
 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Maassluis maken we samen veiliger. Iedereen moet zeker zijn van zijn veiligheid. Ongeacht leeftijd, 
geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad. 

De gemeente en politie dragen in eerste aanleg de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad. 
Maar het is onmogelijk voor de gemeente en de politie op alle plaatsen tegelijkertijd te zijn. Daarom wil
de PvdA optimale samenwerking tussen partners als Maasdelta, brandweer, politie, E25, 
zorginstellingen, kerken en moskeeën, scholen en bedrijven. Deze samenwerking heeft alleen kans van 
slagen als ook de bewoners hierbij betrokken zijn. Want veiligheid maken we samen: alerte, 
opmerkzame burgers zijn onmisbaar voor de professionals. Buurtpreventie en Buurtwhatsapp zijn 
middelen om onveilige gebeurtenissen, ontwikkelingen en risico’s in de stad te signaleren en te melden.
De gemeente stimuleert en faciliteert hierin. 

Er gebeurt veel in de wereld. Dit heeft zijn weerslag op ons allemaal. Het gevoel van veiligheid in de 
eigen omgeving is niet voor iedereen meer een vanzelfsprekendheid. Onbekendheid met wat er in de 
buurt speelt geeft onrustgevoelens. Meer communicatie en preventie kan bijdragen aan het verbeteren
van veiligheid. Mocht die veiligheid in het geding zijn dan is de PvdA voor hard ingrijpen. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Er een goede balans moet zijn tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven 

(repressie) waar dat moet. Preventie moet voorop staan in beleidsvorming, fysieke maatregelen die 
overlast voorkomen, gerichte voorlichting aan inwoners. 

 Woonoverlast (geluid, treiteren, intimidatie) actief bestreden wordt, oa op basis van het op ons 
aandringen ingestelde protocol woonoverlast. Het kan niet zo zijn dat de goeden moeten vluchten 
voor buren die de boel op stelten zetten. De burgemeester maakt actief gebruik van zijn 
mogelijkheden die voortkomen uit de Wet Aanpak Woonoverlast. 

 Asociaal gedrag actief wordt bestreden: als het kan via brieven, gesprekken of tips, Als het nodig is 
via officiële waarschuwingen en bekeuringen. 

 Straatintimidatie in de APV wordt opgenomen om dit aan te pakken.
 Toezichthouders een belangrijke rol vervullen en voldoende bevoegdheden moeten hebben. Zij 

moeten ook in de avonduren zichtbaar zijn op straat. 
 Bewoners betrokken worden bij de veiligheid. Buurtpreventie en Buurtwhatsapp zijn daar goede 

voorbeelden van en worden door de gemeente ondersteund. 
 Samen met Maasdelta de gemeente mogelijkheden creëert huurders en woning-eigenaren tegen 

een gereduceerd tarief hun woning te beveiligen tegen inbraak. 
 Meldingen bij het meldpunt Schoon, Heel en Veilig binnen de afgesproken termijn worden 

afgehandeld. Melders worden geïnformeerd over de afhandeling.
 Overlast in de openbare ruimte (o.a. vandalisme ) hard wordt aangepakt. De schade wordt verhaald

op degene die zich heeft misdragen.
 De aanpak van alcoholmisbruik noodzakelijk blijft. Speciaal bij jongeren is dit noodzakelijk. Ouders 

hebben hierbij de eerste verantwoordelijkheid. Door betere voorlichting van jongeren en ouders 
willen we overmatig alcoholgebruik tegengaan. 

 Prioriteit wordt gegeven aan opsporing, signalering en aanpak van de diverse vormen huiselijk 
geweld.
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 Het organiseren van een centrale activiteit voor jongeren tijdens de jaarwisseling onze voorkeur 
heeft. Zoals ook een verdere inperking van het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsavond. 

 We veiligheid samen maken: inwoners worden betrokken en serieus genomen als zij meldingen 
maken. Door snel en positief te reageren op meldingen worden inwoners serieus genomen en 
gemotiveerd zich in te zetten voor de samenleving. 

 De mobiele camera wordt ingezet waar dat nodig is.
 Er ook camera’s komen op de metrostationspleinen, om mensen en hun eigendommen zo veilig 

mogelijk te houden. 
 De gemeentelijke dienst toezicht en handhaving belangrijk is en ook in staat moet worden gesteld 

om bekeuringen uit te delen als dat nodig is. Zij kunnen strakker handhaven op overlast gevend 
gedrag.

 Regels alleen relevant zijn als deze ook echt worden nageleefd en overtredingen worden bestraft: 
fout parkeren, hondenpoep niet opruimen en vuilnis verkeerd aanbieden worden daarom actiever 
opgespoord en bekeurd. 

 Ambulances, brandweer en politie binnen de gestelde normen aankomen in Maassluis. De mannen 
en vrouwen van de hulpdiensten verdienen alle steun in hun werk. Geweld, dreiging of belediging 
van de hulpverleners wordt aangepakt en bestraft. 

 Onze brandweer meer vrijwilligers verdient. De gemeente gaat actief werven onder eigen 
medewerkers en bij andere grote werkgevers in de stad.

 Om inbraken tegen te gaan bewoners zo veel mogelijk worden gewaarschuwd en geholpen: door 
het geven van tips en tricks, door het informeren van alle buurtbewoners als er inbraken zijn in de 
wijk en oa door goede openbare verlichting.

 Initiatieven om achterpaden af te sluiten met hekken zo veel mogelijk worden ondersteund. 
 Extra inzet op de veiligheid wordt voortgezet bij criminele en/of overlastgevende jongeren met de 

Amsterdamse top 600 aanpak  in alle wijken waar dat nodig is. 
 Op de plekken waar bewoners vermoeden dat drugs worden gedeald politie, justitie en indien 

nodig ook door handhaving en toezicht wordt doorgezocht, gecontroleerd totdat dealers worden 
opgepakt of ze maar buiten de stad hun plek zoeken. 
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