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Plan van Aanpak 2016 

Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Gebiedsgerichte Aanpak Amsterdamsestraatweg  

(ASW) 

 

Onderdeel van de Ontwikkelstrategie ASW 
 

 

Inleiding 
De aanpak zoals uitgevoerd in 20151 wordt in 2016 gecontinueerd, aangevuld met een aantal nieuwe 

maatregelen. Dit voorliggende plan van aanpak geeft, i.c.m. dat van 2015 als basis, het volledige 

overzicht van de inzet op bovengenoemd terrein voor 2016 op de ASW. 

Het resultaat van de inzet in 2015 is te lezen in de rapportage van de totale, integrale aanpak ASW2. 

 

Doelstellingen 
Het cluster Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft tot doel: 

1. Het terugbrengen van de overlast; 

2. Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid op de ASW en 

3. Het (bijdragen aan het) bestrijden van ondermijnende en criminele activiteiten op 

de ASW. 

 

Aanpak 2016 

 

1. Nieuwe maatregelen 

Maatregel Toelichting Draagt bij aan 

doelstelling 

Digitaal Opkoping Register 

(DOR) 

Vanaf september 2015 voeren 20 opkopers op de 

ASW nauwkeurige registratie m.b.t. 

ingekochte/ingenomen goederen om een bijdrage te 

leveren aan het terugdringen van heling. Gebeurt in 

het kader van de stedelijke Aanpak Heling 

www.stopheling.nl 

Uitvoeren controles door Toezicht en Handhaving. In 

samenwerking met politie bij vermoeden gestolen 

goederen. 
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1 Zie: ‘Plan van Aanpak Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving  - Onderdeel van Aanpak ASW 2015’. 

2 Raadsbrief kenmerk 15.509658 d.d. 17 september 2015. 

  Commissiebrief S&R kenmerk 15.512585 d.d. 9 december 2015. 
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Pilot overlasttelefoon 

Toezicht en Handhaving 

Pilot tot 1 juli 2016. Op grond van meldingen en 

resultaat wordt besloten of pilot overgaat in reguliere 

maatregel. Bedoeld voor ondernemers en bewoners 

om bij bepaalde overlast rechtstreeks te melden bij 

Toezicht en Handhaving, zodat zij de capaciteit 

inzetten daar waar meest urgent. 

1 en 2 

Meting Veiligheid Het in beeld brengen van de huidige feitelijke 

veiligheidssituatie. Inclusief de veiligheidsbeleving 

van bewoners, ondernemers en bezoekers/passanten. 

Draagt bij aan (her)ijken effectiviteit (ingezette) 

maatregelen. 

1, 2 en 3 

Openbare orde camera’s In december 2015 zijn 5 Openbare Orde camera’s 

geplaatst in gedeelte spoorviaduct en Marnixlaan. De 

politie controleert en bekijkt de beelden. 

1, 2 en 3 

Collectieve sluitingstijden Het voornemen om de bedrijvigheid te sluiten in een 

deel van de ASW voor een bepaald deel van de dag 

(nacht), waarmee de overlast van de aanloop en 

activiteit (geluid, verrommeling) op die tijden op die 

plek wordt beperkt. 

1,2 en 3 

 

2. Continuering van maatregelen  

Maatregel Toelichting Draagt bij aan 

doelstelling 

Dagelijkse toezicht in de 

openbare ruimte 

 

Toezicht op illegaal aangeboden huisvuil, grofvuil en 

bedrijfsafval, uitstallingen, overlastgevende personen, 

wildplassen, overlast fietsen(parkeren), controle 

betaal parkeren en handhaven foutparkeren vindt op 

de ASW plaats zoals omschreven in het 

Handhavingsprogramma 2016. 

Extra: Toezicht – geüniformeerd en niet-

geüniformeerd - tijdens twee nachten per week.  

1 en 2 

Toezicht op horeca Verscherpt toezicht bij horecazaken, vooral op 

het middenstuk van de ASW. Gericht toezicht op 

de ‘top’ van de horecapiramide op basis van de 

handhavingsstrategie van VTH. Meerdere keren 

per week (zowel overdag als in de nacht) 

inspecteurs aanwezig voor controles. 

1, 2 en 3 

Plan van Aanpak nachtelijke 

ondernemers 

 

De nachtelijke ondernemers hebben de proef van 

inzet van gastheren op vrijdag- en zaterdagnacht in 

2015 niet voortgezet, omdat ze een gezamenlijke 

financiering niet tot stand hebben kunnen brengen. 

Afhankelijk van het effect van een aantal nieuwe en 

voorgenomen maatregelen in 2016, zal hiernaar 

opnieuw gestreefd (kunnen) worden. 

 

Controle op illegale 

prostitutie 

Opsporen van illegale prostitutie door 

verscheidene soorten controles, bijvoorbeeld in 

massagesalons. Indien illegale praktijken 

worden geconstateerd, wordt tot sluiting 

1, 2 en 3 
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bevolen op basis van de handhavingsstrategie. 

Integrale controles Uitvoeren gezamenlijke controles door 

samenwerkende partners bij ondernemingen op 

de gehele ASW. 

Gericht op voldoen aan breed palet van wet- en 

regelgeving. 

1, 2 en 3 

Bestuurlijke sancties Bestuurlijk optreden bij constateringen van 

hennep, drugs, wapenbezit, illegaal gokken en 

illegale prostitutie. 

Bij het overtreden van de voorschriften verbonden aan 

de horecavergunning dan wel 

regels uit de Horecaverordening wordt 

opgetreden conform de Handhavingsstrategie 

Horeca. 

1, 2 en 3 

Toezicht in het kader van 

het Donkere Dagen 

Offensief 

Dit toezicht vindt in de hele wijk plaats, daar waar 

sprake is van (tijdelijk) verhoogd risico en op 

hotspots. De ASW wordt in de stedelijke 

prioriteitstelling meegewogen. 

1, 2 en 3 

Heling Zie Digitaal Opkoping Register (nieuwe maatregelen)  

Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) 

Met de ondernemingsvereniging en de andere 

partijen van de KVO wordt gewerkt naar een 

vernieuwde vorm van samenwerking, dat beter 

aansluit bij de specifieke situatie op de ASW. 

1 en 2 

Overvalprotocol In de gemeente Utrecht wordt integraal 

samengewerkt om overvalcriminaliteit aan te 

pakken. Na een gepleegde overval wordt het 

slachtoffer van een bedrijfs- of woningoverval 

door gemeente (EZ/VLG) en politie bezocht. Er 

worden adviezen verstrekt over welke maatregelen 

genomen kunnen worden om een herhaling in 

de toekomst te voorkomen. 

2 en 3 

Alert zijn op kraken Potentieel kraakrisico van leegstaande panden is 

in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 

de pandeigenaar. Ook THOR en de politie zijn op 

signalering hiervan alert. In samenwerking met 

andere partijen van Ontwikkelstrategie ASW wordt 

leegstand gesignaleerd en zo veel mogelijk beperkt 

(in tijdsduur). 

1 en 2 

Inspecties op 

Overtreding Huisvestings-

wet (splitsingen en 

omzettingen) 

Intensiveren van inspecties aan vooral de 

Noordzijde van de ASW. 

 

1 en 2 

Reclame-uitingen en 

beplakking 

Overtreding van de reclameverordening en zicht 

belemmerende belettering worden in 2016 

(verder) projectmatig aangepakt. 

1 

Bouwkundig toezicht Bouwkundige problemen, als achterstallig onderhoud, 

wordt indien nodig opgepakt. 

1 en 2 

Vergunningverlening Vergunning- en ontheffingsaanvragen worden 1, 2 en 3 
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breed gedeeld met partners Ontwikkelstrategie ASW, 

zodat deze in samenhang kunnen 

worden beoordeeld. 

Daar waar nodig wordt contact opgenomen met de 

eigenaar of exploitant om eventuele 

alternatieven te bespreken. 

Coffeeshopbeleid Een collegebesluit bepaalt dat tot 19 juni 2017  in het 

gebied ASW tussen de Daalsetunnel/Weerdsingel en 

Muyskenstraat/De Lessepsstraat,  geen gebruik zal 

worden gemaakt van de bevoegdheid om coffeeshops 

te gedogen. 

1, 2 en 3 

Belwinkels en 

afhaalzaken 

Het wijzigingsplan ‘Voormalige Belhuizen 

Amsterdamsestraatweg Ondiep’ biedt de 

mogelijkheid om de bestemming waarin 

belhuizen en afhaalzaken worden toegelaten te 

wijzigen indien zij gedurende langere tijd niet 

meer als zodanig in gebruik zijn. Eén van de 

criteria hierbij is dat het pand al langer dan 12 

maanden leegstaat of er een andere functie in 

gevestigd is. 

1, 2 en 3 

 

Afstemmen, samenwerken en monitoren 
Driewekelijks vindt het Operationeel Overleg ASW plaats, waar meldingen van bewoners en 

ondernemers samen met de eigen bevindingen van politie en gemeente worden besproken en de inzet 

wordt afgestemd en geprioriteerd, ten aanzien van de aanpak van overlast en criminaliteit. Door een 

intensieve afstemming en samenwerking met externe partners als politie, RIEC en OM, biedt de 

gemeente een bijdrage aan de bestrijding van (ondermijnende) criminaliteit. Er wordt intensief 

samengewerkt met een veeltal externe partners, onder meer de ondernemers(vereniging) en 

bewoners(groepen). Eén keer per jaar verschijnt een voortgangsrapportage over de integrale aanpak 

ASW in het kader van het programma ‘Ontwikkelstrategie ASW’3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Utrecht 

Gebiedsmanager Veiligheid Noordwest 

Teamleider VTH 

Datum: 8 februari 2016 

                                                   

3 Raadsbrief kenmerk 15.509658 d.d. 17 september 2015. 

  Commissiebrief S&R kenmerk 15.512585 d.d. 9 december 2015. 

 


