedereen.
We hadden jarenlang in een dorpje
in de Betuwe gewoond. Daar lever-

de dit geen problemen op. Al snel
bleken we allerlei spullen te missen.
Na een tijdje besloten we dan ook
de fysieke deur te sluiten. Vanuit
hetzelfde huis startte ik in 1989
samen met een aantal studenten
een schaduwkabinet. We ontwikkel-
den een evangelische visie op poli-
tieke onderwerpen die aan de basis

ligt van mijn huidige politieke visie
die ik heb als gemeenteraadslid.’

Genezing
‘Als christenen geloven we in echte
bevrijding, dus we geloven in de
toekomst. Daarom kiest de Christen
Unie voor genezing boven stabilise-
ring, ook op het gebied van veilig-
heid in de Utrechtse Binnenstad. We
hameren op uitstroom bij prostitutie
en drugsgebruik. We willen dat het
hostelbeleid en de zorg voor drugs-
verslaafden ertoe leiden dat drugs-
verslaafden afkicken en terugkeren
in de maatschappij. Goede zorg en
een humane behandeling zijn
belangrijk, maar ook afkicktrajecten.
Sinds de ChristenUnie in het college
zit, heeft ze bereikt dat er een paar
regeltjes in het collegeprogramma

hieraan gewijd zijn. Dit geldt ook
voor het noemen van het aantal cof-
feeshops dat een vergunning krijgt
voor het verkopen van softdrugs.’

Hardebollenstraat
‘Preventie en handhaven zijn de
pijlers voor veiligheid binnen de raad
en het college. De nadruk in het
collegeprogramma ligt dan ook op
aanwezigheid, dus blauw op straat.
Concrete veiligheidszaken krijgen
binnen de raad voorrang van mij. In
het afgelopen jaar hebben we ver-
schillende onderwerpen behandeld
in de raad: de vergunningen voor de
drie vrijgekomen huizen in de Har-
debollenstraat, de kwestie rondom
de horecavergunning van Moby Dick
en de jaarlijkse budgettering van de
politie.’

Senioren
‘Dit college en deze raad hebben
nog drie jaar te gaan. De komende
drie jaar richt de ChristenUnie zich
op veiligheid en verkeer. Wij zien
graag minder auto’s in de Binnen-
stad, ook met het oog op het milieu.
Maar we vinden het ook belangrijk
dat de Binnenstad bereikbaar is. Ver-
der zetten we ons in voor senioren
in de Binnenstad. Zij hebben
behoefte aan speciale huisvesting.
Tivoli aan de Oudegracht gaat weg.
Dat zou een geschikte plek zijn voor
seniorenwoningen. Ook willen we
investeren in onderwijs en integra-
tie. Volgens ons liggen hier de bron-
nen van agressie. Als je die bij de
wortels aan kan pakken, dan werk
je ook aan veiligheid.’

Wim Rietkerk, raadslid:

‘Wij hameren op uitstroom van 
prostituees en drugsverslaafden’

Wim Rietkerk (© Willem Mes Photography)

Opgespoord
Politie, brandweer, gemeente, ge-
neeskundige hulpverlening, Open-
baar Ministerie, ProRail, NS, Corio,
GVU en Connexxion hielden op
woensdag 18 oktober de rampenoe-
fening ‘Opgespoord’ op Station
Utrecht. Door de oefening deden de
organisaties ervaring op met samen-
werken en hulpverlenen in crisissitu-
aties. De evaluatie is in volle gang.
Eind dit jaar presenteren de betrok-
ken organisaties hun conclusies.
Meer informatie leest u op
w www.utrecht.nl/utrechtveilig.

Team wijkagenten politie Utrecht-Centrum

Wijkchef Assistent-wijkchef
Alfred Stoter Marleen Steenweg

Wijkagenten
Janskerkhof e.o., Nobelstraat, Jeroen Groning en Jan Schrijver
Lucasbolwerk en Voorstraat Daniël Hageraats en René Zorn
Voetgangersgebied en de Neude
Wijk C, Breedstraatbuurt en Jaap van der Grint en
Wolvenplein e.o. Johan Vermeulen
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Veilig?
Terroristische dreiging, rampen, oorlogen, rassenhaat, en rellen zijn aan de
orde van de dag, we leven in tijden waarin veiligheid een hot item is. Overal
om ons heen zijn bedreigingen. Verkeer, grote steden, uitgaansgebieden,
scholen en vele andere gebieden waarop de veiligheid verhoogd kan wor-
den. Maar hoe voelen wij ons werkelijk onder al deze bedreigingen? Hoe
voelen jongeren zich in de Binnenstad van Utrecht?
Massa’s mensen in de gangen van Hoog Catherijne, grauwe steegjes tussen
oude panden, donkere hoekjes die ‘s avonds onverlicht zijn, slapende zwervers
in kartonnen huizen, geurende coffeeshops en met graffiti besmeurde
muren… Door al deze ongerieflijke taferelen zou het kunnen dat mensen zich
minder op hun gemak gaan voelen. Of horen deze dingen bij de charmes van
een grote oude stad? Want wat blijft er over zonder deze onvolmaaktheden?
Wanneer je als klein kind met je vader en moeder voor het eerst in een grote
stad kwam, was je geïmponeerd door al die onbekende dingen en die had-
den ze niet bij jou in de buurt. Nu sta je daar niet meer bij stil. Alles is nor-
maal en past in het leven zoals je het kent. Van al die bedreigingen merk je
eigenlijk niets. Dus waarom zou je jezelf er druk om maken? Zolang het jezelf
niet overkomt, hou je er ook geen rekening mee, dat het jou kan overkomen.
Zolang ik niet stil sta bij alle bedreigingen om ons heen voel ik me ook niet
bedreigd. Ik voel me veilig in ons land, dus ook in de Binnenstad van Utrecht.

Hendry Zoeteweij, 24 jaar (© Willem Mes Photography)

De kijk van de cursisten op jonge-
ren is verschillend, maar hun
doel is hetzelfde. Ze willen leren
hoe je omgaat met jongeren die
rondhangen in hun straat en
overlast veroorzaken.

Maandagavond 9 oktober zijn tien
bewoners van de Binnenstad naar
De Kargadoor gekomen voor de
tweede bijeenkomst van de cursus
‘Leren omgaan met jongeren op
straat’. Rachid Houri en Amar Had-
douch van het bureau Cultuurinzicht
geven handvatten om contact te
maken met jongeren. Zo durven
cursisten straks jongeren aan te
spreken op gedrag waar ze last van
hebben, zodat ze zich veiliger voelen
in hun buurt.
Het probleem in de Binnenstad is

dat de jongeren die overlast veroor-
zaken er vaak niet wonen. Dat het
steeds andere jongeren zijn, maakt
het voor bewoners moeilijk om ze

aan te spreken op hun gedrag.
Ervaringen uitwisselen staat cen-
traal. Zo kunnen bewoners van
elkaar leren. Een deelnemer vertelt
over haar benadering: ‘Waar ik wel
iets aan kan doen, doe ik iets aan. Ik
wil niet boos worden, dus neem ik
praktische maatregelen om dat te
voorkomen.’ Andere deelnemers
nemen dit advies ter harte. De deel-
nemers zijn erg tevreden over de
cursus. Eén van hen zegt: ‘Het ver-
tellen over je ervaringen en de
adviezen van anderen helpen je ver-
der. Je merkt dat verschillende cur-
sisten nu anders tegen jongeren
aankijken en meer initiatieven dur-
ven nemen.’

Cultuur en communicatie is het
thema vanavond. Cursusleider Amar
speelt dan ook een Marokkaanse
jongere die op straat rondhangt.
Een cursist speelt een buurtbewoner
die contact met hem probeert te
maken. Na enige miscommunicatie
door cultuurverschillen komen de
jongere en de buurtbewoner aan
het einde van hun gesprek in con-
tact. Zo komt deze tweede bijeen-
komst tot een positief einde.

Interesse?
Bel voor meer informatie over
de volgende cursus wijkbureau
Binnenstad op t 030-2860000.

Omgaan met jongeren op straat

Ik bezorg klanten 
een plezierige avond
Als portier hanteert Mimoun Boujellad dagelijks de huisregels van City Hall.
Iedere horecagelegenheid in de Utrechtse Binnenstad heeft huisregels die
zijn vastgelegd in het Convenant Deurbeleid. Boujellad bepaalt op basis van
gedrag, leeftijd, kleding, wapenbezit en drugsgebruik of iemand naar binnen
mag of niet. Hij ziet het als zijn taak ‘om de veiligheid van de klanten te
waarborgen. Uitgaan is plezier maken. Als een jongere zich, agressief of
intimiderend gedraagt, dan verpest hij de avond voor anderen. Dan laat ik
hem niet binnen.’ Dit slechte nieuws verkroppen de meeste jongeren moei-
lijk, maar ‘nee is nee. Als ik iemand weiger, omdat hij dronken is, dan is dat
ook ter bescherming van hemzelf.’ Voor Boujellad is een avond geslaagd,
als het rustig en gezellig was in City Hall. ‘Ik bezorg onze klanten graag een
plezierige avond.’

Mimoun Boujellad 
portier bij City Hall:
Mimoun Boujellad 
portier bij City Hall:
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Mark Herlaar was lid van de
omgevingsbeheergroep Sta-
tionsgebied en is sinds 2002 lid
van wijkraad Binnenstad. Hij
woont hier sinds 1991 en geeft
zijn kijk op veiligheid in het
Stationsgebied.

Zero tolerance
‘In 1991 was het hier lieflijker. Ik
heb het in vijftien jaar tijd zien ver-
anderen. Eind jaren negentig had je
de “junkentunnel”. Onze fietsen-
stalling kwam erop uit. Dat leverde
een onveilige situatie op. Bedreigin-
gen, berovingen en inbraken in
auto’s en huizen door junks waren
toen meer regel dan uitzondering.
Gelukkig zijn er daarna drie ge-
bruikersruimten gekomen. In de
eerste weken liepen hier koppeltjes
agenten rond in het kader van het
zero tolerance-beleid. Deze vorm
van repressie werkte als een tiere-
lier. Als je regels stelt, moet je er
ook op toezien dat ze nageleefd
worden. Daar schort het vaak aan
vanuit overheid en politie. Als ik
nu ’s avonds alleen op straat loop,
kom ik regelmatig junks of
andere vage bezoekers van de
Binnenstad tegen en dan voel ik
mij onveilig.’

Fietsen
‘Er zijn rondom het station niet
genoeg fietsklemmen en -stallingen.
Daardoor staan fietsen hier overal
geparkeerd, vaak tot dicht tegen
de weg. Op de trottoirs is dan bijna

geen ruimte meer voor voetgangers.
Dat levert gevaarlijke situaties in het
verkeer op en de nooduitgangen
van Hoog Catharijne raken geblok-
keerd. Als ik door het gebied fiets,

kom ik regelmatig voetgangers
tegen op het fietspad.’

Leefbaarheid
‘Via de wijkraad zet ik mij in voor
leefbaarheid op straatniveau in het
nieuwe Stationsgebied. Het Sta-
tionsgebied is een belangrijke over-
gang van de historische Binnenstad
naar het drukke Centraal Station.
Daarom moet het niet alleen op
winkelniveau aantrekkelijk zijn.
Ik vind dat de gemeente weer
moet toezien op de naleving van
haar regels. Toch woon ik hier al
vijftien jaar met heel veel plezier.
Dit komt vooral door de unieke
ligging. Op de keper beschouwd
voel ik me veilig, omdat ik op
drukke momenten rondloop in
het Stationsgebied.’

Rob Schaarloos, bedrijfsleider bij
de Utrechtse vestiging van Schaap
en Citroen, vertelt dat de juweliers-
keten tien jaar geleden werd
bedreigd in haar bestaan. ‘Er zijn
toen twintig overvallen geweest in
onze elf vestigingen. Hier zat de
georganiseerde misdaad achter die
actief is in heel Noord-Europa. We
waren niet meer te verzekeren.
Dus toen hebben we besloten ons
maximaal preventief te beveiligen,’
aldus Schaarloos.
Inmiddels voert Schaap en Citroen
al tien jaar een actief beveiligings-
beleid. Dit betekent dat de mede-
werkers regelmatig trainingen vol-
gen en dat de winkels maximaal zijn
beveiligd. Zo liggen alle sieraden
’s nachts in kluizen die niet open
kunnen. In 2005 wonnen ze hier-
mee de ADT Retail Award.
Het veiligheidsbeleid werpt haar
vruchten af. De winkel in de
Utrechtse Binnenstad is zo’n drie
jaar geleden
voor het
laatst over-
vallen.
Schaarloos

geeft aan dat de ‘slechte bereikbaar-
heid van de Utrechtse Binnenstad’
hier een positieve rol in speelt. Ook
is hij ‘heel blij met het actieve en
daadkrachtige veiligheidsbeleid van
de gemeente en het cameratoezicht.
Daarnaast hebben we intensief con-
tact met de politie. De wijkagent
komt regelmatig langs en als we
problemen hebben, dan staan ze
voor ons klaar.’

Klienteam houdt
Binnenstad schoon

Het Klienteam maakt de Binnenstad
schoon in opdracht van de gemeente
Utrecht. Het team is onderdeel van
Bureau Dagloon, het uitzendbureau
voor dak- en thuislozen van Centrum
Maliebaan. Het Klienteam houdt
grachtstegen schoon. Daarnaast
lopen de medewerkers de spuiten-
route langs plekken waar drugsge-
bruikers komen. Ze ruimen gebruikte
spuiten en ander vuilnis op, zodat de
anderen hiermee niet in aanraking
komen. Zo levert het Klienteam een
grote bijdrage aan de veiligheid en
leefbaarheid van de Binnenstad.
Voor het schoonhouden van de sta-
tionshal van Utrecht Centraal Stati-
on heeft het Klienteam op vrijdag
22 september een landelijke prijs
ontvangen van Rover (de treinreizi-
gersorganisatie) en Milieudefensie.
Gefeliciteerd!

Wijkbureau
Binnenstad
Heeft u een vraag over zaken die
in uw buurt spelen? Of wilt u
overlast melden? Dan bent u bij
het wijkbureau aan het juiste
adres. Het wijkbureau is het aan-
spreekpunt van de gemeente voor
bewoners, ondernemers en bezoe-
kers van de Utrechtse Binnenstad.

Wijkbureau Binnenstad
t 030-2860000
ma t/m vr 9.00-17.00 uur

@ binnenstad@utrecht.nl
w www.utrecht.nl/binnenstad

U kunt natuurlijk ook even binnen-
lopen bij het Informatie Centrum
Gemeente Utrecht. Hier zit de balie
van het wijkbureau Binnenstad.

Informatie Centrum Gemeente
Utrecht
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
ma t/m vr 9.00-17.00 uur
do 9.00-21.00 uur
za 10.00-13.00 uur

Actief veiligheidsbeleid loont

Rob Schaarloos (© Willem Mes Photography)

Mark Herlaar, bewoner van het Stationsgebied:

‘Op de keper beschouwd 
voel ik me hier wel veilig’

Mark Herlaar (© Willem Mes Photography)
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Door onze redacteur Ben Nijssen

Maatregelen om de luchtkwaliteit te

verbeteren zijn nodig om daadwerke-

lijk aan de slag te mogen in het

stationsgebied.

In Utrecht voldoet de luchtkwaliteit wèl aan de
normen voor zwaveldioxide, benzeen, lood en
koolmonoxide, maar op veel plaatsen niet aan die
voor stikstofdioxide en fijnstof. 
In de Binnenstad zijn de gebieden met de groot-
ste luchtveronreiniging: Daalsetunnel, Weerdsin-
gel WZ, Jacobsstraat, Vredenburg, FC Donder-
straat, Catharijnesingel en Ledig Erf. 
Dat de bussen de grootste boosdoeners zijn is
duidelijk. De Catharijnesingel was lange tijd num-
mer één. In 2002 zijn hier tijdelijke maatregelen
genomen om het verkeer te beperken. Ze werden
in 2004, ondanks klachten over verminderde
bereikbaarheid, definitief.
Jaarlijks sterven in Nederland mogelijk 18.000
mensen voortijdig door vervuilde lucht. Vooral
patiënten met hart- en vaatziekten zijn kwetsbaar.
De Raad van State heeft een groot aantal bouw-
projecten zoals wegverbredingen en de aanleg
van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken stil-
gelegd vanwege de gevolgen voor de luchtkwa-
liteit. Chronische blootstelling aan fijnstof blijkt de
grootste oorzaak van gezondheidsschade. 

Parkeerbeleid
In september 2006 kwam het college met het
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006-2012. Het
beschrijft maatregelen zoals milieuzones voor
vrachtverkeer, meer transferia, het aanscherpen
van het parkeerbeleid, betere doorstroming van
het verkeer en stimulering van het fietsgebruik.
Door deze maatregelen moeten de negatieve
effecten van de realisering van de plannen voor
het stationsgebied, in combinatie met de ontwik-
kelingen in Leidsche Rijn, worden ‘gesaldeerd’,

wat zoveel betekent als:
‘gecompenseerd’. 
In september verscheen
het Luchtrapportage
Structuurplan Stations-
gebied, waarin is nage-
gaan of het Actieplan de
negatieve gevolgen voor
de luchtkwaliteit van de
aanleg van het stations-
gebied saldeert.

Vignet op vrachtauto’s
Van het grootste belang
zijn de voornemens om
uiterlijk 2010 alle bussen
te laten voldoen aan de
Euro5-emissienorm en

om een milieuzonering in te stellen voor vracht-
auto’s. 
Per 1 april 2007 zullen in de milieuzone (de
Binnenstad plus singelring, Daalsetunnel en het
Jaarbeurskwadrant) alleen vrachtauto’s die aan
bepaalde Euro-normen voldoen worden toegela-
ten. Om dat mogelijk te maken is er een conve-
nant met het rijk, dat voor de wetgeving zal zor-
gen en tevens voor het vignet op vrachtauto’s. 
De gemeente zal moeten proberen deze maatre-
gel te handhaven. Hoe ze dat voor elkaar moet
krijgen is nog de vraag.

Knip bij Paardenveld
De resultaten van de Luchtrapportage wijzen er
op dat de maatregelen de negatieve effecten op
de luchtkwaliteit in het Stationsgebied teniet kun-
nen doen. Er zou zelfs een verbetering kunnen
optreden ten opzichte
van een zogenaamde
‘autonome situatie’. 
Wel blijkt dat er ook in
2015 plaatsen blijven
bestaan waar met name
de normen voor stikstof-
dioxide worden over-
schreden. 
Je mag van de gemeente
extra maatregelen ver-
wachten om in 2010 of
minimaal in 2015 overal
de normen voor lucht-
kwaliteit te halen.
Misschien moeten de
investeerders in het sta-
tionsgebied zich toch
maar tevredenstellen
met minder parkeer-
plaatsen of moet er bij
het Paardenveld toch
maar een knip komen
om het doorgaande
verkeer te weren.

Door onze redacteur Ben Nijssen

Naaldbomen, coniferen en bomen met ruwe,
behaarde bladeren zijn fantastisch in het
uitvangen van fijnstof. Het voordeel van
naaldbomen is dat ze ook ‘s winters groen
zijn. Loofbomen met brede, gladde, platte
bladeren nemen het meest efficiënt gassen
als stikstofdioxide en ozon op.

Dit vertelde Utrechter Fred Tonneijck, onderzoeker
aan de Universiteit Wageningen, tijdens een
lezing op uitnodiging van De Bomenstichting in
de Gertrudiskapel.
Recent onderzoek in Antwerpen en Engeland
heeft uitgewezen dat bomen in een bos twee tot
zestien keer meer fijnstof uit de lucht halen dan
lage vegetatie. Maar niet altijd hebben bomen
een gunstige invloed op de luchtkwaliteit: de
emissie van vluchtige organische koolwaterstoffen
(terpenen), in combinatie met de aanwezigheid
van stikstofdioxide, kan juist leiden tot de vor-
ming van ozon. Bomen waarbij dit kan gebeuren
zijn bijvoorbeeld populieren, wilgen en eiken.

Drukke wegen
Vaak wordt gezegd dat bomen slecht zijn voor de
luchtkwaliteit langs drukke wegen. Dat is gedeel-
telijk ook zo. Wanneer het bladerdek zo dicht is
dat de windsnelheid getemperd wordt, kunnen de
concentraties aan schadelijke stoffen, ondanks de
filtering, toenemen doordat de lucht minder ver-
dund wordt. Op die plaatsen moet gezorgd wor-
den voor boomsoorten met open kronen. Klim-
planten kunnen heel effectief zijn. Ze hebben als

voordeel dat ze de lucht-
stroming niet beïnvloeden.
Bovendien hebben ze een
groot bladoppervlak dat
zich ook nog op een gun-
stige hoogte bevindt.
Klimop kan tot zes gram
fijnstof bevatten per vier-
kante meter muur en is
bovendien groenblijvend.
Natuurlijk is luchtveront-
reiniging niet alleen op te
lossen met het planten
van bomen, maar op
grond van deze gegevens
komt het nut van bomen
in de stad toch in een
ander daglicht te staan. In
Antwerpen is aangetoond
dat bomen in de stad lei-
den tot een aanmerkelijke
verlaging van de piekcon-
centraties van ozon. Ook
Amsterdam wil meer met
bomen doen.
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Vuile lucht levensgevaarlijk Naaldbomen
tegen fijn stof

Mensen met een betaalde baan voelen zich veiliger dan mensen zonder baan.
(Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.63)

Luchtzuiverend loof (© Patrick van der Sande)

Uitlaatgassen zijn een grote bron van luchtvervuiling (© Saar Rypkema)



Politiek is niet voor bange mensen,

maar er zitten wel veel bange mensen

in de Utrechtse politiek. De houding

van opeenvolgende colleges van B&W

als het gaat om de problemen van

de Breedstraatbuurt is daar een

schoolvoorbeeld van.

De leefbaarheid van het gebied rond de Breed-
straat laat al jaren te wensen over. De overlast van
bezoekers van prostituees, koffieshops en hang-
jongeren maakt de buurt onveilig. Dan verwacht
je durf, daadkracht en duidelijkheid van het poli-
tieke bestuur. Het college van B&W blinkt echter
uit in besluiteloosheid, gebrek aan daadkracht en
wollige woorden zoals ‘prostitutie en coffeeshops
horen nu eenmaal bij het leven in een grote stad’.
Dat laatste kan dan wel zo zijn, maar dat is geen
argument om dan maar de overlast als gewoon
te accepteren.
In de Breedstraatbuurt, vooral rondom de Harde-
bollenstraat, komen vele vormen van overlast en
onveiligheid bij elkaar en cumuleren: drugs,
(straat)prostitutie en hangjongeren. De leefbaar-
heid is bovendien nog verslechterd sinds het ter-
rein van de voetbalkooi bij de Asch van Wijckska-
de heringericht is. De bankjes zitten de hele dag
vol met alcoholisten en in de avond is het een
ideale plek voor hangjongeren en wordt er ge-
deald in drugs. De weg daar naar toe, de Begijne-
kade, wordt als racebaan gebruikt. Tel uit je winst
als buurtbewoners.

Veel gepraat
De gemeenteraad heeft zich af en toe het lot van
bewoners wel aangetrokken. Zo werd in 2004 de
motie ‘Prostitutie moet weg uit de Hardebollen-
straat’ aangenomen. Daarmee kregen B&W de
opdracht alternatieve locaties en oplossingen te
zoeken in samenspraak met de exploitanten van
de prostitutiepanden en om geen nieuwe vergun-
ningen af te geven voor twee specifieke panden
in die straat. Bovendien moesten B&W voor het
einde van dat jaar met een voorstel naar de
gemeenteraad komen.
Er is veel gepraat, weer eens een notitie geschreven,
maar structureel is van verbetering geen sprake.
De Wijkraad kreeg voortdurend signalen van
bewoners over toenemende overlast op straat als
gevolg van de (straat)prostitutie, openbare
afwerkplekken, drugshandel en hangjongeren.
Er kwam extra inzet vanuit het wijkbureau en ver-
schillende toezichthouders, waaronder de politie.
Maar die inzet was vooral gericht op betere hand-
having van regels uit de Algemene Politie Veror-
dening (APV).

Het is een illusie om te
denken dat het leefklimaat
verbetert door een ver-
scherpte handhaving. Dat
zou betekenen dat bij wijze
van spreken er een per-
manente politiepost moet
komen. Dat is geen oplos-
sing, maar camouflage van
de problemen. Ook het
gedrag van hangjongeren
en drugsdealers op straat
verandert niet met pappen
en nathouden. Praten is
prima, maar op een bepaald
moment moet ook duidelijk
zijn waar de grenzen liggen
en wat in Utrecht niet meer
geaccepteerd wordt. Het is
te zot voor woorden dat
buurtbewoners een omweg
maken omdat ze in bepaal-
de delen of straten niet
meer durven te komen. Wie
is er eigenlijk de baas op
straat?

Verschuilen
Bij de behandeling van de
begroting voor 2006 sprak
de gemeenteraad zich
andermaal uit voor de beëin-
diging van de prostitutie. Op 1 november 2005
stuurde het college vervolgens een brief aan de
raadscommissie Bestuur en Veiligheid met de
mededeling dat beëindiging van de prostitutie
automatisch gepaard zou moeten gaan met de
aankoop van de betreffende panden en het bie-
den van een alternatieve locatie voor de exploi-
tanten. Verder stelde het college dat nieuwe
aanvragen voor exploitatie door anderen dan de
huidige exploitanten niet zou kunnen worden
geweigerd.
Het lijkt er sterk op dat het college zich al te
gemakkelijk verschuilt achter formaliteiten als de
APV. Maar het college en de raad maken die APV
zelf en kunnen haar dus ook wijzigen. Waar een
wil is, is ook een weg.
Die wil en die weg waren er bijvoorbeeld begin
2006 wel in Arnhem. De situatie in het Spijker-
kwartier is zowel in politiek als bestuurlijk
opzicht vergelijkbaar met de Breedstraatbuurt.
Er is wèl een groot verschil. In Arnhem heeft het
college van B&W wel politieke moed. Met goed-
keuring van de gemeenteraad is besloten de
prostitutie in het Spijkerkwartier te beëindigen.
Een daadkrachtig en duidelijk besluit met een
overgangstermijn voor de betrokkenen om te
vertrekken.

Hoog in het vaandel
Zoals te verwachten, vochten de exploitanten
van de prostitutiepanden het besluit aan bij de
rechter. Zowel de Raad van State als de recht-
bank in Arnhem stelde de gemeente in het
gelijk. Beide rechterlijke instanties stelden in
hun vonnis dat Arnhem niet alleen de prostitutie
mag beëindigen, maar bovendien niet de ver-
plichting heeft te zorgen voor een alternatieve
locatie. Bovendien oordeelden de rechters dat
de gemeente ook niet de verplichting heeft de
panden op te kopen als financiële compensatie.
De gemeente heeft dus geen schadevergoedings-
plicht.
In Utrecht heeft het college van B&W kennelijk
niet de moed een dergelijk besluit te nemen.
Waar is ons college bang voor? Voor de rechter
hoeft Utrecht in ieder geval niet te vrezen, gelet
op de uitspraken over het Spijkerkwartier in
Arnhem. 
Problemen oplossen vergt politieke daadkracht
en moed en die mogen verwacht worden van een
college B&W dat leefbaarheid van de buurt hoog
in het vaandel zegt te hebben. Of is dat soms
teveel gevraagd van ons stadsbestuur?

Eric Balemans, lid van de Wijkraad Binnenstad
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Waar blijft de politieke moed?

Alleenstaanden (met of zonder kinderen) voelen zich ’s avonds thuis relatief onveilig.
(Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.63)

Hardebollenstraat



Door onze redacteur Jesse Pouw

Druk busverkeer in een volle Bin-

nenstad, dat wringt. Bij het Smakke-

laarsveld ging het vorige maand fout,

met een gewonde als gevolg. Naar

aanleiding van dat ongeluk wil het

busbedrijf GVU in samenwerking met

de gemeente op korte termijn onder-

zoeken hoe de kruising veiliger kan.

’De laatste tijd gebeuren er wel vaker bijna-aanrij-
dingen op het Smakkelaarsveld. Buschauffeurs
moeten regelmatig noodstops maken’, vertelt
Map Brouwer van het GVU. 
Het is volgens haar moeilijk om het probleem op
te lossen. ‘Het is de meest complexe kruising van
de stad.’ Op aangeven van het busbedrijf zou de
gemeente moeten onderzoeken wat de oorzaak
precies is en hoe die weggenomen kan worden.
‘Wij weten het niet; we kunnen nog geen
conclusies trekken.’

Te hard
Volgens het Wijkverkeersplan Binnenstad van
2006 is het Smakkelaarsveld de kruising in de
Binnenstad met de meeste ongelukken met
(brom)fietsen tussen 2001 en 2004. Mogelijk
komt daar dus verandering in nog voordat het
gehele stationsgebied op de schop gaat. 
De Binnenstad kent echter meer kruisingen en
andere lastige verkeerssituaties waarbij bussen
een hoofdrol toebedeeld krijgen. ‘Ze rijden te
hard’, is een veelgehoorde klacht. Volgens

metingen van de gemeente is dat niet zo. ‘Fiet-
sers en voetgangers moeten zich beter aan de
regels houden’, luidt een tegenwerping. Eigenlijk
is een verkeersveilige Binnenstad dus een kwestie
van afspraken nakomen, voor álle verkeersdeel-
nemers.

Jan Slot, winkelier Nobelstraat:
‘We hebben veel over de verkeerssituatie gedis-
cussieerd met z’n allen. We hebben ervoor
gevochten om het eenrichtingsverkeer te maken
in de Nobelstraat, maar dat is niet gebeurd. Bus-
sen en taxi’s rijden hier te hard. Ze zeggen dat ze
dertig kilometer per uur rijden, maar dat is niet
zo. Dat blijkt uit dagelijkse observatie. Het gaat
hartstikke snel over die busbaan.’

P.J.F. Scheefhals, bewoner Nobelstraat:
‘Mijn reactie is gemengd: op zichzelf beoordeel ik
de busbaan positief. Ten opzichte van de oude
situatie is het verkeersbeeld rustiger geworden.
De verkeerslichten verderop bij de singel staan
helaas verkeerd afgesteld. Daardoor staat er soms
midden op de dag file. En naar mijn mening
rijden chauffeurs hier soms te hard. Ik zou niet
willen dat het weer eenrichtingsverkeer werd. Ik
was in eerste instantie tegen twee rijrichtingen
voor bussen en fietsers, maar ik heb mijn mening
herzien.’

Woordvoerder Map Brouwer, GVU:
‘Iedere aanrijding is er een teveel. Niemand wil
dat veroorzaken of slachtoffer zijn. De chauffeurs
schrikken en praten erover. We weten welke pun-
ten kritiek zijn, namelijk de plaatsen waar verschil-
lende verkeersdeelnemers elkaar ontmoeten.
Vooral fietsers en voetgangers houden zich niet

aan de regels. In de opleiding van de chauffeurs
wordt daar wel op ingegaan. Het zijn vaklui, ze
houden daar rekening mee. Maar deelnemen aan
het verkeer brengt áltijd risico’s met zich mee. Die
hebben we met z’n allen geaccepteerd. Over de
verkeerssituatie hebben wij niet direct zeggen-
schap. Het GVU kan wensen indienen bij de
gemeente. De bussen rijden in ieder geval niet te
hard. Dat is het probleem met een grote massa,
daardoor lijkt het alsof de bus te hard gaat. Fysiek
is dat echter onmogelijk door alle obstakels in de
Binnenstad. De gemiddelde snelheid in de stad
ligt volgens onze metingen ónder de twintig
kilometer per uur.’

Verkeersdeskundige Martin Schenk,
gemeente Utrecht:
‘Destijds is gekozen voor HOV in en door de
Binnenstad. Zonder die voorziening zouden we
meer autoverkeer in de stad hebben. Bussen
mogen in de stad dertig kilometer per uur, dat is
wettelijk vastgelegd. Dat ze te hard rijden, is bele-
ving van een groot voertuig in een kleine ruimte.
De burger dénkt dat de bus vijftig rijdt. Ik zou
werkelijk niet weten hoe je dat kan veranderen;
je kunt er moeilijk een schot tussen zetten. 
Het Smakkelaarsveld springt er met ongelukken
uit, dat is inderdaad zo. Die kruising voldoet, mits
iedereen zich aan de regels houdt. Het zijn niet de
meest gedisciplineerde verkeersstromen die daar
samenkomen; fietsers zijn net water. De ruimte is
in dat gebied beperkt. Een verkeerslicht is niet
ideaal, maar het is het beste hulpmiddel dat we
momenteel hebben. Mogelijk krijgen we met de
herinrichting van het stationsgebied de kans
om het voor toekomstige decennia anders te
regelen.’

Fietser Maaike Hendriks:
‘De Binnenstad kan levensgevaarlijk zijn. Ik ben
op de fiets wel vaker bijna onder de bus beland.
Natuurlijk rijd ik wel eens door rood bij een krui-
sing, maar soms weet je ook niet meer waar je
moet kijken. Oversteken van de Neude naar de
Voorstraat vind ik bijvoorbeeld een ramp. Van
alle kanten komt verkeer: bussen, auto’s, voet-
gangers en fietsers. Het beste is afstappen en
gewoon met de fiets aan de hand oversteken.
Ik vind dat er meer overzichtelijke oversteekplaat-
sen moeten komen. Dat zou wel ongelukken
kunnen schelen.’

18 72% van de ondervraagden in de Politiemonitor Bevolking 2004 en 2005 zegt zich 
nooit onveilig te voelen. (Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.56)

GVU: Smakkelaarsveld moet anders

Grote bussen in een kleinschalige Binnenstad (© Sjaak Ramakers)

www.binnenstadskrant.nl



Door onze redacteur Jesse Pouw

Het is donker en stil op de Steenweg.

Een oudere man loopt op vrijdagavond

na een late vergadering door de lege

winkelstraat. Hij heeft het station

achter zich gelaten en wandelt rustig

richting Domplein, zijn tas bungelt

losjes in zijn hand. Plotseling verschijnt

een andere man uit een van de duistere

steegjes. Hij loopt geruisloos achter

zijn nietsvermoedende slachtoffer. Dan

gaat het snel: het tasje wordt door de

straatrover uit de hand van de oude

man gegrist. Die roept nog: ‘Hee, laat

dat!’ Maar de rover sprint weg en

verdwijnt in het steegje naar het

Buurkerkhof.

De beroving gebeurde onder het oog van de
camera’s, maar er verschijnt geen politie, zelfs
geen verdwaalde parkeerwachter. Er gebeurt
helemaal niets. Mogelijk waren de mensen die de
camerabeelden constant ‘uitkijken’, nèt even
koffie halen. 
‘We kunnen ook niet álles zien, anders was er
helemaal geen criminaliteit meer in de Binnen-

stad. Maar dat is jammer
genoeg nog wel het geval’,
zegt wijkagent Johan Ver-
meulen daarover. Hij werkt
al jaren in de Binnenstad,
de afgelopen tijd als wijk-
agent in Wijk C en de
Breedstraatbuurt. Hij hoeft
het politiebureau dus maar
uit te stappen om in zijn
werkgebied te arriveren. 
Afgelopen zomer werd het
cameratoezicht in de
omgeving van de Breed-
straat uitgebreid met vier
camera’s. Tegelijkertijd
kwamen er bij het Jans-
kerkhof drie bij. Het totale
aantal camera’s dat de
Binnenstad op donderdag,
vrijdag en zaterdag (en tij-
dens evenementen) in de
gaten houdt, komt daar-
mee op 43. Vermeulen is
positief over de camera’s.
Ze hebben volgens hem
zeker effect op zijn werk:
‘We zijn er vaker voordat er
problemen komen. Bij de
centrale van het camera-
toezicht zien ze aan het
gedrag van mensen wat ze
van plan zijn. Wij gaan er
dan onmiddellijk heen.’

Positieve reacties
Vechtpartijen, wildplassen, vernieling en andere
baldadigheid; daarvan komen op uitgaansavon-
den vaak meldingen via de centrale. Het werk
van de wijkagent is door de komst van de came-
ra’s veranderd. ‘Nu zijn we waar het gebeurt.
Daardoor werken we preventiever. Vroeger kre-
gen we een melding of zagen we iets zelf. Dan
was het kwaad vaak al geschied en hielden we
ons bezig met de afhandeling. Tegenwoordig zijn
we meer op straat en rijden van melding naar
melding. Dat is natuurlijk leuker; aan de andere
kant is ook leuk om zélf iets op te merken.’
Wat Vermeulen betreft, mag het aantal camera’s
nog wel worden uitgebreid. ‘Als het aan mij ligt,
zouden het er meer mogen worden. Ik denk dat
het een gunstig effect heeft. We hebben ook
alleen maar positieve reacties gekregen.’ 

19Als je geweld en overlast hoog inschat, voel je je onveiliger op straat, ongeacht 
de feitelijke stand van zaken. (Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.64)

Wijkagent meer op straat door camera’s

Van melding naar melding

‘Hee, laat dat,’ riep de beroofde man (© Sjaak Ramakers)

In januari start een nulmeting van de effec-

ten die het cameratoezicht in de Binnenstad

heeft. De meting zal waarschijnlijk ander-

half jaar duren. Dat vertelt Onno Flemming,

adviseur Openbare Orde en Veiligheid van

de gemeente. Volgens hem registreren de

camera’s sinds hun komst in 2001 jaarlijks

veel incidenten, maar is de registratie in het

slop geraakt. Daarom dus nu een meting.

Wat er met de uitkomsten gebeurt kan

Flemming niet zeggen. ‘De toekomst hangt

nauw samen met de politiek. Hoe ver willen

we gaan? Dat is een maatschappelijke dis-

cussie. De wet bepaalt dat de camera’s

alleen zijn toegestaan als dat nodig is om de

openbare orde te handhaven. En natuurlijk

heeft cameratoezicht ook zijn beperkingen.’

Slechte acteurs

Het is volgens Flemming ook afhankelijk

van geld. ‘Het is banaal, maar natuurlijk ligt

het ook aan de kosten of het cameratoe-

zicht wordt uitgebreid. Het zijn dure syste-

men. De duurste camera kost ongeveer

vijfduizend euro, dan heb je zo’n mooi bol-

letje. Dan ben je er nog niet, want alles

moet ook nog worden aangesloten en er

moet personeel zijn om de beelden uit te

kijken. We kunnen dus niet ongebreideld

doorgaan met camera’s ophangen.’

Alle beelden blijven maximaal 72 uur

bewaard. Op de uitgaansavonden wordt

live meegekeken door de centrale van het

cameratoezicht. Aan een ontwikkeling zoals

in de grotere Engelse steden waar camera-

toezicht al veel langer en uitgebreider

wordt ingezet, moet hij niet denken: ‘Dat

is geen voorbeeld maar een schrikbeeld.’

Dat de in scène gezette beroving van de

oudere man op de Steenweg niet is opge-

merkt, kan Flemming niet goed verklaren.

‘Misschien waren het hele slechte acteurs.’

Onderzoek naar effecten

www.binnenstadskrant.nl



Door een onzer redacteuren

Uiterlijk 5 december zal er duidelijk-

heid zijn over de aansprakelijkheid van

de gemeente voor het trapongeluk van

6 augustus. Dit deelde burgemeester

Brouwer de dag na de presentatie van

de onderzoeksrapporten mee.

Over de verantwoordelijkheid bestaat intussen al
geen twijfel meer. Twintig jaar geleden is bij de
bouw van de (houten) trap een ernstige construc-
tiefout gemaakt, waardoor hij slechts éénderde
kon dragen van de norm. De bouwer had con-
structietekeningen moeten overleggen, maar
deed dat niet. Niettemin verleende de gemeente
een vergunning. 
Tijdens de presentatie van de rapporten was de
burgemeester ondanks aandringen van de pers
bijzonder kort over het punt van de aansprakelijk-
heid. Ze noemde het een juridische kwestie,
waarover nog niets te zeggen viel. Een dag later,
op 14 november, kwam ze er in de raadscommis-
sie Bestuur en Veiligheid op terug. ‘Het spreekt
voor zich dat de slachtoffers, maar ook wijzelf,
hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid
wensen’, zei ze. 
De verzekeraar van de gemeente, Centraal
Beheer-Achmea, is gevraagd zo snel mogelijk de
beoordeling over aansprakelijkheid te maken. ‘Ik
kan u nu zeggen dat die duidelijkheid er over drie
weken zal zijn’, aldus de burgemeester. 

Dringende uitgaven
Overigens is aan enkele slachtoffers of familiele-
den voor dringende uitgaven eerder al geld uit-
gekeerd dan wel toegezegd. Dit is gedaan om
te voorkomen dat zij in financiële problemen
zouden komen. Het gaat daarbij ongeveer om
30.000 euro. Ook is er een garantstelling verleend
tot een bedrag van 50.000 euro. Er zijn tot nu
toe zeventien schadeclaims binnengekomen. 
Het ongeluk met de trap gebeurde tijdens de
muzikale botenparade. Oorzaak was het bezwij-
ken van een houtverbinding. Daardoor kwam de
trap enigszins vrij van de muur en ontstond door
de optredende extra krachten in de andere ver-
bindingen een kettingreactie. Een dertigjarige
man overleed later in het ziekenhuis. Er waren
twintig gewonden, van wie twee zeer ernstig. 

Speculaties
In de weken voor de presentatie van het rapport
werd gespeculeerd over het aftreden van wethou-
der Robbert Giesberts. De gedachte was toen dat
het ongeluk te wijten was aan achterstallig onder-
houd. Giesberts, als wethouder openbare ruimte,

kon politiek verantwoordelijk worden gesteld. In
de wandelgangen werd al de naam genoemd van
een mogelijke opvolger: Hugo van de Steenho-
ven, directeur van de Fietsersbond. 
De commissie Schutte komt tot de conclusie dat
wat betreft dat onderhoud twee gemeentelijke
diensten langs elkaar heen gewerkt hebben, maar
dat het ongeluk er volkomen los van staat. 
Blijft de vraag waarom de trap het toch nog twin-
tig jaar heeft uitgehouden, hoewel er wel vaker
veel mensen tegelijk hebben opgestaan. Mis-
schien speelde enige slijtage een rol, en kan ook
de droge zomer van invloed zijn geweest. 
De trap was van het bordestype, dat wil zeggen
dat de gebruiker eerst op een plateautje stapt, ver-
volgens een kwartslag draait en dan evenwijdig
aan de werfmuur naar beneden loopt. In Utrecht
zijn 23 van dergelijke trappen. Zij worden binnen
drie maanden versterkt met metalen steunen. 

Vakmensen
De commissie-Schutte wilde al in oktober met
haar rapport naar buiten komen, maar het
college verplaatste de bijeenkomst naar 13
november in verband met het herfst-reces. De
presentatie had plaats in de raadszaal, die
vrijwel geheel vol was met pers en andere
belangstellenden. 
Bij de beoordeling van de bouwvergunning voor
de trap lag destijds de nadruk op de inpassing in
de monumentale omgeving. ‘In algemene zin is
gekeken naar sterkte, stijfheid, duurzaamheid en
veiligheid. De trap werd op het oog geacht deze
eigenschappen te bezitten.’

De buiteninspecteur, die toezicht moest houden
op de bouw, is niet op het idee gekomen de trap
alsnog constructief te laten toetsen. ‘Hij werd
gemaakt door vakmensen, die wisten hoe je een
trap bouwt.’
Inmiddels is, zo zegt de gemeente, ‘het proces
van verlening van bouwvergunningen stelselmatig
geprofessionaliseerd.’

’Diffuus’
Bij de organisatie van de botenparade waren
allerlei organisaties betrokken. De verantwoor-
delijkheidsverdeling was volgens Schutte
‘diffuus’. ‘Het college begrijpt dit en zal hieraan
in de vergunningverlening voortaan meer aan-
dacht besteden’, zo staat in een persverklaring.
Dat wil zeggen dat er duidelijkheid moet zijn over
de veiligheid en de verantwoordelijkheid voor
aansprakelijkheid.

20 Voor het bestrijden van sociale onveiligheid is de actieve betrokkenheid van burgers bij de veiligheid 
van hun eigen leefomgeving noodzakelijk. (De Stad en Sociale Onveiligheid. Leiden 2004, p.19)

Schutte en Brouwer in gesprek met de pers (© Dick Franssen)

Trapongeluk

Aansprakelijkheid spoedig duidelijk

Trap bij Oudaen
De vervanging van de trap bij Stadskasteel
Oudaen laat op zich wachten. Stadsbeheer
sloot de trap twee jaar geleden af omdat
ze onveilig was. Verscheidene treden
waren kapot. 
In april 2005 vroeg het toenmalige Leef-
baar Utrecht-raadslid Gerard van de Vecht
aan wethouder Van Zanen waarom er
niets aan de trap gebeurde. Nu, ruim
anderhalf jaar later, is de nieuwe trap is
er nog steeds niet.



Band langs bus-
baan gevaarlijk

In 2000 werd de busbaan door
Utrecht Centrum opgeleverd. Direct
was er veel kritiek van gebruikers,
omwonenden en ondernemers op
talloze aspecten. Eén daarvan was
de scheidingsband tussen de bus-
baan en het vrijwel overal direct
aanliggende fietspad. Deze
scheiding bestaat nog altijd uit
een kilometerslange natuurstenen
band. Bij regen wordt deze spek-
glad en vormt een gevaar voor de
vele duizenden passanten. Daar-
naast is de natuurstenen band op
een aantal plekken volkomen ver-
sleten en dringend aan vervanging
toe.

Net geen ongelukken
Leefbaar Utrecht is door een aantal
bezorgde ondernemers langs de
busbaan benaderd met de vraag of
er niet snel iets kan gebeuren aan
deze natuurstenen scheidingsban-
den. De ondernemers melden dat zij
vaak meerdere malen per dag fiet-
sers zien uitglijden en soms op de
busbaan terecht zien komen. Tot op
heden heeft dat – voor zo ver ons
bekend – nog niet tot ongelukken
geleid.

Regenval en bladeren
De invallende herfst, die inmiddels
gepaard gaat met overvloedige
regenval en veel losse bladeren op
de weg, is voor Leefbaar Utrecht
aanleiding geweest een aantal
schriftelijke vragen te stellen aan
het college die over deze onder-
houdstoestand meer duidelijkheid
moeten geven.
De vragen kunt u vinden op onze
site w www.leefbaarutrecht.nl

Contact opnemen
Heeft u meer persoonlijke infor-
matie over slecht onderhouden
bestrating, gevaarlijke verkeers-
situaties of andere zaken in de
Binnenstad die onvoldoende
bekend zijn of waar niets aan
gedaan wordt? Neem dan contact
op met onze fractie zodat we ook
uw situaties onder de aandacht
kunnen brengen.

Gepruts of
gejok?
Jezelf politiek profileren over de
ruggen van de slachtoffers van het
trapongeluk is niet de stijl van D66.
Maar het alternatief is om erover te
zwijgen en dat getuigt, gezien de
fouten die de gemeente gemaakt
heeft, van nog minder respect voor
de slachtoffers.
Wat is er allemaal fout gegaan? De
gemeente wist twintig jaar lang niet
dat zij eigenaar van de trap was en
daarmee verantwoordelijk was voor
het onderhoud. Wethouder Gies-
berts (GroenLinks) heeft beweerd
dat er geen klachten waren over
de trap terwijl die er, schriftelijk en
aantoonbaar, wel degelijk waren.
Na het ongeluk wist de wethouder
dat er maar twee of drie andere
trappen met gebreken waren,
maar een heel boek vol kapotte
werftrappen verscheen tegelijk
met het rapport. En voor het ver-
lenen van de vergunning voor het
concert is er niet of nauwelijks ge-
keken naar de staat van onderhoud
van de trap. D66 vindt dat de wet-
houder ofwel prutswerk geleverd
heeft, ofwel een jokkebrok is, of
allebei. 
Maar, zo zegt het rapport dat over
het ongeluk verschenen is: Al die
blunders hadden het ongeluk niet
kunnen voorkomen. Het was een
onzichtbare constructiefout.

Krokodillentranen
Natuurlijk zal het college van B&W
krokodillentranen huilen en beter-
schap beloven. D66 zal zich zorgen
blijven maken. Hoe gaat het met
andere klachten die de gemeente
krijgt? Zijn er nog meer zaken waar
de wethouder niet goed over geïn-
formeerd wordt of waar hij mis-
schien zelfs over jokt? Wie belooft
ons dat volgende evenementen wél
veilig verlopen?
D66 wil een leuke, vrije stad met veel
evenementen. Het is onmogelijk en
zelfs ongewenst om altijd alle risico’s
uit te sluiten. Maar eerlijk communi-
ceren, zorgen voor heldere procedu-
res en een wethouder die gewoon
zijn huiswerk doet, dat is toch niet
te veel gevraagd?

Veiligheid is
mensenwerk
Er wordt veel gesproken over veilig-
heid, ook door GroenLinks. Maar
‘zich veilig voelen’ betekent voor
veel mensen iets anders. De één
voelt zich overal in de stad volkomen
veilig, de ander gaat ‘s avonds de
deur niet uit en daar liggen nog veel
variaties tussenin.

Cameratoezicht
Cameratoezicht wordt over het alge-
meen gepresenteerd als een middel
om de veiligheid te vergroten. Som-
mige mensen voelen zich er ook
daadwerkelijk veiliger door. Maar is
het echt veiliger? Onderzoek van het
ministerie van Binnenlandse zaken
(2006) toont aan dat het geweld in
de Binnenstad niet afneemt ondanks
intensief cameratoezicht. Want
veelal worden in dat gebied daden
gepleegd onder invloed van alcohol
en betreft het impulsieve daden. 

Daders denken niet na
Daders denken dus niet na over de
camera die er toevallig hangt. Ca-
meratoezicht is niet effectief in de
bestrijding van vandalisme en (jonge-
ren)overlast. Deze vormen van ver-
storing van de openbare orde ver-
plaatsen zich indien er camera’s
worden geplaatst. 
Cameratoezicht bewijst zijn nut
vooral achteraf, als in de rechtszaak
de beelden dienen als bewijsma-
teriaal.

Blauw op straat
Veiligheid is mensenwerk! Groen-
Links wil daarom, in plaats van
steeds meer camera’s, meer toezicht
op straat. Wij moeten niet voortdu-
rend investeren in apparaten maar
in mensen zoals in goede opvoe-
dingsondersteuning, goed onder-
wijs, goed jongeren en het beroem-
de ‘blauw op straat’. Een aanpak,
die op de lange termijn zijn vruchten
zal afwerpen. We moeten naar een
samenleving waar het veilig leven
is met elkaar, waar mensen hun
verantwoordelijkheden kennen en
waar mensen niet voor het leven
hoeven te vrezen als zij een ander
aanspreken.

Laat veiligheid
niet links liggen!
Het vorige college heeft zich altijd
sterk ingezet voor een verbetering
van de veiligheid van de Binnenstad.
Het veiligheidsgevoel van inwoners is
er op vooruit gegaan en de hoeveel-
heid meetbare criminaliteit, zoals
autokraken, is sterk afgenomen. Het
succesvolle hostelbeleid verminderde
de drugsoverlast en met cameratoe-
zicht kunnen veel delicten worden
voorkomen en opgelost.

Onveilig in eigen buurt
Toch zegt 41% van de inwoners van
de Binnenstad zich wel eens onveilig
in de eigen buurt te voelen. Dat per-
centage moet sterk naar beneden!

Pappen en nathouden
Daarom vindt de VVD het erg jam-
mer dat het nieuwe college eerder
berustend klinkt dan handhavend.
Pappen en nathouden, dat zijn ter-
men waar de VVD niet van houdt als
het gaat om veiligheid. Zo vraagt dit
college zich af of camera’s nog wel
nodig zijn en laat het de prostitutie
in de Hardebollenstraat ongemoeid.

Schade verhalen
Bij de behandeling van de begroting
van 2007 heeft de VVD de Binnen-
stad zeker niet links laten liggen.
Onze fractie heeft het college ver-
zocht om beelden van camera’s in de
Binnenstad langer te bewaren, zodat
ze nog beter ingezet kunnen worden
ter verbetering van de veiligheid.
Ook hebben wij voorgesteld om van-
dalismeschade voortaan te verhalen
op de daders. De gemeenteraad
heeft deze voorstellen allebei aan-
genomen.
Ook heeft onze partij het college
verzocht de raamprostitutie aan
sluitingstijden te binden, zodat de
overlast hiervan wordt beperkt. Ook
stelden wij voor om een onderzoek
te verrichten naar de veiligheid van
de busbanen in de Binnenstad.
Helaas zijn deze voorstellen niet
aangenomen door de raad. De
VVD vindt het jammer dat het
college hier dus geen budget voor
vrij wil maken, ondanks een aantal
grote ongelukken.

2121Politiek
Met het oproepen van angstgevoelens kun je gedrag beïnvloeden 
en daarmee is het een machtsmiddel. (Anon.)



Blijkens de cijfers is de

veiligheid in de Binnenstad

de laatste jaren spectaculair

verbeterd. Misschien voelt

niet iedereen zich veiliger,

maar objectieve tellingen

laten zien dat het aantal

incidenten sterk is gedaald.

Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het
lijkt erop dat een geïntegreerde aan-
pak, met meer coördinatie tussen
politie, gemeentelijke diensten en
welzijnswerk zijn vruchten afwerpt.
Maar ondanks dit goede nieuws
maken wij ons nog steeds zorgen.
Want er zijn ontwikkelingen die dit
precaire evenwicht makkelijk kunnen
verstoren. Die willen we hieronder
kort aanstippen.
De inrichting en het onderhoud van
de openbare ruimte. De begroting
voor 2007 bevatte grote kortingen
op het beheer van de openbare

ruimte. Maar alleen een openbare
ruimte die schoon en heel is, kan
ook veilig zijn. Dat geldt zeker voor
de gevoelsmatige veiligheid, en daar-
mee is het veel slechter gesteld dan
met de objectieve veiligheid. Geluk-
kig is de bezuiniging op de bestrij-
ding van onkruid in de openbare
ruimte door de gemeenteraad terug-
gedraaid, maar dat geldt niet voor
het achterstallig onderhoud. En ook
voor een consequente inrichting van
de openbare ruimte, zoals destijds in
het kader van het Museumkwartier
was afgesproken, is nog steeds geen
geld. En er valt nog veel te verbete-
ren aan de veiligheid, orde en net-
heid bij werkzaamheden in de open-
bare ruimte, zoals aan kabels en
leidingen.

Overbrugging 
De plannen rondom het stationsge-
beid baren ons grote zorgen. Zo zal
de overbrugging van de Catharijnes-
ingel (de loopbrug ter hoogte van
V&D) in de nieuwe plannen verbreed

worden tot 100 meter. Dat zal dus
meer gaan lijken op een tunnel dan
op een brug. Het is nog niet duidelijk
welke voorzieningen (bijvoorbeeld
winkels) op deze tunnel uitkomen.
We herinneren ons allemaal de
(inmiddels afgesloten) ‘junkentunnel’
onder Hoog Catharijne. Ons inziens
dreigt hier een herhaling van dit sce-
nario.
De Breedstraatbuurt is nog steeds
niet veilig, ondanks de vergrote inzet
van gemeente en politie. Cameratoe-
zicht en preventief fouilleren zijn in
onze ogen lapmiddelen. We zijn daar
niet mordicus tegen, maar vinden
wel dat die alleen moeten worden
ingezet als andere middelen falen.
De extra inzet van de politie in de
Breedstraatbuurt is mooi, maar kan
niet eeuwig duren. Wat wij willen is
een verplaatsing van de prostitutie,
en sluiting van (een deel van) de cof-
feeshops en ‘foute’ horeca, zodat in
de buurt ook weer een aantrekkelijk
klimaat ontstaat voor andere bedrij-
ven met een ander publiek.

Evenwicht
De Wijkraad zal zich blijven inzetten
voor een schone en hele openbare
ruimte, en een goed evenwicht tus-
sen wonen, uitgaan en winkelen in
de Binnenstad. Want volgens ons
zijn dat de belangrijkste voor-
waarden voor een veilige Binnen-
stad.

Han van Dobben, 
voorzitter wijkraad Binnestad

In oktober heb ik voorlopig

het voorzitterschap van

Ondernemersvereniging

Centrum Utrecht over-

genomen van Lodewijk

Osieck. ‘Voorlopig’ wil

zeggen tot de volgende

ledenvergadering in het

voorjaar van 2007.

Lodewijk heeft veel voor de onderne-
mersvereniging gedaan. Hij gaf haar
een duidelijk gezicht. Hij liet zich
soms kritisch uit over de gemeente
en de gemeentelijke politici. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot een veel
betere verhouding met ambtenaren
en politici. Er is in de politiek meer
begrip gekomen voor de problemen
van ondernemers. 
Van de vele zaken waar Lodewijk

veel tijd en energie aan heeft
besteed, wil ik graag het Regionale
Platform Criminaliteitsbestrijding
(RPC) en de Stuurgroep Aanpak Win-
kelcriminaliteit Binnenstad Utrecht
(AWBU) noemen. Eén van de resulta-
ten hiervan is dat de Utrechtse
Binnenstad binnenkort het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KV0) krijgt uit-
gereikt. Veiligheid is een basisvoor-
waarde om goed te kunnen functio-
neren, zowel voor het individu als
voor de gemeenschap.

Gestructureerd
Het KVO staat voor een gestructu-
reerde manier van lokale samenwer-
king om veiligheid te vergroten.
Ondernemers kunnen het Keurmerk
verwerven als ze samen met
gemeente, politie, brandweer en
andere relevante partijen maatrege-
len treffen om de veiligheid op hun
bedrijventerrein of winkelgebied
structureel op een hoger niveau te

brengen. Voor de Binnenstad is een
reeks maatregelen en plannen ont-
wikkeld die de komende tijd uitge-
voerd gaat worden en die de veilig-
heid en de leefbaarheid ten goede
zal komen.

Criminele inslag
In het KVO-convenant staat ook het
probleem van de rooftassen beschre-
ven. Het is aan de politiek om door
middel van een Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) dit fenomeen
aan te pakken. Ik hoop dat de nieu-
we gemeenteraad inziet dat rooftas-
sen geen tassen zijn waar je gewoon
boodschappen mee doet, maar dat
deze speciaal worden geprepareerd
om op grote schaal winkeldiefstallen
mee te plegen. Ik zou zelfs willen
stellen dat iemand die winkelen met
geprepareerde rooftassen goedkeurt
zelf een criminele inslag heeft.
Het feit dat onze burgemeester,
mevrouw Brouwer, persoonlijk aan-

wezig zal zijn bij de uitreiking van
het KVO-certificaat wekt vertrouwen
in de uitwerking van de plannen.
Het convenant is geen doel op zich-
zelf. Zonder de gezamenlijke inspan-
ning van ondernemers, gemeente en
andere betrokken instanties blijft het
een papieren tijger. 
Centrum Utrecht blijft betrokken bij
de uitwerking ervan om een snelle
en adequate implementatie te
bewerkstelligen.

Tom Broekman
Interim-voorzitter Ondernemersvere-
niging Centrum Utrecht

2222 Wijkraad Binnenstad

Evenwicht is precair

Rooftassen verbieden
·veiligheid·veiligheid·veiligheid·veiligheid·veiligheid·veiligheid·veiligheid·veiligheid·

www.binnenstadskrant.nl

Gemeenteraad naar
Museumkwartier

Wat is er terechtgfekomen van alle
mooie ideeën  over het Museum-
kwartier. Daarover praat de gemeen-
teraad op donderdag 6 december
met bewoners van de zuidelijke
oude stad. 20.00 uur Sonnenburg.



23De aanwezigheid en de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen, winkels en bedrijfjes bepalen grotendeels 
de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de buurt. (Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.38)

In een Binnenstadskrant over
veiligheid mag ons verhaal
natuurlijk niet ontbreken. De
speeltuinleiding van de Kleine
Dom is dagelijks bezig met
veiligheid binnen onze ‘mini-
maatschappij’ in de speeltuin.

Net zoals in de buurt zijn er twee
soorten veiligheid in de speeltuin, de
fysieke veiligheid van de gekeurde
speeltoestellen en het
gevoel dat kinderen hebben
als ze bij ons spelen.
Het één is natuurlijk niet
het gevolg van het ander.
Veilige speeltoestellen zijn
wel een reden waarom
ouders het goedvinden dat
kinderen hier spelen, maar
kinderen zijn waarschijnlijk
net zo gelukkig op een
verwaarloosd modderveld
met wat leuke heuvels,
stoere struiken, wat plas-
sen en een paar pallets van
splinterig hout.

Niet pesten
Wat kinderen een veilig
gevoel geeft is dat we er
op letten dat er niet gepest
wordt, dat er niet een
groep de baas is. We willen
niet dat kinderen het
gevoel krijgen dat ze er
niet bij horen. Het moet

niet zo zijn dat alleen maar mogen
toekijken of liever naar huis gaan.
Belangrijk is dat een kind weet dat
het welkom bent, dat ze weten wie
je bent en dat er aandacht en inte-
resse voor je is. Het samen spelen,
vrienden maken gaat niet iedereen
even makkelijk af. Maar in de speel-
tuin kun je oefenen. Vaak leer je tij-
dens de activiteiten makkelijk ande-
ren kennen, dan word het vanzelf

gezellig. Dat is iets waar we hard
aan proberen te werken, dat ieder-
een, ongeacht of je op de gracht of
in een steeg woont, weet waar hij
aan toe is en zich welkom voelt. 
De andere veiligheid is die van de
wet. Natuurlijk is dat modderveld,
zelfs met speeltuinmedewerker een
stuk goedkoper dan wat wij aan
speeltoestellen hebben staan. Maar
daar is in Nederland helaas geen

plaats meer voor. Wij
mogen alleen speeltoe-
stellen aanschaffen die
een veiligheidscertificaat
hebben. Ze worden één
tot twee keer per jaar
geïnspecteerd en alle
bevindingen staan in log-
boeken, inclusief ongeluk-
ken, reparaties en veran-
deringen.

Spannende hoge
dingen 
Dat valt niet altijd mee,
de Kleine Dom is maar
een klein plekje en de
lege, zachte valruimtes
die verplicht rond de toe-
stellen liggen, worden
steeds groter. Kortom
spannende hoge dingen
hebben veel ruimte nodig,
die wij helaas niet heb-
ben. Als speeltuinmede-
werker is het ook niet

leuk om kinderen proberen uit te
leggen dat het zojuist gegraven
fort helaas in ‘valzand’ zit en dus
weer plat moet. (Het Verschil:
zandbakgrond is een halve millime-
ter per korrel kleiner. Het gevolg: bij
inspectie voldoet de ondergrond
niet en kan een toestel afgekeurd
worden.)
Met weemoed denken we soms
terug aan het modderveld; het valt
niet altijd mee jezelf ertoe te moe-
ten zetten voor bromsnor te spelen.

Oplettende ouders
Die gecertificeerde speeltoestellen
zijn natuurlijk geen garantie dat er
niets gebeurt. Kinderen leren met
vallen en opstaan, en wat voor de
één veilig is, is voor de ander juist
eerder gevaarlijk. Bijvoorbeeld
schommels mogen niet omringd
worden door hekken om te voorko-
men dat wanneer je er af vliegt met
stunten, je er niet tegenaan klapt.
Kleine peuters kunnen de bewegin-
gen van de schommel niet inschat-
ten en moeten het van hun oplet-
tende ouders hebben om niet
gelanceerd te worden door een aan-
vliegende mandschommel. 
Eén van de belangrijkste boodschap-
pen aan onze bezoekers is dus: blijf
vooral zélf goed opletten en je
gezond verstand gebruiken. Dat is
de beste garantie voor een veilig
speeltuinbezoek.

Cumulus Welzijn zal op 31
december voor de vierde keer
een bijdrage leveren aan de
veiligheid in het Stationsge-
bied door tijdens het offerfeest,
dat Moslims die dag vieren,
activiteiten voor jongeren te
organiseren op het Vredenburg.

Cumulus biedt de jongelui gelegen-
heid voor ontmoeting op een plek
waar dat kan. Hiermee wordt de
druk verminderd van te veel mensen
in winkelcentrum Hoog Catharijne.
Er zullen activiteiten worden georga-
niseerd waarbij jongeren zich kun-
nen vermaken en er zijn muzikale
optredens.
Naast jongerenwerkers van Cumulus
zijn ook buurtvaders uit diverse wij-

houden. Het zou zonde zijn als
ondernemers opnieuw terugvallen
op illegaal werk en fraude met
belastingen, premies, uitkeringen
en onrechtmatige bewoning. Dit
moet nauwlettend worden ge-
volgd. In die zin gaat de krachtige
aanpak gewoon door, want er zijn
nog veel meer verbeteringen te
realiseren.’ 

Controles
Dankzij integrale handhaving van
rechtsregels is de verloedering en
het afglijden van het gebied op en
rond de Amsterdamsestraatweg
omgebogen. 
Er zijn sinds 1 juni 2004 door het
interventieteam bijna 900 controles
uitgevoerd.

De aanpak van de Amsterdamse-
straatweg en omgeving door het
Interventieteam Utrecht heeft de
afgelopen twee jaar resultaat gehad.
In totaal is er voor vijftien miljoen
euro aan naheffingen opgelegd op
het gebied van belastingen, uitkerin-
gen en boetes. Ook de bestuurlijke
aanpak, gericht op handhaving en
het ondersteunen van ondernemers
en eigenaren, had effect. Bij recente
inspecties zijn minder overtredingen
en misstanden geconstateerd. De
veiligheid en het aanzien van de
straat zijn volgens de ondernemers
zichtbaar verbeterd.  
Wethouder Marka Spit van Sociale
en Economische zaken: ‘Deze aan-
pak was echt nodig. Het is wel zaak
dat we deze goede resultaten vast-

ken van Utrecht aanwezig om
ervoor te zorgen dat de activiteiten
een feestelijk karakter houden. 
Het HC team van de politie is eind-
verantwoordelijk voor de gebeurte-
nissen op HC en het Vredenburg. 
Het offerfeest is vooral een feest van
geven en goede daden. Delen met
anderen is een echt Islamitisch
gebruik, maar op deze dag wordt er
nog eens extra de nadruk op
gelegd. Het offerfeest is (na het sui-
kerfeest) de tweede belangrijke
feestdag van het Islamitisch jaar.

Lekker relaxen (© Dick Franssen) 

Veilig spelen in de Kleine Dom

Offerfeest op Vredenburg Handhaving werkt

www.binnenstadskrant.nl



herfstbos

behoedzaam
loop ik over natte

bladeren
die een voor een
laag op laag
gevallen zijn
een verend dik tapijt
waarop het zonlicht

glinstert

deze stille herfst
fluistert

in herinneringen

zo onzegbaar
troostend

Oeke Kruythof

Door één onzer redacteuren

Ooggetuige. Op vijf meter

afstand gebeurt het: een

winkelbediende komt af op

een vrouw, die wat staat te

neuzen in de schappen,

en zegt: ‘U deed net een

stropdas in uw tas’.

’Doe eens normaal’, zegt de vrouw
met schrille stem; ‘ik kom hier voor
het eerst’.
Geen overtuigend antwoord. Ze heeft
een plastic tas van Broese bij zich.
Daarin zit, zo blijkt, een bijna even
grote tas, gemaakt van aluminium-
folie. Als de winkelbediende niet zo
goed had opgelet was ze dankzij die
binnentas onopgemerkt door de
poortjes gekomen. 
Mislukt dus, en nu moet de vrouw
mee naar een stoel achterin de winkel,
terwijl intussen de politie wordt
gebeld. ‘Haal de hele mikmak er maar
bij , het kan me geen reet schelen’,
roept ze. ‘Je moet met je vingers van
me afblijven. Weet je wel wie ik ben?

Drie kinderen thuis
Dan schakelt ze over op de zielige
toer: ‘Ik heb wèl drie kinderen thuis,
die niet te eten hebben.’De winkelbe-
diende is niet onder de indruk. Ze ziet
er ook niet uit als de moeder van een
tamelijk groot gezin’. En als het om

Het veiligheidsgevoel in het
Stationsgebied is licht gestegen.
Dat is de uitkomst van het jaar-
lijkse onderzoek dat Intomart in
opdracht van de gemeente, NS en
Corio doet. Bewoners, werkne-
mers en passanten (reizigers en
winkelend publiek) is naar hun
veiligheidsgevoel gevraagd.

Vijfenzestig procent voelt zich veilig.
Vorig jaar was dat 63 procent.
Van de ondervraagden zei 78% dat ze
nooit niets onveiligs hebben meege-
maakt. Zestien procent maakt wel
eens mee dat men wordt lastiggeval-
len en zeven procent zegt dat men
mensen ziet dealen. Ruim tweevijfde

zegt last van hangjongeren te hebben. 
De overlast van de drie zorgcentra is
verminderd ten opzichte van 2005.
Overigens is sinds dit voorjaar één van
de drie centra gesloten omdat het
aantal verslaafden in het gebied is
afgenomen. 

Gezamenlijke aanpak
Deze betere veiligheidscijfers zijn, zo
zegt de gemeente, het resultaat van
de gezamenlijke inspanningen van
politie, Corio, NS, Jaarbeurs, spoor-
wegpolitie, Centrum Maliebaan,
Cumulus en gemeente om het gebied
veiliger en leefbaarder te maken. Met
de projectaanpak ‘hard en sociaal’ zijn
sinds 2001 de leefomstandigheden

voor de verslaafden in het gebied
sterk verbeterd. Tevens zijn de veilig-
heid en leefbaarheid van het gebied
voor het publiek aanmerkelijk geste-
gen. De projectaanpak is in 2005
afgerond, maar de werkwijze wordt
voortgezet in de samenwerking tussen
dezelfde organisaties. 

Sijpesteijntunnel
Het onderzoek wijst uit dat twee deel-
gebieden structureel minder gunstig
scoren: de Van Sijpesteijntunnel en het
streekbusstation. Voor deze gebieden
is een extra aanpak in voorbereiding.
Aan de fietsenproblematiek wordt op
korte termijn wat gedaan.

eten gaat, steel je dan een stropdas
van € 59,95?
Tijdens het wachten op de politie
haalt de winkelbediende een formulier
te voorschijn: de vrouw krijgt een win-
kelontzegging van een half jaar voor
de Broekman-winkels, inclusief De
Rode Winkel. 
Hanna van der Horst heet de vrouw,
en zij is actrice. En de winkeldiefstal
was in scène gezet om Tweede-
Kamerlid Pauline Smeets en wethou-
der Marka Spit te laten zien hoe het
gaat. Het was de bedoeling dat ze de
hele tijd zouden denken dat het echt
was, maar ongeveer halverwege
begonnen ze duidelijk te twijfelen. Het
is ook wel erg toevallig: een diefstal,
juist op het moment dat een heel

gezelschap van Margriet Broekman
uitleg krijgt over alle preventie-maat-
regelen.

Veel erger
De vrouw riep dat de winkelbediende
met zijn vingers van haar moest afblij-
ven. Mag dat wel, wat hij deed: haar
stevig bij haar arm pakken en meene-
men naar de stoel? Ja, dat mag. Als je
iemand op heterdaad betrapt dan
mag je hem aanhouden, dat wil zeg-
gen dat je er voor mag zorgen dat hij
niet wegloopt. 
Margriet Broekman vond dat de
winkelbediende nog betrekkelijk een
makkie had. ‘In de werkelijkheid gaan
ze soms veel erger te keer.’ 
(Zie ook bladzijde 10)

Meer sociale samenhang in een buurt, minder angstgevoelens.
(Angstige burgers? Sociaal en Cultureel Planbureau 2006, p.64)

Ooggetuige van winkeldiefstal

Stationsgebied voelt veiliger

Dievegge krijgt de winkelontzegging op papier (© Job de Jong)
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