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Inleiding  1 

1.  INLEIDING 
 
 
Sinds begin jaren negentig is in het centrum van de gemeente Venlo sprake van overlast 
door het gebruik van en de handel in softdrugs. Het aantal verkooppunten van softdrugs is 
in 1996 teruggebracht van 20 tot vijf gedoogde coffeeshops. Deze ontwikkeling past in de 
landelijke trend om het sinds het begin van de jaren negentig sterk toegenomen aantal 
coffeeshops te verminderen. Begin jaren negentig wordt het aantal gedoogde coffeeshops in 
Nederland door Kuipers geschat op zo'n 1.500, waarvan de meeste in de grotere gemeenten 
en de grensplaatsen zijn gevestigd. In 1997 zou dit zijn teruggebracht tot een geschat aantal 
van 1.179 (Bieleman e.a. 1997). Vanaf 1999 vinden jaarlijks tellingen van het aantal ge-
doogde coffeeshops plaats (Bieleman en Goeree 2000, 2001, 2002). Hieruit blijkt dat het 
aantal officieel gedoogde coffeeshops gestaag daalt tot 782 in 2002 (Bieleman e.a. 2003). 
De afname doet zich vooral voor in de grote(re) gemeenten. Overigens is niet bekend of de 
daling gepaard is gegaan met een stijging van het aantal illegale, niet gedoogde 
verkooppunten. 
 
Van alle drugs wordt cannabis het meest gebruikt. In 1997 en 2001 heeft het Amsterdamse 
instituut CEDRO peilingen uitgevoerd voor het Nationaal Prevalentie Onderzoek (NDM 
2003). Tussen 1997 en 2001 is het gebruik van cannabis in Nederland licht toegenomen, 
van 15,6% in 1997 naar 17,0% in 2001. Met name in de leeftijdscategorie 20-24 jaar is het 
gebruik toegenomen. In 1997 heeft 31,7% ooit wel eens cannabis gebruikt, terwijl dit in 
2001 is gestegen naar 41,9%. Het actueel gebruik binnen deze groep is tussen 1997 en 2001 
toegenomen van 7,1% naar 11,2%. 
 
In de meeste gemeenten is de overlast van coffeeshops niet groter dan de overlast van 
reguliere horecagelegenheden (INTRAVAL 1995). Uit de monitor drugsoverlast, die in 13 
gemeenten met een substantiële drugsoverlast verspreid over het hele land in de jaren 1996, 
1997, 1998, 2000 en 2002 in een aantal wijken is afgenomen, blijkt dat de overlast van 
coffeeshops in de periode 1996-2002 is gedaald (Snippe e.a. 2003). De situatie in de 
gemeente Venlo wijkt van dit gemiddelde beeld af door de grote aantallen Duitsers die hun 
cannabis in de binnenstad van Venlo kopen. Door de goede bereikbaarheid komen grote 
aantallen Duitsers naar Venlo om te winkelen. In hun kielzog nemen zij een stroom 
jeugdige drugstoeristen mee die met name afkomen op de in Venlo aanwezige 
verkooppunten van cannabis. In de jaren negentig neemt door deze groeiende vraag naar 
softdrugs het aantal verkooppunten sterk toe. Het onderscheid tussen een gedoogde en niet 
gedoogde coffeeshop is voor bezoekers, en zeker voor Duitse (drugs)toeristen, lastig te 
maken. De niet gedoogde verkooppunten van cannabis zijn ook in de omgeving van de 
gedoogde coffeeshops aanwezig. 
 
De concentraties van verkooppunten zijn het grootst aan de Maaskade, in de Bolwaterstraat, 
Ginkelstraat en de hieraan grenzende straten tot aan de Noord Buitensingel, het Mgr. 
Nolensplein en de Peperstraat; het zogenoemde Vierde Kwadrant oftewel Q4 (gemeente 
Venlo 2001a). Daarnaast is de handel geconcentreerd in de omgeving van de coffeeshop in 
de Sloterbeekstraat en enkele toegangswegen, zoals de Kaldenkerkerweg, de Straelseweg, 
Helbeek en de Herungerstraat. Met name in Q4 is de handel deels verschoven naar de straat 
en hebben drugsrunners, die potentiële kopers van softdrugs de weg wijzen naar de 
verkooppunten, hun intrede gedaan. De zichtbare aanwezigheid in de binnenstad van 
straatdealers, drugsrunners en kopers wordt door bewoners als hinderlijk ervaren en lijkt de 
gevoelens van onveiligheid te versterken. 
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Hektor 
In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot 
een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te 
komen, in het plan van aanpak wordt gesproken over een vermindering van 35%, is een 
driesporenbeleid ontwikkeld (Gemeente Venlo 2001a, 2001b). Het eerste spoor is het 
handhavingtraject, gericht op de aanpak van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Het 
tweede spoor bestaat uit het vastgoedtraject en is gericht op de beheersing en controle van 
onroerend goed dat in handen is van malafide eigenaren. Het laatste spoor betreft aan-
passingen in het coffeeshopbeleid, waarbij vooral wordt gedacht aan de uitbreiding c.q. ver-
plaatsing van het aantal gedoogde coffeeshops in c.q. naar de periferie van de gemeente 
Venlo.  
 
Uit de Bestuursopdracht Integraal Veiligheidsbeleid blijkt dat met het handhavingsbeleid 
door inzet van alle wettelijke middelen (zowel bestuurlijk als strafrechtelijk instrumen-
tarium) en bevoegdheden zoveel mogelijk wordt getracht de problematiek te verminderen. 
Ter vergroting van de effectiviteit betekent dit in de praktijk een gezamenlijke inspanning 
van de opsporingsbevoegde diensten in Venlo. Daarnaast dient het vastgoed- en locatie-
beleid vooral de (soft)drugsgerelateerde overlastproblematiek te reduceren. Hierbij kan 
worden gedacht aan het beheren en controleren van overlastgevende panden en een uitbrei-
ding c.q. verplaatsing met c.q. van twee coffeeshops waarbij de periferie van de gemeente 
Venlo als mogelijke locatie voor de vestiging wordt genoemd. Door de Venlose aanpak en 
de eventuele uitbreiding c.q. verplaatsing van coffeeshops bestaat er wel een kans op ver-
plaatsing van de problematiek naar omliggende gemeenten.  
 
Ontwikkelingen volgen 
In opdracht van het ministerie van Justitie, dat het project subsidieert, en de gemeente 
Venlo heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL eind 2001 indicatoren ontwikkeld 
waarmee ontwikkelingen in de drugsoverlast in Venlo kunnen worden gevolgd (Snippe en 
Bieleman 2002, Snippe e.a. 2002). Hierbij gaat het zowel om het handhavingstraject, 
waarbij door een gezamenlijke inspanning van opsporingsbevoegde instanties en door het 
inzetten van een breed scala aan maatregelen de (soft)drugsoverlast dient te worden 
verminderd als om het vastgoed- en coffeeshopbeleid. Tevens heeft INTRAVAL een 
nulmeting verricht, waarvoor over het referentiejaar 2001 gegevens zijn verzameld.  
 
Uit de nulmeting blijkt dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door bezoekers van 
coffeeshops en overige verkooppunten van cannabis, straatdealers en drugsrunners, terwijl met 
name de bewoners en ondernemers hiervan hinder ondervinden. Verder blijkt dat in 2001 in de 
gemeente Venlo 116 drugspanden bij de politie zijn geregistreerd. In 2001 zijn door 
bestuurlijke handhaving 50 panden van waaruit werd gedeald in drugs tijdelijk, voor een 
periode van drie maanden tot maximaal twee jaar, gesloten1. Daarnaast zijn zes als (niet 
gedoogde) coffeeshop ingerichte woningen door het uitoefenen van bestuursdwang definitief 
ontruimd. De politie blijkt verder in 2001 623 personen voor handel of gebruik van drugs te 
hebben aangehouden, waarvan 169 personen voor drugsdealen of runnen. In het kader van 
Hektor zijn bij het Openbaar Ministerie Roermond, waaronder Venlo valt, in 2001 drugszaken 
aangeleverd waarbij 302 verdachten zijn betrokken. Hiervan zijn 169 verdachten voor de 
rechter gebracht en 133 verdachten door het OM zelf afgedaan, meestal met een transactie.  
 
Het ministerie van Justitie en de gemeente Venlo hebben onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL opdracht gegeven een tussenmeting uit te voeren op dezelfde wijze als de nul-
                                                 
1 Van deze 50 tijdelijk gesloten panden zijn drie panden in 2001 tot tweemaal toe gesloten. De eerste 
keer voor een periode van drie maanden en nadat wederom drugshandel is vastgesteld voor 
nogmaals een periode van een half jaar.  
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meting. De resultaten van deze tussenmeting worden afgezet tegen de nulmeting, zodat 
voorlopige conclusies kunnen worden getrokken over de aanpak van drugscriminaliteit en 
overlast in Venlo. Opgemerkt dient te worden dat monitoren geen evaluatieonderzoek is. 
De ontwikkelingen worden uiteraard gevolgd, maar niet nagegaan is op welke wijze die 
ontwikkelingen tot stand zijn gekomen, of zich hierbij mogelijke knelpunten hebben 
voorgedaan of dat onderdelen van het project niet van de grond zijn gekomen. Indien de 
indicatoren goed zijn gekozen zou op zijn minst een deel van de knelpunten en 
tekortkomingen uit de ontwikkelingen moeten zijn af te leiden. 
 
Overigens is door het Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT) onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden, beperkingen en belangrijkste gevolgen van interorganisationele netwerken en 
samenwerkingsverbanden op het terrein van de lokale veiligheidszorg, waaronder Venlo. Er 
wordt aandacht besteed aan onder meer het functioneren van netwerken, coördinatie en regie 
en de consequenties van deelname voor het functioneren van de politie en de lokale overheid. 
In dit onderzoek is onder meer Hektor meegenomen. De resultaten zijn echter nog niet 
beschikbaar.   
 
 
1.1  Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de probleemstelling als volgt kan worden omschreven: 
 
 Hoe staat het met de in het plan Hektor voorgenomen bestuurlijke maat-

regelen, strafrechtelijke en vastgoedaanpak, coffeeshopbeleid en drugs-over-
last in (2002 en) 2003, afgemeten aan: registratiegegevens van instanties in 
Venlo, enquêtes onder ondernemers, en observaties en tellingen door 
stadswachten? 

 
Onderzoeksvragen registratiegegevens 
De onderzoeksvragen behorende bij de registratiegegevens zijn: 

1. Hoeveel bestuurlijke maatregelen zijn in 2002 en 2003 genomen? Wat is de aard 
van de maatregelen? Hoeveel panden betreft het en wat is de aard van deze 
panden? 

2. Wat zijn de resultaten van de strafrechtelijke aanpak in 2002 en 2003 (drugs-
misdrijven en –incidenten, verdachten, resultaten straat- en rechercheteam, 
inbeslagnemingen, aantal justitiële maatregelen, aard en omvang fiscale 
maatregelen)? 

3. Wat zijn de resultaten van de vastgoedaanpak in 2002 en 2003 (aantal en aard van 
door de gemeente gekochte en gehuurde panden)?  

4. Wat zijn de resultaten van het coffeeshopbeleid: hoeveel gedoogde coffeeshops zijn 
gesloten of verplaatst; hoeveel verkooppunten cannabis zijn er; hoeveel meldingen 
softdrugsoverlast zijn er geweest in 2002 en 2003?  

5. Hoe zijn de ontwikkelingen ten opzichte van de nulmeting uit 2001?  
 
Onderzoeksvragen ondernemingen  
Bij het onderzoek onder de ondernemers in de binnenstad van Venlo gaat het om de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre signaleren de ondernemers in de Binnenstad van Venlo vormen van 
overlast als gevolg van de handel in en het gebruik van drugs? 

2. In welke mate ondervinden de ondernemers in de Binnenstad van Venlo zelf hinder 
van de handel in en het gebruik van drugs en de gevolgen daarvan? 

3. Hoe zijn de ontwikkelingen ten opzichte van de nulmeting uit 2001? 
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De opzet van dit deel van het aanvullende onderzoek sluit aan bij die van de tweejaarlijkse 
Venlose Stadspeiling en de landelijke INTRAVAL-monitor Drugsoverlast. De stadspeiling richt 
zich op de door bewoners gesignaleerde en ervaren drugsoverlast, terwijl het in dit 
deelonderzoek gaat om de gesignaleerde en ervaren overlast van ondernemers.  
 
Onderzoeksvragen observaties en tellingen 
Bij het deelonderzoek observaties en tellingen op verschillende locaties in Venlo waar 
drugsrunners en -handelaren komen, horen de volgende onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre komen rondhangende personen voor op verschillende locaties in Venlo? 
2. Welke activiteiten voeren deze rondhangende personen uit? 
3. In hoeverre komen er naast Nederlanders, ook bezoekers uit andere landen zoals 

Duitsland?  
4. Hoe zijn de ontwikkelingen ten opzichte van de nulmeting uit 2001? 

 
 
1.2  Opzet 
 
De dataverzameling kent dezelfde opzet als voor de nulmeting. Het verschil is dat voor de 
tussenmeting de gegevens over twee jaren, 2002 en 2003, zijn verzameld. Voor het 
beantwoorden van de vraag over de resultaten van het coffeeshopbeleid (hoeveel 
verkooppunten cannabis, hoeveel meldingen softdrugs in 2002 en 2003) is evenals voor de 
nulmeting wederom een studie van de drugsoverlastmutaties in het Bedrijfs-
processensysteem (BPS) van de politie uitgevoerd. Deze gegevens zijn echter niet 
systematisch vastgelegd, hetgeen een automatische verwerking onmogelijk maakt. De 
overlastmeldingen zijn dan ook geprint, en stuk voor stuk doorgelezen en gerubriceerd naar 
soort overlast. 
 
De impliciete verwachting van de gemeente Venlo is dat naarmate meer middelen worden 
ingezet en de inspanningen groter zijn, de gevolgen hiervan duidelijker zichtbaar zullen 
worden in de binnenstad van Venlo, met name in het concentratiegebied Q4 waar de 
overlast met name is geconcentreerd. Meer politie-inzet zal doorgaans leiden tot meer 
aanhoudingen van verdachten, meer processen-verbaal en meer veroordelingen (Gemeente 
Utrecht 2000; Van Leiden en Ferwerda 2002; Bieleman e.a. 2002; Snippe e.a. 2003). 
Inzicht in de ontwikkelingen in de drugsoverlast door het monitoren van de geleverde 
inspanningen betekent echter nog niet dat uitspraken kunnen worden gedaan over de 
resultaten, te weten de veranderingen in de omvang van de drugsproblematiek in Venlo. 
Daarom is bij de indicatoren een onderscheid gemaakt tussen inspanningen en resultaten.  
 
De gegevens voor het meten van de inspanningen en resultaten van Hektor zijn zo veel 
mogelijk verzameld voor de hele binnenstad en voor het deel van de binnenstad waar de 
drugshandel is geconcentreerd, het zogenoemde Vierde Kwadrant (Q4). In de registratie-
systemen is dit echter geen gedefinieerd gebied. Voor politiegegevens uit het informatie-
systeem Gids geldt dat Q4 bestaat uit de subbuurten Venlo-Centrum 7, 8, 11, 12, 13 en 14.  
 
Stadspeiling 
Voor de ervaringen van de bewoners is gebruik gemaakt van de twee jaarlijkse Stads-
peiling. Hiervoor geldt de wijkgerichte aanpak als richtlijn voor de geografische indeling. 
De binnenstad is gedefinieerd als wijk 1, waarbij de grens relatief ver ten noorden van Q4 
ligt (namelijk bij de Molenstraat, Bisschop Schrijnestraat en de Dr. Blumenkampstraat). 
Juist in de meest noordelijk gelegen straten wonen relatief veel personen die weinig 
drugsoverlast ervaren. Gekozen is daarom voor de indeling naar postcodegebied. De 
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binnenstad, postcodegebied 5911, wordt in dat geval aan de noordzijde begrensd door 
Gasthuisstraat, Craneveldstraat en Aletta Jacobsstraat. Het deel van de Straelseweg waar de 
niet gedoogde verkooppunten van cannabis zijn gevestigd ligt binnen dit gebied. 
 
Ondernemers 
De vragenlijst voor de ondernemers is samengesteld aan de hand van de in het 
onderzoeksrapport Monitoring Drugsoverlast Venlo beschreven conceptualisering van het 
begrip drugsoverlast: criminele overlast; openbare orde overlast; audiovisuele overlast (Snippe 
en Bieleman 2002). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in vormen van overlast en gevolgen 
van overlast. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: buurtproblemen; 
veiligheidsbeleving; verkooppunten van drugs; slachtofferschap criminaliteit en schade; hinder 
van drugshandel en drugsgebruik; mate van beveiliging en de buurt als ondernemingslocatie.   
 
Indicatoren 
Om een beeld te krijgen van de mogelijke vormen van overlast in de Binnenstad van Venlo 
zijn winkeliers en horecaondernemers wederom allereerst vragen gesteld over het voorkomen 
van voorvallen en situaties die tot overlast kunnen leiden. Voor deze zogenoemde potentiële 
overlastsituaties zijn analoog aan de Politiemonitor Bevolking twee clusters van buurtproble-
men benoemd die als indicator gelden voor de verloedering van de buurt en de dreiging die 
uitgaat van de buurt. Hieraan zijn twee clusters toegevoegd, namelijk drugsproblemen en 
verkeersproblemen.  
 
Aan de ondernemers zijn in totaal 19 verschillende voorvallen voorgelegd die te maken 
hebben met het voorkomen van diverse problemen in de buurt. Enkele voorbeelden van 
dergelijke voorvallen zijn: handel in softdrugs op straat; rommel op straat; fout parkeren; 
geluidsoverlast; en bedreigingen. Deze problemen kunnen zich mogelijk in de buurt 
voordoen zonder dat dit voor de ondernemers daadwerkelijk tot hinder hoeft te leiden, de 
zogenoemde potentiële overlastsituaties.  
 
Daarnaast is aan de ondernemers over 16 drugsgerelateerde overlastsituaties gevraagd of zij 
daar persoonlijk hinder van hebben ondervonden. De indicatoren zijn een samenvoeging 
van vragen naar het (altijd, vaak, regelmatig, soms, zelden of nooit) voorkomen van de 
voorvallen die zich voordoen en naar de persoonlijk ervaren hinder. De antwoorden op deze 
samenhangende vragen worden per onderwerp gesommeerd, omgerekend naar een waarde van 
1 tot 10 en per buurt gemiddeld. Op deze wijze worden de indicatoren berekend voor de 
buurtproblemen en voor de ervaren drugsoverlast. Naarmate het cijfer hoger is, komen 
buurtproblemen of ervaren drugsoverlast volgens een hoger percentage van de ondernemers 
voor in hun buurt. Indien bijvoorbeeld een indicator voor een buurt de waarde 10 heeft dan 
betekent dit dat alle respondenten in die buurt van mening zijn dat een bepaald buurtprobleem 
of een bepaalde vorm van hinder altijd voorkomt. Altijd houdt in dit geval in: op alle dagen en 
gedurende de hele dag en nacht in het afgelopen jaar. Een waarde 1 daarentegen betekent dat 
dit buurtprobleem of die vorm van overlast volgens alle respondenten helemaal nooit 
voorkomt.  
 
Tot slot is bij het slachtofferschap van criminaliteit een onderverdeling gemaakt naar soorten 
delicten. Bij de indicatoren van slachtofferschap is onderscheid gemaakt naar vermogens-
delicten, geweldsdelicten en vandalisme. 
 
Steekproef 
In de wijk Venlo-Binnenstad zijn in totaal 824 bedrijven gevestigd, waarvan 482 tot de 
detailhandel of de horeca behoren. Bij de opzet is uitgegaan van een minimale deelname van 
100 ondernemers aan een face-to-face afgenomen vragenlijst. Uit het bedrijvenbestand van de 
gemeente Venlo zijn aselect 200 bedrijven getrokken. Naar de eigenaren van deze bedrijven is 
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een brief gestuurd waarin het doel van het onderzoek wordt toegelicht en de mogelijke komst 
van een medewerker van INTRAVAL voor het afnemen van een vragenlijst wordt aan-
gekondigd.   
 
Voor het afnemen van de enquêtes is de wijk Venlo-Binnenstad onderverdeeld in twee sub-
gebieden. Het eerste subgebied betreft het Q4+ gebied, dit bestaat uit het Q4-gebied waar 
volgens het plan Hektor van de gemeente, sprake zou zijn van een substantiële drugsoverlast 
en de Straelseweg en Helbeek waar eveneens op diverse locaties in drugs wordt gehandeld. De 
overige straten in de Binnenstad waar ondernemers zijn geënquêteerd (met name de 
winkelstraten Parade, Vleesstraat, Koninginnesingel, Jodenstraat, Grote Kerkstraat en St. 
Jorisstraat), vormen samen het andere subgebied: Overige Binnenstad. 
   
Respons 
Twee medewerkers van INTRAVAL hebben in januari 2004, evenals in januari 2002, twee 
weken lang ondernemers bezocht. Van de lijst met 200 aangeschreven bedrijven zijn er in 
2004 121 bezocht en in 2002 126.2 In totaal hebben in 2004 100 respondenten meegewerkt 
aan het onderzoek (83% respons), in beide gebieden 50. In 2002 zijn 103 ondernemers 
geïnterviewd (82% respons), 49 in Q4+ gebied en 53 in het overige deel van de Binnenstad.  
 
Over het algemeen is de bereidheid om mee te werken groot geweest. Bij de meeste 
ondernemers is de vragenlijst face-to-face afgenomen, een enkeling heeft vanwege de 
drukte in de winkel de vragenlijst meegenomen, ingevuld en geretourneerd aan de 
onderzoekers. De drukte was voor de  ondernemers die wel zijn benaderd maar niet hebben 
meegewerkt, de voornaamste reden om niet mee te werken (negen in 2002 en 13 in 2004). 
Daarnaast geeft een aantal ondernemingen in het Q4+ gebied aan dat zij uit angst niet mee 
willen werken aan het onderzoek (in beide jaren twee). Tot slot blijken van de 
aangeschreven ondernemingen in 2004 in het Q4+ gebied zeven panden gesloten te zijn of 
leeg te staan, terwijl het in het overige deel van de Binnenstad om acht panden gaat. In 
2002 stonden in het Q4+ gebied negen panden leeg of waren gesloopt, in het overige deel 
van de Binnenstad zijn geen lege of gesloopte panden aangetroffen.  
 
Observaties en tellingen 
In de periode januari tot en met februari 2004 hebben stadswachten, evenals in dezelfde 
periode in 2002, observaties en tellingen uitgevoerd op diverse locaties waar drugrunners 
en -handelaren komen en rondhangen. Deze observaties zijn uitgevoerd met behulp van een 
observatieformulier (zie bijlage 1). Dit observatieformulier is ontwikkeld en gevalideerd 
tijdens vergelijkbaar onderzoek in Groningen (Meijer e.a. 2001) en aangepast aan de 
Venlose situatie. In overleg met de politie is voor de nulmeting vastgesteld welke locaties 
moeten worden geobserveerd. Vervolgens hebben de onderzoekers nauwkeurig vastgelegd 
wat wel en wat niet tot de te observeren locatie behoort en wat wel en wat niet moet worden 
meegenomen in de observatie. 
 
Voor aanvang van de observaties voor de tussenmeting is het observatieformulier wederom 
besproken met de stadswachten. Hierbij is aan de orde gekomen: waar ze op moeten letten; 
hoe lang ze moeten observeren; waar ze moeten staan; en wanneer ze moeten observeren. 
  
Observatieformulier 
Op het observatieformulier staan datum en tijdstip van de observatie vermeld. Tevens 
worden de weersgesteldheid, de observatielocatie en de eigen namen van de observanten 
                                                 
2 Niet alle ondernemers zijn bezocht. In de brief is de ondernemers meegedeeld dat ze in de 
steekproef zitten en dat zij in de twee weken waarin de enquêtes worden afgenomen door één van de 
onderzoekers kunnen worden benaderd.  
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genoteerd. Vervolgens wordt aangegeven of, en zo ja, hoeveel personen zich op het 
moment van observeren op de locatie bevinden. Bij aanwezigheid van personen wordt het 
volgende genoteerd: 

1. het aantal mannen en vrouwen; 
2. het aantal personen van Nederlandse etniciteit, van niet-Nederlandse etniciteit, of 

personen van onbekende etniciteit; 
3. indien mogelijk het aantal drugsrunners, dealers, afnemers/klanten en 

voorbijgangers; 
4. het aantal personen jongeren dan 20 jaar, aantal personen ouder dan 20 jaar en 

aantal personen van onbekende leeftijd. 
 
Daarnaast leggen de stadswachten op het formulier vast welke activiteiten plaatsvinden. 
Het kan hierbij gaan om activiteiten als rondhangen voor een (deal)pand, heen- en 
weerlopende personen, gebruik van drugs op straat, handel in drugs op straat, de 
aanwezigheid van personen op scooters en ruziënde of schreeuwende mensen.  
 
Wanneer er geen personen aanwezig zijn op het moment van observeren, wordt gekeken 
naar de aanwezigheid van afval op de locatie, zoals weedzakjes, blikjes, zilverpapier, 
lucifers en degelijke.  
 
Uitvoering observaties 
Per locatie is gedurende vijf minuten geobserveerd. De observaties van de stadswachten 
zijn evenals tijdens de nulmeting in januari en februari zeven dagen per week op 
verschillende tijdstippen en op 11 vooraf bepaalde locaties uitgevoerd. Deze 11 locaties 
kunnen worden samengevoegd tot drie gebieden:  

• Gebied A "Drugrunnersactiviteiten": kruispunt Bolwaterstraat-Ginkelstraat-
Bergstraat; kruispunt Kwietheuvel-Helschrikstraat (zwaartepunt achterkant 
stadskantoor); kruispunt Peperstraat-Havenkade; en Straalseweg (ter hoogte van 
perceel 49);  

• Gebied B "Tijdelijk gesloten panden": Lichtenberg en kruispunt Ginkelstraat-
Valuasstraat-Noord Buitensingel; 

• Gebied C "Gedoogde coffeeshops": Maaskade 22 (Roots); Noord Buitensingel 3 
(Klein maar fijn); Puteanusstraat 21 (Oase); Zuidsingel 3 (Nobody's Place); en 
Sloterbeekstraat 33 (Huzur). 

 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat het bij de observaties gaat om een momentopname, 
hetgeen wil zeggen dat gedurende een kort tijdsinterval wordt geobserveerd. Hierdoor 
ontstaat in feite een soort foto. 
 
De stadswachten lopen in koppels van twee door Venlo. Gezamenlijk vullen ze het 
formulier in. Om de betrouwbaarheid na te gaan, is de koppels gevraagd gedurende een 
week individueel en onafhankelijk een formulier in te vullen voor dezelfde locatie en op 
hetzelfde moment. In totaal zijn voor 28 locaties twee formulieren ingevuld. 27 Sets van 
formulieren komen exact overeen, terwijl bij één set op twee vragen verschillende waarden 
ingevuld. Beide stadswachten hebben opgeschreven dat er acht personen op de locatie 
rondhangen. Waar de ene stadswacht echter opschrijft dat er twee van deze personen een 
coffeeshop bezoeken, heeft de ander drie bezoekers van coffeeshops geteld. Daarnaast schat 
de ene stadswacht dat drie van de acht personen op de locatie jonger dan 20 jaar zijn, 
terwijl de andere van mening is dat twee jonger zijn dan 20 jaar. Uit deze resultaten mag 
geconcludeerd worden dat de betrouwbaarheid van de observaties hoog is.     
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Tellingen 
Naast de observaties hebben de stadswachten op drie locaties gedurende vijf minuten 
tellingen van personenauto's (inclusief busjes) uitgevoerd. Het betreft hier de volgende drie 
locaties:   

• St. Urbanusweg;  
• Prinsessesingel; 
• Straelseweg.  

 
De stadswachten turven hoeveel auto's met een Nederlands, een Duits of een ander 
kenteken gedurende die vijf minuten langs de observatielocatie komen. 
 
 
1.3  Beperkingen  
 
Om de ontwikkelingen in de inspanningen en resultaten van Hektor op termijn methodologisch 
volledig correct te kunnen volgen had bij aanvang van de aanpak een nulmeting moeten 
worden gehouden die, voordat er sprake is van beoogde effecten, inzicht geeft in de 
uitgangssituatie. De opdracht voor het ontwikkelen van indicatoren en het uitvoeren van de 
nulmeting is echter na de start van het project gegeven. Dit betekent dat een klassieke 
nulmeting alleen mogelijk is wanneer registraties of enquêtegegevens kunnen worden gebruikt 
van het jaar 2000, voordat Hektor startte. Mede om deze reden zijn uit de registraties zoveel 
mogelijk de gegevens opgevraagd over de jaren 2000 en 2001. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het jaar 2000 door  minder politie-inzet een afwijkend jaar is. Daar waar 
gegevens beschikbaar zijn voor 1999 zijn deze ook weergegeven. Voor een deel van de 
indicatoren is dat het geval, voor een deel ook niet. Gecombineerd met vervolgmetingen 
bieden deze gegevens, zoals ze voor deze monitor worden verzameld, echter een goed inzicht 
in de resultaten van het project Hektor. Hierbij dient te worden bedacht dat deze resultaten 
sterk afhankelijk zijn van de inspanningen die de betrokkenen in het kader van het project 
leveren. Ook hiervoor zijn indicatoren geformuleerd en gegevens verzameld. 
 
Verder dienen ook gegevens over de wijze van uitvoering (zoals politie-inzet, aantal 
medewerkers dat voor Hektor werkt en dergelijke) te worden meegenomen. Deze 'inzet-
gegevens' worden door de gemeente Venlo bijgehouden en ter beschikking gesteld aan het 
ministerie van Justitie. In de beschikbare menskracht is geen verandering opgetreden. Wel 
is er een verandering geweest bij de inzet van het straatteam. In 2001 en 2002 zijn zij 
vooral in burger actief geweest, terwijl zij in 2003 vaker in blauw op straat zijn ingezet. 
Vanaf begin 2003 heeft het straatteam circa 80% in uniform op straat gelopen tegenover 
20% in burger. Dit heeft de zichtbaarheid van het straatteam voor de bewoners en 
bezoekers van vooral Q4 vergroot.    
 
Om informatie over de ervaringen van bewoners te verkrijgen, zijn gegevens gebruikt uit 
algemene bevolkingsenquêtes over veiligheid en leefbaarheid, zoals de tweejaarlijkse 
Stadspeiling van de gemeente Venlo die in 1999, 2001 en 2003 is afgenomen. In 2003 is 
het vragenblok over drugsoverlast in deze enquête veranderd ten opzichte van de metingen 
in 2001 en 1999. In deze jaren zijn andere vragen gesteld over drugsoverlast, te weten 
vragen naar het voorkomen van drugsoverlast, overlast van drugsverslaafden en overlast 
van drugsdealers in de eigen buurt. Deze vragen zijn in de Stadspeiling vervangen door een 
uitgebreidere set van vragen afkomstig uit de door bureau INTRAVAL ontwikkelde 
drugsmodule. Hierdoor wijkt de Stadspeiling van 2003 op enkele onderdelen af van die van 
2001. De indicator Voorkomen drugsoverlast is om die reden met terugwerkende kracht  
aangepast (zie paragraaf 4.2).     
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1.4  Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk worden de indicatoren, zoals die door INTRAVAL in 2001 zijn 
ontwikkeld, besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de indicatoren voor de inspanningen 
(hoofdstuk 3) en de resultaten (hoofdstuk 4). Het rapport wordt afgesloten met de 
samenvatting en de conclusies (hoofdstuk 5).  
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2.  INDICATOREN 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de indicatoren besproken. Voordat wordt ingegaan op de indicatoren 
voor de inspanningen en de resultaten, wordt eerst aandacht besteed aan het begrip 
drugsoverlast en definities van verkooppunten van drugs. 
 
 
2.1  Drugsoverlast 
 
Voor een helder begrip is een conceptualisering van drugsoverlast van belang. Wat is 
(soft)drugsoverlast? Eén van de problemen van drugsoverlast is de grote diffusiteit van het 
begrip. Drugsoverlast is een containerbegrip geworden, waaronder niet alleen hinder van 
drugsverslaafden wordt verstaan, maar vaak ook de hinder of ergernis van omwonenden 
over de handel in drugs in hun woonomgeving en de overige misdrijven, diefstallen en 
geweldsdelicten die zich hierbij kunnen voordoen. In een literatuurstudie naar overlast door 
drugsgebruik maken Van Laar en Van Ooyen-Houben (1995) onderscheid tussen objectieve 
en subjectieve vormen van overlast. Beide vormen worden van belang geacht omdat zij de 
leefbaarheid van een buurt aantasten. Criminaliteit, agressie en geweld, afwijkend gedrag 
en ordeverstoring, vervuiling en verwaarlozing van drugspanden en de aanloop en 
samenscholing bij handelslocaties zijn daarbij objectief vast te stellen. Angst voor geweld, 
criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in relatie tot de drugsscene beschouwen zij als de 
subjectieve vormen van overlast. Bovendien zou de relatie tussen vormen van overlast en 
de soort drugs of de categorie drugsgebruiker niet altijd duidelijk zijn. 
 
Bij bevolkingsenquêtes waarmee de door bewoners ervaren overlast wordt gemeten is het 
van belang de overlast zo valide en betrouwbaar mogelijk vast te stellen. Bewoners kunnen 
immers overlast als drugsoverlast duiden terwijl dat niet het geval is. Door gebruik te 
maken van meerdere bronnen kunnen de waarnemingen waarop de inschattingen van de 
bewoners zijn gebaseerd systematisch worden vergeleken met andere gegevens. In onze 
monitor wordt daarom naast bevolkingsenquêtes ook gebruik gemaakt van 
politieregistraties en observaties. 
 
Ook Schouten en Donker (1995) concluderen in hun resultaten van een concept mapping 
(een methode waarmee complexe begrippen in kaart kunnen worden gebracht) naar overlast 
door verslaafden dat er veel verschillende vormen van drugsoverlast zijn. In totaal komen 
zij tot elf clusters, waarbij de overlast in een aantal gevallen zeer direct, objectief en 
concreet aanwijsbaar is, terwijl in andere gevallen sprake is van een vaag en subjectief 
gevoel van (maatschappelijk) onbehagen. Als de belangrijkste vormen voor 
overlastbestrijding noemen zij de annexatie van de openbare ruimte door de drugsscene en 
de verwervingscriminaliteit, zoals auto- en woninginbraak, beroving en diefstal en 
dergelijke.  
 
In dit onderzoek is er voor gekozen drugsoverlast te onderscheiden naar soorten en 
gevolgen van drugsoverlast (INTRAVAL 1996). Met betrekking tot soorten overlast 
onderscheiden wij een drietal vormen: criminaliteit; openbare orde overlast; en audio-
visuele overlast. Criminaliteit is expliciet vastgelegd en strafbaar gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht. Vaak wordt een onderscheid gemaakt naar geweld, vermogenscriminaliteit 
en overige criminaliteit.  
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De tweede vorm van overlast zijn de verstoringen van de openbare orde. Bij openbare orde 
overlast gaat het vooral om het in bezit nemen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door 
samenscholingen op straat, plein of in een plantsoen. Deze vorm is minder objectief, maar 
kan juridisch enigszins zijn omschreven in Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV). In 
sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld ordeverstorende gedragingen, zoals op straat 
urineren, gebruik van alcohol op straat, schreeuwen, tieren of op andere wijze hinderlijke 
geluiden verwekken, en zonder redelijk doel ophouden in portiek, poort of tegen een 
raamkozijn of drempel zitten of liggen, sinds 1994 expliciet in de APV vastgelegd.  
 
De laatste vorm, de audio-visuele overlast, is gebaseerd op de meest subjectieve 
beoordeling van overlastsituaties. Hierbij moet worden gedacht aan irritant, hinderlijk of 
onaangepast gedrag, zonder dat direct sprake is van criminaliteit of ordeverstorende 
gedragingen. In Venlo wordt dit gedrag met name aan drugsrunners en straatdealers  
toegeschreven.  
 
Gevolgen 
Drugsoverlast kan voor omwonenden negatieve gevolgen hebben. Zij voelen zich 
bijvoorbeeld minder veilig, zijn vaker slachtoffer van criminaliteit en lijden meer schade en 
wonen in een buurt die verloedert door de aanwezigheid van drugspanden en 
drugstoeristen. Bij het bepalen van drugsoverlast is het van belang alle aspecten (naar soort 
en gevolg) te onderzoeken. 
 
 
2.2  Definities 
 
Uit de interviews voor het ontwikkelen van de indicatoren is gebleken dat de in Venlo 
gebruikte terminologie met betrekking tot de drugsproblematiek enigszins afwijkt van de 
aanduidingen elders in het land. Zo wordt in Venlo de term coffeeshop gebruikt voor zowel 
gedoogde als niet gedoogde verkooppunten. Woningen waar softdrugs worden verkocht 
worden omschreven als drugspand, terwijl deze term elders vooral bij handel in harddrugs 
wordt gebruikt. Ook begrippen als drugsrunner en drugsdealer vragen om een definiëring. 
Niet ongebruikelijk in Venlo is dat drugsrunners op straat personen aanspreken om ze naar 
verkooppunten te verwijzen of te begeleiden, maar een enkele keer ook zelf een (geringe) 
hoeveelheid softdrugs trachten te verkopen. Het onderscheid met een drugsdealer valt op 
dat moment weg. Indien hun hoofdbezigheid bestaat uit runnersactiviteiten, zoals het 
aanspreken en verwijzen of begeleiden van personen naar verkooppunten, dan worden zij 
als drugsrunner beschouwd.  
 
In kader 2.1 zijn de in dit onderzoek toegepaste definities voor de verkooppunten en de 
aanbieders van drugs vermeld. De definities zijn tot stand gekomen in overleg met de leden 
van de begeleidingscommissie van de eerste meting (zie appendix). 
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Kader 2.1  Definities verkooppunten drugs 
 
 

A. Cannabis 
 
1. Officieel gedoogde coffeeshops: alcoholvrije horecagelegenheden waar door gemeente 

verkoop en gebruik van softdrugs onder voorwaarden (AHOJ-G criteria) is toegestaan en 
is neergelegd in een gedoogvergunning. 

2. Publieke verkooppunten: alle soortgelijke voor publiek toegankelijke panden, anders dan 
officieel gedoogde coffeeshops, waar softdrugs worden verkocht en eventueel gebruikt, 
onder te verdelen in: a. horeca-inrichtingen; b. winkels; en c. sociaal-culturele 
instellingen. 

3. Private verkooppunten: alle overige verkooppunten van softdrugs die niet zijn onder-
gebracht in een voor publiek toegankelijk pand, onder te verdelen in:  a. woningen 
(drugspanden); b. koeriersdiensten; en c. afhaalgelegenheden. 

 
B. Soft- en/of harddrugs 
 
1. Drugsrunners: personen die op de openbare weg personen aanspreken en doorverwijzen 

of begeleiden naar locaties waar drugs worden verkocht. 
2. Drugsdealers: personen die harddrugs of softdrugs buiten officieel gedoogde coffeeshops 

verkopen.  
 
C. Harddrugs 
 
1. Publieke verkooppunten: alle voor publiek toegankelijke panden waar harddrugs worden 

verkocht en eventueel gebruikt, onder te verdelen in: a. coffeeshops; b. horecagelegen-
heden; c. winkels; en d. sociaal-culturele instellingen.  

2. Private verkooppunten: alle overige, verkooppunten van harddrugs die niet zijn onderge-
bracht in een voor publiek toegankelijk pand, onder te verdelen in: a. woningen; b. 
koeriersdiensten; en c. afhaalgelegenheden. 

 
D. Ter onderscheid van verkooppunten zijn ook productieplaatsen gedefinieerd 
 
1. Kwekerijen: locaties waar meer dan 5 weedplanten worden geteeld, gekweekt of 

vermeerderd.    
2. Productieplaatsen harddrugs: locaties waar harddrugs worden vervaardigd, bereid, 

bewerkt, verwerkt of versneden. 
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2.3  Inspanningen 
 
De inspanningen worden afgemeten aan de drie sporen van het gevoerde beleid: 
handhaving; vastgoed; en coffeeshopbeleid (matrix 2.1) 
 
Matrix 2.1  Indicatoren inspanningen: handhaving, vastgoed en coffeeshopbeleid 
Informatiebehoefte Indicator Dekking Bron 

Handhaving 
 
Bestuurlijke maatregelen 
Waarschuwing sluiten pand (woning, 
detailhandel, horeca) 

 
 
 
Waarschuwing sluiten pand (woning, 
detailhandel, horeca) 

 
 
 
Volledig 

 
 
 
Gemeente 

Sluitingen Sluitingen Volledig Gemeente 
Verblijfsontzeggingen Verblijfsontzeggingen Volledig Politie (Gids) 
 
Strafrechtelijke aanpak 
Aantallen overtredingen Opiumwet (hard- en 
softdrugs) 

 
 
Aantallen overtredingen Opiumwet (hard- en 
softdrugs) 

 
 
Volledig 

 
 
Politie (Gids) 

Aantallen aanhoudingen drugsoverlast Aantallen aanhoudingen drugsoverlast  Volledig Politie (Gids) 
Aantallen verdachten OM  Aantallen verdachten OM  Volledig OM 
Aantallen afdoeningen (sepot, transactie of 
strafoplegging) 

Aantallen afdoeningen (sepot, transactie of 
strafoplegging) 

Volledig OM 

Aantallen criminele organisaties Geen - - 
Hoeveelheden in beslaggenomen drugs (soft- 
en harddrugs) 

Hoeveelheden in beslaggenomen drugs (soft- 
en harddrugs) 

Volledig Politie (RBS) 

Fiscale maatregelen  
Aantallen en omvang opgelegde aanslagen  

 
Omvang opgelegde aanslagen 

 
Deels 

 
Belastingdienst 

Aantallen en omvang ingevorderde 
belastingschulden 

Omvang ingevorderde belastingschulden  Deels Belastingdienst 

Vastgoed 
 
Aantallen verworven panden  

 
 
Aantallen verworven panden 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

Aantallen herbestemmingen (inclusief 
ontwikkelingskosten) 

Aantallen herbestemmingen (inclusief 
ontwikkelingskosten) 

Volledig Gemeente 

Coffeeshopbeleid 
 
Aantallen gesloten coffeeshops 

 
 
Aantallen gesloten coffeeshops 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

Aantallen geopende/verplaatste coffeeshops Aantallen geopende/verplaatste coffeeshops Volledig Gemeente 

 
 
Handhaving  
De indicatoren voor de handhaving zijn onder te verdelen in een drietal categorieën: 
bestuurlijke maatregelen; strafrechtelijke aanpak; en fiscale maatregelen.  
 
Bestuurlijke maatregelen 
Aan het sluiten van een pand waarin in drugs wordt gehandeld gaat een bestuurlijke 
procedure vooraf van waarschuwingen en bekendmakingen aan de eigenaar en gebruiker 
van het pand. Voordat echter gewaarschuwd kan worden dient te worden vastgesteld of in 
het betreffende pand daadwerkelijk in drugs wordt gehandeld. De politie neemt 
bijvoorbeeld van kopers van softdrugs verklaringen over drugshandel op. Indien voldoende 
verklaringen zijn verkregen gaat een rapportage naar de overlastcoördinator van de 
gemeente. Deze toetst de gegevens, waarschuwt eigenaar en gebruiker en bereidt een 
besluit tot sluiting voor. Indien uit nieuwe verklaringen blijkt dat de waarschuwing niet tot 
beëindiging van de drugshandel heeft geleid, neemt de burgemeester een besluit tot sluiting. 
De daadwerkelijke sluiting wordt uitgevoerd door de overlastcoördinator ondersteund door 
de politie. Een woning wordt voor minimaal drie maanden gesloten. Deze termijn wordt 
verdubbeld wanneer in het pand opnieuw drugshandel wordt geconstateerd. Op de deur van 
het gesloten pand wordt een opvallend paarsgekleurd affiche geplakt waarop de reden van 
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sluiting en de namen van eigenaar en gebruiker zijn vermeld. Relevante indicatoren zijn de 
aantallen waarschuwingen aan eigenaren van panden (woning, detailhandel, horeca) en de 
aantallen feitelijke sluitingen. 
 
Naast informatie over sluitingen is informatie over verblijfsontzeggingen voor drugsrunners 
belangrijk. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) kunnen bepalingen worden 
opgenomen over gedragingen die in een nader omschreven gebied niet worden getolereerd 
en waarvoor proces-verbaal kan worden uitgereikt of een verblijfsontzegging kan worden 
opgelegd.  
 
Strafrechtelijke aanpak 
Bij de opsporing en vervolging bestaan zinvolle indicatoren uit gegevens die de 
doorstroming van de verdachten door de strafrechtsketen volgen. Hierbij moet worden 
gedacht aan de aantallen geconstateerde overtredingen van de Opiumwet, de aantallen door 
de politie aangehouden verdachten van overtreding van de Opiumwet, de aantallen 
uitgereikte processen-verbaal, de aantallen verdachten die bij het OM terecht komen en de 
wijze waarop dit door het OM wordt afgedaan, middels een sepot, transactie of een 
strafoplegging. Tevens is behoefte aan informatie over het aantal criminele organisaties in 
Venlo dat betrokken is bij de drugshandel en de hoeveelheden door de politie in 
beslaggenomen drugs (soft- en harddrugs). Verder is het aantal vervolgingen van 
verhuurders van panden die gelegenheid geven tot het plegen van criminele activiteiten, 
met name de handel in drugs een belangrijke indicator bij de strafrechtelijke aanpak.  
 
Daarnaast is een indicator ontwikkeld die voor de eindmeting de recidive van verdachten 
van handel in drugs kan vaststellen. Hierbij gaat het om zowel drugsdealers als 
drugsrunners. Beide komen niet als categorie voor in de registraties van de politie of 
justitie. Om de recidive van verdachten te kunnen bepalen dienen namen en geboortedata 
vanaf het begin van de aanpak te worden vastgelegd. Dat vindt weliswaar niet plaats, maar 
uit een aanvullende analyse van de BPS-gegevens zijn van alle verdachten van 
drugsrunneractiviteiten en drugshandelaren deze gegevens alsnog verkregen. De komende 
jaren kan van deze personen worden nagegaan: of zij nogmaals zijn aangehouden voor 
drugsrunnen dan wel voor drugshandel (vergelijking met BPS-gegevens politie); hiervoor 
zijn geverbaliseerd (vergelijking met HKS-data politie); of hiervoor zijn vervolgd 
(vergelijking met Compas-gegevens justitie). Dit houdt overigens wel in dat uit de in BPS 
geregistreerde drugsmeldingen en incidenten ook de komende jaren de namen van 
drugsrunners en dealers moeten worden gehaald. Dit is niet alleen nodig om te kunnen 
nagaan of reeds bekende verdachten wederom zijn aangehouden, maar ook om de recidive 
van nog niet eerder aangehouden verdachten van drugsrunnen  of drugshandel te kunnen 
vaststellen.      
 
Fiscale maatregelen  
De belastingdienst kan op drie manieren een rol spelen bij de aanpak van de drugsdealers. 
Bij de eerste, de fiscale ontneming, wordt bij het aantreffen van vermogensobjecten die niet 
in verhouding staan tot de inkomsten van de betrokkene, getracht een aanslag op te leggen 
die direct wordt ingevorderd. Hiertegen kan de betrokkene bezwaar aantekenen door aan te 
tonen dat de vermogensobjecten op rechtmatige wijze zijn verkregen of door zoals 
regelmatig gebeurt, duidelijk te maken dat de inkomsten uit lastig te traceren buitenlandse 
transacties zijn verkregen. De tweede rol van de belastingdienst, het invorderen van 
bestaande belastingschulden, is de meest eenvoudige. Indien niet tot betaling wordt 
overgegaan wordt de deurwaarder ingeschakeld. De laatste rol is het beoordelen van de 
belastingplicht en zonodig het opleggen van een aanslag. Relevante indicatoren hierbij zijn 
de aantallen fiscale ontnemingen (goederen, geld), de aantallen en omvang van de 
ingevorderde belastingschulden en de aantallen en omvang van de opgelegde aanslagen. 
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Vastgoed 
Met het project ‘Vast & Goed’ tracht de gemeente Venlo weer grip te krijgen op 
ontwikkelingen in het vastgoed, de bebouwing en de openbare ruimte in de 
aandachtsgebieden. Ook stedenbouwkundige herontwikkeling en herbestemming hoort hier 
nadrukkelijk bij. Door te controleren op kwaliteit, eigendom en gebruik van panden en de 
openbare ruimte reguleert Vast & Goed het woon- en leefklimaat in de aandachtsgebieden 
op langere termijn. Bij vastgoed zijn de volgende indicatoren van belang: de door de 
gemeente verworven panden (aantallen en bedragen); waardeontwikkeling panden; en de 
aantallen en soorten herbestemmingen (inclusief ontwikkelingskosten).  
 
Coffeeshopbeleid 
De mogelijke aanpassing van het coffeeshopbeleid is een in het oog springend onderdeel 
van Hektor. Om de bezoekersstromen naar het centrum van Venlo om te buigen, is de 
gemeente Venlo van plan om bij wijze van experiment twee coffeeshops in de periferie van 
de stad te gedogen. De indicatoren bestaan uit: de aantallen sluitingen van verkooppunten; 
de aantallen geopende/verplaatste gedoogde verkooppunten van cannabis; de aantallen 
klanten en omzetten van de in de toekomst in te richten gedoogde coffeeshops in de 
periferie van de gemeente. 
 
 
2.4  Resultaten  
 
Nu in het kader van het project Hektor door alle betrokken partijen extra inspanningen 
worden gepleegd, is de centrale vraag in hoeverre de drugsoverlast daadwerkelijk is 
verminderd. Met andere woorden is de door bewoners en ondernemers ervaren overlast van 
het gebruik van en de handel in drugs sinds de start van Hektor met 35% afgenomen, zoals 
de doelstelling luidt? Om dit te kunnen meten dient de stand van zaken in de 
uitgangssituatie, bijvoorbeeld het jaar voorafgaand aan de geïntensiveerde aanpak, te 
worden vastgesteld. 
 
Hektor is in januari 2001 gestart. Dit zou voor een klassieke nulmeting betekenen dat 2000 
het referentiejaar is. Voor dat jaar zijn echter maar gegevens over een beperkt aantal 
indicatoren beschikbaar. Bovendien hebben gegevens uit aanvullend onderzoek naar de 
door ondernemers ervaren overlast ook betrekking op 2001. Er is dan ook voor gekozen om 
tevens het jaar 2001 mee te nemen, zoveel mogelijk aangevuld met gegevens uit 2000 en 
soms ook 1999.  
 
In overeenstemming met eerdere onderzoeken naar ernst en omvang van drugsoverlast is 
hierbij onderscheid gemaakt naar soorten en gevolgen van drugsoverlast (matrix 2.2). In 
Venlo wordt de overlast vooral veroorzaakt door straatdealers en drugsrunners en bezoekers 
van coffeeshops en overige verkooppunten van cannabis, terwijl met name de omwonenden 
en de ondernemers in de binnenstad hiervan hinder ondervinden.  



Indicatoren  17 

Matrix 2.2  Indicatoren resultaten: soorten en gevolgen overlast 
Informatiebehoefte Indicator Dekking Bron 
Soorten overlast  
 
Aantallen verkooppunten cannabis 
(drugspanden) 

 
 
Aantallen verkooppunten cannabis 
(drugspanden) 

 
 
Volledig 

 
 
Politie (BPS) 

Aantallen aangehouden straatdealers 
(hard- en softdrugs) 

Aantallen aangehouden straatdealers 
(hard- en softdrugs) 

Volledig Politie (BPS) 

Aantallen runners Aantallen runners  Volledig Politie (BPS) 
Aantallen bezoekers coffeeshops Gemiddeld aantal aanwezigen op straat 

op willekeurig tijdstip 
Deels INTRAVAL 

Aantallen bezoekers overige 
verkooppunten (drugspanden) 

Gemiddeld aantal aanwezigen op straat 
op willekeurig tijdstip 

Deels INTRAVAL  

Meldingen drugsoverlast (bij politie) Meldingen drugsoverlast (bij politie) Volledig Politie (Gids) 
Voorkomen drugsoverlast volgens 
bewoners en ondernemers 

Voorkomen drugsoverlast volgens 
bewoners (% vaak) en ondernemers 

Volledig Gemeente 
INTRAVAL 

Ervaren drugsoverlast bewoners en 
ondernemers 
 

Bewoners: Geen 
Ondernemers: ervaren overlast 
coffeeshops-drugspanden; annexatie 
openbare ruimte; vervuiling  

Deels bewoners/ 
Volledig ondernemers 

Gemeente  
INTRAVAL 
 

Percentage ondernemers hinder van 
verkeer- en parkeeroverlast 

Verkeersproblemen ondernemers Volledig INTRAVAL 

Gevolgen overlast 
 
Ondernemingen naar aantallen en soort  

 
 
Ondernemingen naar aantallen en soort 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

Achtergrondkenmerken bewoners 
Binnenstad 
 

Achtergrondkenmerken bewoners 
Binnenstad 
 

Deels Gemeente 

Slachtofferschap criminaliteit bewoners 
en ondernemers binnenstad 

Slachtofferschap bewoners en 
ondernemers: vermogens-; 
geweldsdelicten; vandalisme 

Volledig Gemeente   
 
INTRAVAL 

Onveiligheidbeleving bewoners 
binnenstad in eigen buurt 

Onveiligheidbeleving bewoners 
binnenstad in eigen buurt 

Volledig Gemeente 

Verloedering buurt volgens bewoners 
en ondernemers 

Buurtverloedering en buurtdreiging 
 

Deels bewoners/ 
Volledig ondernemers 

Gemeente 
INTRAVAL 

Omzetderving detailhandel en horeca Omzetontwikkeling ondernemingen Deels INTRAVAL 
Prijzen onroerend goed (woningen, 
winkels en horeca) 

Aantallen verkochte panden binnenstad Deels Kadaster 

 
 
Soorten overlast 
Met betrekking tot soorten overlast kan – zoals in paragraaf 2.1 reeds is aangegeven - een 
drietal vormen worden onderscheiden: criminaliteit (met name het voorkomen van geweld- 
en vermogenscriminaliteit); openbare orde overlast (vooral overtredingen van de APV, 
bijvoorbeeld gebruik van drugs op straat of drugsrunneractiviteiten); en audio-visuele 
overlast (samenscholende of hinderlijk in de omgeving ophoudende dealers, drugsrunners 
en bezoekers van drugspanden). Met name voor de laatste vorm van drugsoverlast geldt dat 
het gedrag van betrokkenen weliswaar hinderlijk kan zijn, maar niet perse strafbaar is. De 
indicatoren betreffen hier met name: de aantallen overtredingen van de APV; de aantallen 
verkooppunten van cannabis; de aantallen straatdealers en drugspanden en de aantallen 
drugsrunners en bezoekers van verkooppunten in de aandachtsgebieden. Daarnaast dient 
inzicht te worden verkregen in de door bewoners en in de binnenstad gevestigde 
ondernemers ervaren drugsoverlast.  
  
Gevolgen overlast 
Bij de gevolgen van drugsoverlast gaat het om: slachtofferschap van criminaliteit; 
onveiligheidbeleving; en economische gevolgen. Het gaat hierbij om de percentages 
bewoners en ondernemers die slachtoffer zijn geweest van criminaliteit, de gevoelens van 
onveiligheid onder bewoners en ondernemers als gevolg van de drugshandel en de 
verloedering van de buurt. Indicatoren voor economische gevolgen zijn de ontwikkelingen 
in de omzetten van de detailhandel en horeca en de prijzen van het onroerend goed 
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(woningen, winkels en horeca) in de binnenstad. Het gaat hierbij om de aantallen en 
omvang van deze transacties. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het 
winkelaanbod zijn gegevens verzameld over de ondernemingen naar aantallen en soort in 
de binnenstad. Tevens zijn enkele achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleidingsniveau 
en inkomenspositie van de bewoners meegenomen om na te gaan of de bewoners-
samenstelling zich wijzigt. Door de beoogde afname van de drugsoverlast is de verwachting 
dat de aantrekkelijkheid van het woon- en ondernemersklimaat in de binnenstad sterk zal 
verbeteren. Dit zal vervolgens kunnen leiden tot wijzigingen in de bevolkingssamenstelling 
en het winkelbestand.  
 
Waterbedeffect 
Het is mogelijk dat de inspanningen voor Hektor leiden tot een verplaatsing van de 
drugsactiviteiten naar andere wijken in Venlo of naar omliggende gemeenten. Het is 
moeilijk om te voorspellen of dit inderdaad zal gebeuren, en zo ja, waarheen. Om die reden 
is het moeilijk om onderzoek te verrichten naar een mogelijk waterbedeffect. Wel kan op 
basis van de stadspeiling, de bevolkingsenquête die om het jaar in Venlo wordt gehouden, 
en de overlastmeldingen bij de politie een indruk worden gekregen van de drugsoverlast die 
bewoners binnen Venlo signaleren. Voor de situatie buiten Venlo is besloten dat de politie 
en het OM de vinger aan de pols zullen houden door regelmatig navraag te doen naar 
berichten over een dergelijk waterbedeffect. Voor de eindmeting zouden de onderzoekers 
een aantal gerichte gesprekken kunnen voeren in omliggende gemeenten. 
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3.  INSPANNINGEN 
 
 
 
De gegevens voor het meten van de inspanningen van Hektor zijn zo veel mogelijk 
verzameld voor de hele binnenstad en voor het deel van de binnenstad waar de drugshandel 
is geconcentreerd, het zogenoemde Vierde Kwadrant (Q4). In de bestanden waaruit de 
gegevens voor de monitor worden gehaald is dit echter geen gedefinieerd gebied. Voor 
politiegegevens uit het informatiesysteem Gids geldt dat Q4 bestaat uit de subbuurten 
Venlo-Centrum 7, 8, 11, 12, 13 en 14.  
 
 
3.1  Handhaving 
 
De politiële en bestuurlijke handhaving beoogt een veilig Venlo zonder overlast van 
drugshandel en drugsgerelateerde criminaliteit, waarbij de openbare ruimte voor bewoners 
en bezoekers op ieder moment van de dag bereikbaar en toegankelijk is. Om dit te bereiken 
zijn diverse maatregelen genomen, aanvullend op het reguliere werk van gemeente, politie 
en justitie. In totaal zijn in 2002 en 2003 voor de handhaving 38 fte extra formatieplaatsen 
ingezet, waarvan 23 fte worden gefinancierd uit de jaarlijkse subsidie van het ministerie 
van Justitie, en 15 fte door de gemeente Venlo (zeven fte)1 en de politie (acht fte) 
(gemeente Venlo 2002 en 2003). Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen die een 
bijdrage leveren aan de handhavingsinspanningen in Q4. Zo is bijvoorbeeld de in 2000 
gestarte pilot  met cameratoezicht op en rond het Mgr. Nolensplein in 2002 uitgebreid naar 
Q4. Verder zijn bepalingen in de APV gericht op het ontmoedigen van drugsrunners verder 
aangescherpt en is het project StraatMaat voortgezet.  
 
Bestuurlijke maatregelen 
De bestuurlijke handhaving die reeds in 1999 is gestart heeft in 2003 geleid tot 15 
aanschrijvingen waarin de eigenaar wordt gewaarschuwd dat het pand op last van de 
burgemeester wordt gesloten indien de handel in drugs vanuit dit pand wordt voortgezet 
(tabel 3.1). In voorgaande jaren waren dit er (veel) meer. In 2002 zijn 33 eigenaren van 
panden gewaarschuwd, terwijl dit er in 2001 80 waren en in 2000 75. Met name in de eerste 
jaren hebben relatief veel eigenaren van woningen waarschuwingen ontvangen. Sinds 2002 
is het aantal eigenaren van woningen dat vanwege drugshandel moet worden 
gewaarschuwd fors afgenomen. De eigenaren zijn veelal particulieren, maar er zijn ook 
eigenaren van ondernemingen (BV’s, holdings en woningstichtingen) gewaarschuwd, die 
panden verhuren waarvan door de politie is vastgesteld dat er in drugs wordt gehandeld.  
 
Het aantal panden dat is gesloten, is eveneens afgenomen. Het aantal waarschuwingen en 
feitelijke sluitingen komt steeds dichter bij elkaar te liggen en is in 2003 exact gelijk (16 
waarschuwingen en 16 sluitingen).2 In 2003 zijn 16 panden, waaronder 12 woningen, voor 

                                                 
1 Aangenomen is dat de programmamanager, die voor 0,4 fte is ingezet op Hektor, zijn werktijd  

voornamelijk besteedt aan Handhaving.  
2 De 16 panden die in 2003 zijn gesloten zijn niet in alle gevallen de 16 panden van de eigenaren die 

in 2003 zijn gewaarschuwd. Waarschuwing en sluiting vinden niet altijd in hetzelfde jaar plaats. 
Enkele eigenaren zijn reeds voor 2003 gewaarschuwd, terwijl de sluiting in 2003 heeft 
plaatsgevonden.  
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een periode van 3 maanden tot 2 jaar gesloten.3 In 2002 zijn in totaal 31 panden gesloten, 
waarvan 14 aan de Maaskade. In 2001 zijn 50 sluitingen verricht en in 2000 42. In 2001 
blijken bij de 50 sluitingen 47 verschillende panden te zijn betrokken. Drie panden zijn in 
dat jaar tot tweemaal toe gesloten. In de overige jaren komt het sluiten van eenzelfde pand  
niet voor.   
 
In 2003 en 2002 zijn geen woningen ontruimd, terwijl in 2001 nog zes woningen zijn 
ontruimd en 18 in 2000. Dit zijn woningen die als coffeeshop waren ingericht. Door het 
uitoefenen van bestuursdwang zijn zij ontruimd. 
 
De reden van het aantal afgenomen waarschuwingen en tijdelijke sluitingen van 
drugspanden is dat het aantal panden dat vanwege het vaststellen van drugshandel daarvoor 
in aanmerking komt sterk is afgenomen. Daarnaast heeft het straatteam in 2003 
voornamelijk (80%) in blauw gewerkt. Het team heeft door een grotere zichtbaarheid 
minder aanhoudingen kunnen verrichten, waardoor minder belastende verklaringen over 
drugshandel vanuit panden zijn opgenomen, hetgeen tot minder bestuurlijke sluitingen 
heeft geleid (zie ook bijlage 2).  
  
Tabel 3.1  Bestuurlijke maatregelen met betrekking tot sluitingen panden vanwege handel in 

drugs in de periode 2000-2003 
 2000 2001  2002 2003 
Waarschuwing tot sluiting pand 
- Woning 
- Detailhandel 
- Horeca 
- Coffeeshop 
 Totaal 

 
60 
 4 
11 
 0 
 75 

 
57 
15 
 7 
 1 
 80 

 
18 
11 
 4 
 0 
 33 

 
 8 
 2 
 2 
 3 
 15 

Sluitingen 
- Woning 
- Detailhandel 
- Horeca 
- Coffeeshop 
 Totaal 

 
35 
 1 
 7 
 0 
 42 

 
35 
 5 
10 
 0 
 50 

 
15 
 9 
 7 
 0 
 31 

 
12 
 3 
 0 
 1 
 16 

Ontruiming woning  18   6  0  0 
 
 
Strafrechtelijke aanpak 
Van alle in Venlo gepleegde drugsmisdrijven - evenals de aangehouden verdachten, de in 
verzekering gestelden en de naar het Openbaar Ministerie verzonden dossiers van het 
plegen van misdrijven verdachte personen - worden de aantallen als achtergrondgegeven 
meegenomen. De verwachting is dat met name in Q4, waar de drugshandel is 
geconcentreerd, veel drugsdelicten worden gepleegd. Bij de hieronder beschreven 
indicatoren wordt een onderscheid gemaakt in: drugsincidenten; verdachten; resultaten 
straat- en rechercheteam; georganiseerde criminaliteit; justitiële maatregelen; en fiscale 
maatregelen.     
 
Drugsincidenten 
Overtredingen van de Opiumwet vanwege handel in drugs worden door de politie in het 
BPS onder incidentcodes 384 (softdrugs) en 385 (harddrugs) geregistreerd. In 2003 gaat het 
om 459 respectievelijk 104 incidenten in de gemeente Venlo. Het aantal softdrugs-
incidenten is ten opzichte van 2001, toen het er 699 waren, fors afgenomen, terwijl het 

                                                 
3 De sluitingstermijn is afhankelijk van de recidive. Na een eerste waarschuwing kan een pand voor 

drie maanden worden gesloten. Indien hetzelfde pand wederom moet worden gesloten wordt deze 
periode verdubbeld. In 2003 is één pand voor twee jaar gesloten. 
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aantal harddrugsincidenten nagenoeg gelijk is gebleven (117 in 2001). De daling van de 
softdugsincidenten duidt bij een gelijkblijvende politieinzet en pakkans op een geringere 
omvang van de handel in softdrugs in Venlo. De politieinzet is in de Hektorperiode niet 
gewijzigd. De pakkans is echter wel geringer geworden. Door de daling van het aantal 
drugspanden worden minder kopers van softdrugs in illegale verkooppunten door de politie 
aangehouden. Daarnaast zijn de drugsrunners voorzichtiger gaan opereren. In de omgeving 
van de gedoogde coffeeshops maken zij nog steeds contact met potentiële klanten, maar de 
de transactie zelf vindt steeds vaker buiten Q4 plaats.     
 
Drugsgebruikers die op de weg of op een voor het publiek toegankelijk(e) plaats of gebouw 
(hard)drugs gebruiken, toedienen of dit voorbereiden en/of daarvoor stoffen en/of 
voorwerpen voorhanden hebben, worden hiervoor bekeurd. De processen-verbaal worden 
geregistreerd in Tobias (feitnummer F 171). Deze geregistreerde gegevens worden echter 
maximaal 11 maanden bewaard. De aantallen bekeuringen van deze vorm van lik-op-stuk-
beleid bleken voor het jaar 2000 dan ook niet meer beschikbaar. Dit geldt tevens voor 
strafbare feiten die betrekking hebben op personen die verdacht worden van op of aan de 
weg, al dan niet met een voertuig, drugs of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te 
bieden, te vervoeren, te gebruiken of daarbij te bemiddelen of behulpzaam te zijn. Veelal 
zijn het de drugsrunners die dergelijke overtredingen begaan en hiervoor worden 
geverbaliseerd. Deze gegevens konden derhalve niet worden gebruikt. 
 
Als alternatief zijn de BPS-gegevens die hierop betrekking hebben geanalyseerd. Van alle 
drugsmeldingen en -incidenten in 2001, 2002 en 2003 is nagegaan hoe vaak sprake is 
geweest van handel in drugs op straat en gebruik van drugs op straat. In totaal hebben zich 
in 2003 73 incidenten voorgedaan van handel in drugs waarbij drugsdealers of drugsrunners 
zijn aangehouden (tabel 3.2). In 2002 ging het om 77 incidenten, terwijl dit in 2001 met 
211 incidenten aantal aanzienlijk hoger lag.  
 
Daarnaast is het gebruik van drugs in de openbare ruimte toegenomen. In 2003 is er bij 216 
incidenten sprake van softdrugs- of harddrugsgebruik in de openbare ruimte. Dit is de 
afgelopen jaren toegenomen. In 2002 ging het om 203 incidenten , terwijl dit er in 2001 112 
waren.4  
  
Tabel 3.2  Aantallen verdachten drugsmisdrijven en drugsincidenten in Venlo, 1999-2003 
Indicatoren 1999 2000 2001 2002 2003 

Overtreding Opiumwet, softdrugs  668  395  699 452 459 
Overtreding Opiumwet, harddrugs    2   79  117  77 104 
Handel in (hard)drugs op straat nb nb   211  77  73 

a. Drugs-
incidenten 
 

(Hard)drugsgebruik in openbare ruimte nb nb   112 203 216 
Drugsoverlast 1.022  554 1.162 823 760 
Aanhoudingen drugsoverlast  466  266  623 453 363 
Inverzekeringstelling   85   45   70 72 46 

b. Verdachten  

Ingezonden dossier (OM)  180  132  210 202 212 
nb = niet bekend 
 
Verdachten 
In de gemeente Venlo zijn in 2003 door de politie 760 incidenten met betrekking tot 
drugsoverlast geregistreerd, waarbij tevens sprake is van een verdachte (tabel 3.2). Dit 
aantal is lager dan in voorgaande jaren. In 2002 ging het om 823 en in 2001 om 1.162 
                                                 
4 Geteld zijn het aantal incidenten waarbij personen zijn aangehouden. In de nulmeting is er sprake 

van 224 incidenten, maar abusievelijk zijn daarbij ook meldingen geteld waarbij geen namen van 
(hard)drugsgebruikers zijn gemeld. In dat geval is het onduidelijk of het incident ook 
daadwerkelijk betrekking heeft op drugsgebruik(ers).  
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incidenten. In het jaar 2000 ligt het aantal geregistreerde incidenten voor alle verdachten 
van drugsoverlast aanzienlijk lager, terwijl in 1999 het aantal vergelijkbaar is met 2001. Het 
jaar 2000 moet volgens de politie dan ook als een overgangsjaar worden beschouwd, 
waarin de inzet op drugsoverlast geringer is geweest. 
 
Het aantal verdachten dat bij drugsoverlastincidenten in 2003 daadwerkelijk is 
aangehouden is met 363 personen lager dan in 2002 en 2001. In het eerste jaar van de 
geïntensiveerde aanpak van drugsoverlast zijn 623 verdachten van drugsmisdrijven 
aangehouden, in het tweede jaar (2002) is dit afgenomen tot 453 personen.  Dit zijn er meer 
dan in 2000 (266 aanhoudingen), maar minder dan in 1999 (466). Het aantal dossiers dat is 
ingezonden naar het Openbaar Ministerie ligt overigens sinds Hektor structureel hoger dan 
daarvoor. Bovendien is dit aantal ondanks het afnemend aantal aanhoudingen niet gedaald. 
In 2003 zijn 212 dossiers doorgestuurd, terwijl dit er in 2002 202 zijn geweest en in 2001 
210.  
 
Een vergelijkbare trend doet zich voor in Q4 (tabel 3.3). Sinds Hektor is het aantal 
aangehouden verdachten sterk gestegen tot 319 personen in 2001. In 2002 en 2003 neemt 
dit aantal vervolgens af tot 228 respectievelijk 132 aangehouden verdachten. In 2003 is het 
aantal aangehouden verdachten nagenoeg weer terug op het niveau van voor 2001. In 2000 
zijn 103 aanhoudingen voor drugsmisdrijven verricht in Q4 en 119 in 1999. Het aantal 
ingezonden dossiers is sinds de start van Hektor in Q4 ruim verdubbeld. In 2003 zijn 87 
dossiers ingezonden naar het OM, hetgeen een lichte daling is ten opzicht van 2002 (103 
ingezonden dossiers) en 2001 (91 ingezonden dossiers). Overigens heeft van alle 
ingezonden dossiers van drugsmisdrijven in de gemeente Venlo bijna de helft betrekking op 
in Q4 gepleegde misdrijven.   
 
Tabel 3.3  Aantallen verdachten drugsmisdrijven en drugsincidenten in Q4, 1999-2003 
Indicatoren 1999 2000 2001 2002 2003 

Overtreding Opiumwet, softdrugs  172 144  403 220 172 
Overtreding Opiumwet, harddrugs    0  15   18   9  12 

a. Drugs-
incidenten 
 Handel in (hard)drugs op straat nb nb  68  29  28 

Drugsoverlast 262 213 609 345 249 
Aangehouden 119 103 319 228 132 
Inverzekeringstelling   15   6  11   8   1 

b. Verdachten   

Ingezonden dossier (OM)   38  36  91 103  87 
 
 
Resultaten straat- en rechercheteam 
Hieronder worden de opbrengsten (output) van de inspanningen van het straatteam en het 
rechercheteam besproken.  
 
• Aanhoudingen 
Het straatteam en het rechercheteam blijken het overgrote deel van de aanhoudingen voor 
drugsmisdrijven te verrichten. In 2003 hebben zij 265 personen aangehouden (tabel 3.4). 
Dit aantal is lager dan in voorgaande jaren. In 2002 zijn door beide teams tezamen 503 
personen aangehouden en in 2001 740 personen. Sinds begin 2003 wordt het straatteam 
minder vaak in burger ingezet en vaker in uniform. Hierdoor is de zichtbaarheid van het 
straatteam voor de burgers verhoogd. In preventief opzicht heeft dit waarschijnlijk positief 
gewerkt, maar dit heeft kennelijk tevens tot minder aanhoudingen geleid. In de 
zomerperiode van 2003 hebben het recherche- en straatteam gezamenlijk de drugsoverlast 
bestreden. Het rechercheteam heeft daardoor in 2003 minder onderzoeken kunnen 
uitvoeren. Waarschijnlijk heeft ook deze wijziging van de inzet bijgedragen aan het lagere 
aantal aanhoudingen in 2003. Verder is regelmatig samengewerkt met de Duitse politie. In 
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meerdere zaken heeft dit tot aanhoudingen geleid in zowel Nederland als Duitsland. De 
Duitse aanhoudingen zijn overigens niet in de resultaten van het rechercheteam verwerkt.   
 
Tabel 3.4  Inspanningen straatteam en rechercheteam politie Venlo, 2001-2003 
Indicatoren 2001 2002 2003 
a. Aanhoudingen 740 503 265 

Softdrugs (kg.) 295 153,1 15,6 
Harddrugs (kg.) 0,14 4,351 0,17 
Geld  € 744.448 € 1.207.531 € 13.792 

b. Inbeslagnemingen 

Wapens 43 18 11 
c. Binnentredingen/doorzoekingen 129  71  8 
d.Verblijfsverboden  152 102 14 
e. Snelrecht dagvaardingen 295 242 176 
1 Bij één zaak zijn 4,12 kg harddrugs in beslag genomen en 2.000 XTC pillen  
 
• Inbeslagnemingen 
Gegevens over de hoeveelheden in beslaggenomen drugs in de gehele gemeente Venlo zijn 
helaas niet beschikbaar in Gids, het landelijke informatiesysteem van de politie. Om deze 
gegevens voor de hele gemeente te verkrijgen dienen alle in beslag genomen hoeveelheden 
drugs in de politieregistraties te worden opgespoord en handmatig te worden geteld. In het 
kader van Hektor worden de resultaten van het straat- en het rechercheteam wel 
bijgehouden. Aangenomen wordt dat het grootste deel van de in beslagnemingen voor 
rekening van deze teams komt.    
 
Het straatteam en het rechercheteam hebben in 2003 15,6 kilogram softdrugs, 170 gram 
harddrugs, bijna 14 duizend euro in geld, en 11 wapens in beslag genomen (tabel 3.4). In 
2001 en 2002 lagen deze aantallen (aanzienlijk) hoger, met name de hoeveelheid in beslag 
genomen softdrugs (153,1 kilogram in 2002 en 295 kilogram in 2001), geld (ruim 1,2 
miljoen euro in 2002 en bijna 750 duizend euro in 2001) en wapens (18 wapens in 2002 en 
43 wapens in 2001). Alleen de hoeveelheid in beslag genomen harddrugs is ten opzichte 
van 2001 nauwelijks veranderd. Door één relatief grote vangst is de hoeveelheid in beslag 
genomen harddrugs in 2002 (4,35 kilogram) overigens aanzienlijk hoger.   
 
• Doorzoekingen 
Ook het aantal in het kader van een strafrechtelijk onderzoek door het straat- of 
rechercheteam binnengetreden en/of doorzochte drugspanden is sinds de start van Hektor 
afgenomen. Het rechercheteam heeft in 2003 acht panden doorzocht tegenover 71 panden 
in 2002 en 129 panden in 2001 (tabel 3.4). Ook de verblijfsverboden en de dagvaardingen 
voor snelrecht laten een dalende trend zien. In 2003 zijn 14 verblijfsverboden opgelegd 
tegenover 102 in 2002 en 152 in 2001. Bij de dagvaardingen is de afname relatief geringer. 
In 2003 zijn 176 dagvaardingen voor snelrecht uitgereikt, terwijl dit er in 2002 242 zijn 
geweest en in 2001 295.  
 
• Georganiseerde criminaliteit 
Het aantal dossiers met zaken in het kader van artikel 140 Sr., criminele organisaties, is niet 
beschikbaar. Deze gegevens zijn niet standaard in Gids opgenomen. Hiervoor zouden 
handmatige tellingen moeten plaatsvinden, hetgeen moeilijk is te realiseren binnen het 
kader van dit onderzoek. Deze monitor richt zich met name op de op straat zichtbare 
effecten van de handel en het gebruik van drugs in Venlo. Daarop is een belangrijk deel van 
de inspanningen van vooral de politie en de gemeente immers ook gericht. 
 
Het is te verwachten dat de drugsoverlast in Venlo groter is dan in een gemiddelde 
middelgrote Nederlandse stad. Hierbij speelt de grensligging en vooral het omvangrijke 
Duitse achterland waarop de Venlose middenstand zich nadrukkelijk richt een belangrijke 
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rol. Naast de klanten voor de reguliere detailhandel komt een deel van de Duitse klanten 
ook voor de softdrugs in Venlo. De meesten kopen dat in een van de vijf officieel gedoogde 
Venlose coffeeshops. 
 
Een deel wil echter grotere hoeveelheden dan de vijf gram die is toegestaan. Ook dit kan in 
Venlo worden verkregen, zo blijkt uit de gegevens van de politie. Dit roept uiteraard vragen 
op over bijvoorbeeld de wijze waarop de drugshandel in Venlo is georganiseerd. Er zijn 
momenteel echter geen onderzoeken of rapporten voorhanden waarin deze vragen worden 
beantwoord. Wel wordt binnen het Van Bommelslaboratorium5 ook de achterliggende, 
vaak georganiseerde, criminaliteit aangepakt. Dat er in Venlo sprake is van georganiseerde 
criminaliteit zou blijken uit cijfers van de politie waarin wordt gesteld dat er in de regio 
Venlo ongeveer 19 criminele samenwerkingsverbanden actief zijn op het gebied van handel 
in softdrugs. Verder blijkt uit de gegevens die voor dit onderzoek beschikbaar zijn dat 
enkele (familie)namen veelvuldig voorkomen, maar niet duidelijk is in hoeverre hierbij 
sprake is van samenwerkingsverbanden of georganiseerde criminaliteit.   
 
Justitiële maatregelen 
In de registratie van het parket Roermond zijn de door de politie Venlo aangeleverde zaken 
in het kader van project Hektor in 2001 aangeduid met Van Bommelslaboratorium. In totaal 
gaat het hierbij in 2003 om 196 verdachten. In de eerste twee jaren van Hektor was dit 
aantal hoger. In 2002 zijn 259 verdachten ingestroomd bij het OM en in 2001 302 
verdachten (tabel 3.5).  
 
Uit tabel 3.5 blijkt verder dat het Openbaar Ministerie in 2003 80 zaken zelf heeft afgedaan, 
meestal met een transactie (boete), terwijl vier zaken zijn overgedragen aan een ander 
arrondissement en zes zijn geseponeerd. De overige 116 verdachten zijn voor de rechter 
gebracht, meestal voor de politierechter. Uit aanvullende gegevens blijkt dat het overgrote 
deel eenvoudige zaken betreft die via een snelrechtprocedure (98 verdachten) zijn afgedaan. 
Slechts 17 verdachten zijn op reguliere wijze afgedaan, waarvan 11 via de meervoudige 
kamer. In geen enkel geval is er sprake van een stelselmatige dader. Hieronder wordt een 
persoon verstaan die in de periode van twaalf maanden tenminste drie maal is aangehouden 
door de politie en is voorgeleid. In 2002 en 2001 zijn de aantallen verdachten hoger, maar 
is er geen verschil in de afdoening van de zaken.  
 
In 2003 zijn in het kader van een maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel (de ontnemingswetgeving) bij 131 verdachten goederen in beslag genomen 
(klassiek beslag art. 94 wetboek van Strafvordering). De totale waarde van deze goederen 
wordt geschat op ruim 13 duizend euro. In 2003 is in het kader van Hektor geen 
conservatoir beslag gelegd op goederen (art 94a Sv). Verder zijn bij de verdachte partijen 
drugs en wapens aangetroffen die wel in beslag zijn genomen, maar waarvan geen 
financiële taxatie heeft plaatsgevonden. In 2002 zijn bij 193 verdachten goederen in beslag 
genomen voor een totaalbedrag van ruim 200 duizend euro. Bij twee van die verdachten is 
conservatoir beslag gelegd, waarbij de waarde van de goederen is geschat op bijna 83 
duizend euro. In 2001 zijn bij 207 verdachten goederen in beslag genomen voor een 
totaalbedrag van eveneens ruim 200 duizend euro. Bij vijf zaken is conservatoir beslag 
gelegd en is de waarde van de goederen geschat op ruim 46 duizend euro.  

                                                 
5 Politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en gemeente hebben gezamenlijk het zogenoemde 

Van Bommelslaboratorium opgericht. Tijdens de wekelijkse overleggen wordt de aanpak van de 
drugsoverlast op operationeel en strategisch niveau besproken. Hierbij zoeken zij actief naar 
mogelijkheden het beschikbare strafrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumentarium zo efficiënt 
en effectief mogelijk in te zetten.  
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In grotere strafzaken staan de ontnemingtrajecten ongeveer twee jaar na behandeling van de 
hoofdzaak op zitting. Een deel van de berekende bedragen aan wederrechtelijk verkregen 
voordeel moeten nog aan de rechter worden voorgelegd. Begin 2004 is reeds voor een 
totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro door de rechter toegewezen. Verder heeft de 
rechtbank eind 2002 voor twee verdachten de ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel van 11,1 miljoen euro respectievelijk 13,6 miljoen euro uitgesproken (Gemeente 
Venlo 2003a).   
 
Tabel 3.5  Justitiële maatregelen in kader van Hektor in  2001-2003 
Indicatoren 2001 2002 2003 
a. Verdachten misdrijven 302 259 196 

Afdoening OM  
transactie 
overdracht 
sepot 
voegen 

133 
 113 
     4 
     8 
    8   

166 
 139 
    2 
    9 
  16 

80 
   70 
    4 
    6 
    0  

 

Afdoening ZM  
Kinderrechter 
Politierechter 
Meervoudige kamer 

169 
      4 
 154 
    11 

 93 
    2 
  76 
  15 

116  
    0 
 105  
  11 

b. Beslagleggingen  207 193 131 
 94 Sv  200  191  131 
 94a Sv      5      2     0 
 Beide (94 en 94a Sv)      2       0      0 

Schikking   0   0   0 c. Ontnemingen  
Beschikking   4    3   1 

 Nog geen uitspraak   3   5   1 

 
 
Fiscale maatregelen  
Door de samenwerking in het Van Bommelslaboratorium krijgt de belastingdienst meer en 
betere informatie dan in het verleden om correcties op belastingaanslagen uit te voeren of 
extra aanslagen op te leggen. De Belastingdienst functioneert in feite als de achtervang voor 
het Bureau Financiële Ondersteuning (BFO) van de politie. Het BFO voert strafrechtelijke 
financiële onderzoeken uit gericht op het verkrijgen van wederrechtelijk verkregen 
voordeel. De door de ontnemingswetgeving ingevorderde bedragen dienen in mindering te 
worden gebracht op de door de Belastingdienst opgelegde aanslagen. In de praktijk 
betekent dit dat de Belastingdienst pas een aanslag kan opleggen nadat de 
ontnemingprocedure is afgerond. Het daadwerkelijk invorderen van de belastingaanslagen 
kan door deze administratieve rechtsgang vele jaren in beslag nemen. Bovendien is het niet 
zeker of de belastingdienst het in te vorderen bedrag van een aanslag daadwerkelijk 
ontvangt, ook al is deze onherroepelijk. De belastingplichtige dient daarvoor immers te 
beschikken over vermogensbestanddelen. 
 
In 2003 zijn na controles diverse aanslagen opgelegd voor een bedrag van 140.650 euro. 
Tevens zijn enkele headshops na een fiscale controle aangeslagen voor een totaalbedrag 
van 489.960 euro. Volgens de Belastingdienst is het lastig na te gaan of de volledige 
bedragen reeds zijn binnengekomen, maar de ervaring is dat de eigenaren van de headshops 
een substantieel deel van de opgelegde correcties betalen. De aanslagen bestaan uit 
correcties op de omzetbelasting, de loonbelasting en de inkomstenbelasting.  
 
In 2002 zijn twee aanslagen opgelegd voor in totaal 8.026 euro. Verder zijn bij 11 
ondernemers in de cannabisbranche na fiscale controle correcties uitgevoerd. In totaal is 
hiermee een bedrag gemoeid van 752.133 euro. Daarnaast heeft controle plaatsgevonden bij 
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vijf ondernemingen die panden verhuren van waaruit in drugs is gehandeld. Deze correcties 
bedragen in totaal 531.649 euro. Ook hiervoor geldt dat een substantieel deel van de 
opgelegde correcties wordt betaald. 
 
In 2001 zijn aan belastingplichtigen extra aanslagen opgelegd, meestal voorlopige 
aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2000, maar in enkele gevallen (ook) over 
voorgaande jaren (tot 1997). Gegevens over de aantallen opgelegde aanslagen en 
invorderingen per (rechts)persoon zijn niet beschikbaar. Wel is de totale omvang bekend 
van de aanslagen die in het kader van Hektor zijn opgelegd en reeds zijn ingevorderd. Met 
de opgelegde aanslagen is in totaal een bedrag van bijna 3,6 miljoen euro gemoeid, terwijl 
een beperkt deel reeds is ingevorderd door verkoop van goederen (meerdere auto’s en een 
pand) en door de afbetaling van belastingschulden.  
 
De verwachting is dat de bedragen aan opgelegde aanslagen niet volledig zullen worden 
ingevorderd. Diverse personen hebben met succes bezwaar aangetekend en in enkele zaken 
geeft de belastingdienst aan een zwakke positie te hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
een zaak uit 2001 waarbij de politie bij een verdachte een grote hoeveelheid geld heeft 
gevonden, maar de betrokkene door een laag inkomen en geen eigen vermogen geen 
belastingplicht heeft. Weliswaar geldt de omgekeerde bewijslast, hetgeen inhoudt dat de 
persoon verplicht is opheldering te geven over de bron van inkomsten van deze grote som 
geld, maar verklaringen als erfenissen en leningen van familie in het buitenland zijn lastig 
te verifiëren. Voor een sterkere positie is vaak meer informatie nodig over de genoemde 
bronnen van inkomsten. Rechercheurs van de politie Venlo, met name van het Bureau 
Financiële Ontneming (BFO), doen weliswaar onderzoek in het buitenland, maar 
taalproblemen en verschillen in wet- en regelgeving maken het verkrijgen van de benodigde 
bewijzen lastig. Met name met de Turkse autoriteiten zou door bezoeken van bij het Van 
Bommelslaboratorium betrokken personen de afgelopen jaren een goed contact zijn 
opgebouwd (gemeente Venlo 2004). 
 
 
3.2  Vastgoed 
 
Met het vastgoedtraject wordt beoogd een veilig en aantrekkelijk stadscentrum te verkrijgen 
met een diversiteit aan functies en een aangenaam leef-, verblijfs-, vestigings- en 
investeringsklimaat voor bewoners, bezoekers, eigenaren en ondernemers (gemeente Venlo 
2001a). De formatieplaatsen voor Vast & Goed (7 fte) worden gefinancierd door de 
gemeente Venlo. 
 
In 2003 zijn door de gemeente op 13 locaties 16 panden van 11 verschillende eigenaren 
gekocht. Alle locaties liggen in Q4, met name in de Bergstraat en de Valuasstraat, of 
grenzen er aan, zoals enkele aangekochte panden en een strook bouwgrond aan de Noord 
Buitensingel. In totaal is voor 2,7 miljoen euro aan panden en onbebouwde grond gekocht. 
De jaarlast voor de gemeente is in totaal 197.150 euro. Over de herbestemming van de 
panden is nog geen definitieve beslissing genomen. Voorlopig wordt getracht de woningen 
tijdelijk te verhuren. 
 
In 2002 is door de gemeente één pand aangekocht aan de Valuasstraat in Q4. Het pand, een 
magazijn met bovenwoning, is voor 155.000 euro gekocht met een jaarlast voor de 
gemeente van 11.625 euro.  
 
In 2001 zijn door de gemeente op drie locaties panden gekocht, twee locaties in Q4 en één 
locatie aan de Straelseweg, juist ten noorden van de Binnenstad. Het kopen van 33 panden, 
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zes bedrijfsruimten (vijf winkelpanden en één horecapand), 24 appartementen, drie 
bovenwoningen en garageboxen, vergt een investering voor aankoop en 
ontwikkelingskosten voor herbestemming van in totaal 5,3 miljoen euro. Daarnaast huurt 
de gemeente op twee locaties twee bedrijfsruimten (horeca) en een bovenwoning. De huur 
van deze panden bedraagt 91 euro per m2/per jaar.  
 
 
3.3  Coffeeshops 
 
In de bestuursopdracht Hektor is de doelstelling van het coffeeshoptraject Venlo minder 
aantrekkelijk te maken voor de handel in softdrugs, onder meer door het terugdringen van 
het aantal kopers van drugs en het aantal verkooppunten om zo de daarmee samenhangende 
overlast en criminaliteit terug te dringen. De formatieplaats voor de uitvoering van het 
coffeeshoptraject (0,3 fte) wordt gefinancierd door de gemeente Venlo. 
 
In de periode 2000-2003 is geen van de vijf coffeeshops in Venlo verplaatst. Wel zijn er 
afspraken gemaakt met de eigenaar van de in Q4 gevestigde coffeeshops Oase en Roots om 
in het kader van een experiment beide coffeeshops naar de rand van Venlo te verplaatsen. 
In het 'Schwanenhaus', waarin momenteel een chauffeursrestaurant is gevestigd, wil deze 
eigenaar zijn activiteiten voortzetten. De verwachting is dat drugstoeristen de softdrugs 
vooral in de verkooppunten aan de rand van de stad zullen kopen en het centrum van Venlo 
niet zullen bezoeken, zodat het aantal bezoeken van drugstoeristen er dan substantieel lager 
zal zijn. De vrijkomende panden waar de coffeeshops zijn gevestigd worden door de 
gemeente opgekocht. Conform de stedebouwkundige visie voor Q4 krijgen de panden een 
andere functie of worden ze gesloopt.  
 
Verder is in 2003 coffeeshop Huzur aan de Sloterbeekstraat voor drie maanden gesloten 
geweest vanwege de verkoop van meer dan vijf gram softdrugs aan een klant. De eigenaar 
van Oase en Roots heeft voor beide coffeeshops een waarschuwing gekregen, één in 2001 
voor Oase en één in 2003 voor Roots.  
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4.  RESULTATEN  
 
 
 
Nu in het kader van het project Hektor door alle betrokken partijen extra inspanningen 
worden gepleegd, is de centrale vraag in hoeverre de drugsoverlast daadwerkelijk is 
verminderd. Met andere woorden, is de door bewoners en ondernemers ervaren overlast 
van het gebruik van en de handel in drugs sinds de start van Hektor afgenomen. In dit 
hoofdstuk komen de resultaten van de observaties en tellingen uitgevoerd door 
stadswachten en de interviews onder ondernemers aan de orde, aangevuld met de 
ervaringen van de bewoners.  
 
Voor de ervaringen van de bewoners is gebruik gemaakt van de tweejaarlijkse Stadspeiling 
van de gemeente Venlo, waarvoor in 2001 en 2003 ruim 4.000 Venlonaren in de maanden 
maart en april zijn geënquêteerd. Voor deze peiling geldt de wijkgerichte aanpak als 
richtlijn voor de geografische indeling van de stad in wijken. De binnenstad is hierbij 
gedefinieerd als wijk 1, waarbij de grens relatief ver ten noorden van Q4 ligt (namelijk bij 
de Molenstraat, Bisschop Schrijnestraat en de Dr. Blumenkampstraat). Juist in de meest 
noordelijk gelegen straten wonen relatief veel personen die weinig drugsoverlast ervaren. 
Gekozen is daarom voor de indeling naar postcodegebied. De binnenstad, postcodegebied 
5911, wordt in dat geval aan de noordzijde begrensd door Gasthuisstraat, Craneveldstraat 
en Aletta Jacobsstraat. Het deel van de Straelseweg waar een aantal niet gedoogde 
verkooppunten van cannabis zijn gevestigd, ligt eveneens binnen dit gebied. In 
postcodegebied 5911 zijn in 2001 221 bewoners geënquêteerd en in 2003 183 bewoners 
(gemeente Venlo 2001c en 2003b). 
 
 
4.1  Observaties 
 
Zowel begin 2002 als begin 2004 zijn op verschillende locaties observaties en tellingen 
uitgevoerd. In bijlage 3 zijn de tabellen van deze observaties en tellingen weergegeven. 
Tijdens de observaties is het volgende genoteerd: gegevens over de datum en tijdstip van de 
observatie, de weergesteldheid en de observatielocatie. Vervolgens is vastgelegd of er 
personen aanwezig zijn op de observatieplek. Indien dit het geval is, is genoteerd om 
hoeveel personen het gaat. Daarnaast is vastgelegd: het geslacht; de etniciteit; het aantal 
gebruikers, dealers en overige personen; en de leeftijdscategorie. Tot slot zijn de 
activiteiten van de aanwezige personen genoteerd. Het kan hierbij gaan om rondhangen op 
straat en/of (park)bankjes, heen en weer lopen, gebruik van drugs op straat en schreeuwen. 
 
Wanneer er geen personen aanwezig zijn, is gekeken naar de aanwezigheid van afval op de 
locatie, zoals zilverpapiertjes, blikjes, pijpjes en weedzakjes. 
 
Locaties 
In 2002 zijn op vier locaties waar drugspanden zijn gevestigd en op straat wordt gedeald 
(hoek Bolwaterstraat-Ginkelstraat; Maaskade; Havenkade; en Straelseweg) 356 observaties 
verricht. Het blijkt dat op elk willekeurig tijdstip gemiddeld 5,8 personen aanwezig zijn. In 
2004 is dit gestegen naar 8,1 (229 observaties). Deze stijging wordt met name veroorzaakt 
door het toenemend aantal voorbijgangers: 3,1 in 2002 versus 7,0 in 2004. De aantallen 
afnemers, drugsdealers en drugsrunners zijn daarentegen gedaald tussen 2002 en 2004. In 
2002 komen gemiddeld 0,7 afnemers, 0,3 dealers en 1,8 drugrunners in dit gebied, terwijl 
in 2004 deze gemiddelden zijn gedaald naar respectievelijk 0,2, 0,1 en 0,9. Dat het drukker 
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is geworden blijkt ook wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke dagen van de week. 
Zowel op maandag, dinsdag als op vrijdag is het gemiddeld aantal personen dat aanwezig is 
in het gebied significant gestegen tussen 2002 en 2004.  
 
Coffeeshops 
Rond de vijf gedoogde coffeeshops zijn eveneens observaties verricht, in totaal 351 in 2002 
en 283 in 2004. Ook hier blijkt dat het gemiddeld aantal personen die zich op een 
willekeurig tijdstip rond de coffeeshops ophouden, is toegenomen van 3,8 in 2002 naar 8,5 
in 2004. Rond de coffeeshops is naast een toenemend aantal voorbijgangers (3,8 in 2002 en 
6,4 in 2004) een stijging waar te nemen in het gemiddeld aantal afnemers/klanten van 0,9 in 
2002 naar 1,8 in 2004. Deze toename blijkt vooral op doordeweekse dagen plaats te vinden. 
Op maandag tot en met vrijdag is het gemiddeld aantal personen dat zich rond de vijf 
gedoogde coffeeshop bevindt toegenomen, terwijl op zaterdag en zondag geen sprake is van 
een toename. Tot slot is gekeken naar verschillende tijdstippen. Het blijkt dat met name 
gedurende de dag van 8.00 tot 17.00 uur het gemiddelde aantal personen op de 
observatieplekken is toegenomen. In 2002 houden 's ochtend gemiddeld 1,7 personen en 's 
middags 3,5 personen zich op rond de vijf gedoogde coffeeshops, terwijl deze aantallen in 
2004 zijn gestegen naar respectievelijk 7,3 en 10,5.   
 
Tellingen 
Daarnaast zijn op drie locaties - St. Urbanusweg, Prinsessesingel en Straelseweg - tellingen 
verricht van het aantal voertuigen - auto's en busjes - met een Nederlands, Duits of overig 
kenteken. Veel Duitsers zullen echter niet voor drugs naar Venlo komen, maar voor de 
aankoop van andere goederen. Aangenomen is verder dat de populariteit van Venlo voor de 
aankoop van overige goederen bij de Duitsers ongewijzigd is gebleven. 
 
In 2002 passeerden in vijf minuten tijd gemiddeld 18,2 voertuigen de St. Urbanusweg, 29,3 
de Prinsessesingel en 15,9 de Straelseweg. In 2004 liggen deze gemiddelden respectievelijk 
op 22,3, 26,0 en 17,9. Het gemiddeld aantal auto's met een  Duits kenteken dat de St. 
Urbanusweg passeert is toegenomen van 3,3 in 2002 naar 5,2 in 2004. Deze toename is met 
name op zaterdag waar te nemen, gemiddeld 5,2 in 2002 tegenover 13,1 in 2004. Op 
zaterdag wanneer de winkels in Duitsland vroeg sluiten is de toestroom van Duitsers al 
jarenlang zeer groot in Venlo. Op de Prinsessesingel is juist sprake van een afname van het 
aantal passerende auto's met een Duits kenteken (6,8 in 2002 versus 4,3 in 2004): met name 
op woensdag passeren minder auto's met een Duits kenteken de Prinsessesingel (7,0 in 
2002 versus 3,0 in 2004).  
   
 
4.2  Schattingen drugsoverlast 
 
Over de periode voordat het project Hektor van start is gegaan, zijn geen harde cijfers 
beschikbaar over de aantallen bezoekers van coffeeshops en overige verkooppunten, de 
aantallen verkooppunten cannabis, straatdealers, drugsrunners en dealpanden. Over het 
aantal verkooppunten van cannabis in 2000 circuleren politieschattingen van 60 tot meer 
dan honderd. Over het aantal bezoekers, straatdealers en drugsrunners ontbreekt elke 
informatie. Om toch enig zicht te krijgen op de beginsituatie van Hektor zijn de BPS-
gegevens in 2001 die hierop betrekking hebben verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Op 
basis van de in het BPS geregistreerde gegevens over drugspanden en over drugsdealers en 
drugsrunners zijn de aantallen geïnventariseerd.  
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Drugsactiviteiten 
Uit gegevens van de politie blijkt dat zich in 2003 in Venlo 968 drugsincidenten hebben 
voorgedaan (figuur 4.1). In 2001 blijkt de omvang van de drugsincidenten met 955 
nagenoeg gelijk te zijn aan 2003. De drugsincidenten hebben in 2002 een piek bereikt 
(1103). Het grootste deel van deze incidenten doet zich voor in Q4. De ontwikkeling in 
aantallen volgt een vergelijkbare trend als in de gemeente Venlo. De top van de incidenten 
ligt hier echter in 2000 (268). 
 
Verder is het aantal meldingen van drugsoverlast beschikbaar. Deze meldingen van door 
burgers ervaren overlast van drugsgebruikers worden eveneens in het BPS vastgelegd (code 
553). Het aantal drugsoverlastmeldingen is tussen 2001 en 2002 gestegen, waarna het weer 
is gedaald in 2003 (figuur 4.1). Dit geldt zowel voor de gehele gemeente Venlo als voor 
Q4. Het aantal meldingen is het hoogst in 2002.   
 
Figuur 4.1  Indicatoren drugsoverlast gemeente Venlo en Q4 in 1999-2003 
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In 2003 telt Venlo 17 in de politieregistratie vermelde illegale verkooppunten van cannabis 
(tabel 4.1). In 2002 ging het om 61 panden, terwijl in 2001 nog sprake was van 116 
drugspanden. De daling van geregistreerde drugspanden doet zich vooral voor in Q4 waar 
de inspanningen van de politie het intensiefst zijn. In 2001 waren in Q4 63 drugspanden 
gevestigd. In 2002 is dit afgenomen tot 25, terwijl in 2003 in de registratie van de politie 
nog 6 panden in Q4 worden genoemd waar handel in softdrugs is vastgesteld. Voor 2002 
waren de drugspanden in Venlo vooral in Q4 gevestigd. Sindsdien is het aantal 
drugspanden in heel Venlo echter sterk gedaald. Omdat deze afname zich het sterkst in Q4 
heeft voorgedaan zijn vanaf 2002 de meeste drugspanden buiten Q4 te vinden. In 2002 gaat 
het om 36 van de 61 drugspanden en in 2003 om 11 van de 17. Overigens is over omzetten, 
aantallen bezoekers en actieve periode van drugspanden geen informatie beschikbaar. In 
hoeverre zich hierbij verschillen voordoen tussen drugspanden die in dan wel buiten Q4 
zijn gevestigd, is niets bekend.    
 
Verder zijn 67 personen in het BPS geregistreerd voor dealen van drugs. Ook dit aantal is 
ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. In 2002 ging het om 89 drugsdealers, in 2001 
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om 107 (tabel 4.1). Het aantal geregistreerde drugsrunners is afgenomen tot drie in 2003, 
terwijl dit er in 2001 nog 62 waren1.   
 
Tabel 4.1 Indicatoren drugsoverlast gemeente Venlo en Q4 in 2001-2003  
 2001 2002 2003 
Aantal aangehouden straatdealers 107 89 67 
Aantal aangehouden drugsrunners  62 2 3 

Gemeente Venlo 116 61 17 
Q4 63 25  6 
Aantal bezoekers nb nb Nb 

Illegale verkooppunten 
cannabis 
 

Omzet (schatting)  nb Nb Nb 

 
 
Ervaringen bewoners 
De omvang van de drugsoverlast onder de bewoners wordt tweejaarlijks gemeten met de 
Stadspeiling, een bevolkingsonderzoek met behulp van een schriftelijke enquête. De meest 
recente meting waarvan gegevens beschikbaar zijn, is maart 2003 (Gemeente Venlo 
2003b). In 2003 is het vragenblok over drugsoverlast veranderd ten opzichte van de 
metingen in 2001 en 1999. In 2001 en 1999 zijn andere vragen over drugsoverlast gesteld, 
te weten vragen naar het voorkomen van drugsoverlast, overlast van drugsverslaafden en 
overlast van drugsdealers in de eigen buurt. Voor de eerste meting is op basis van deze 
vragen een kencijfer berekend met een waarde tussen de 1 en 10. Voor 2003 kan dit 
kencijfer niet meer worden berekend, omdat de hiervoor benodigde vragen niet zijn 
gesteld.2 
 
Aangezien alleen de vraag naar het voorkomen van drugsoverlast in alle jaren is gesteld, is 
besloten om dit als alternatief te nemen, alhoewel de informatie algemener van aard is. De 
vragen over de overlast van drugsverslaafden die door de jaren heen op dezelfde wijze zijn 
gesteld hebben uitsluitend betrekking op het naar de mening van de bewoners voorkomen 
van drugsoverlast in hun buurt. Uit tabel 4.2 blijkt dat het percentage bewoners van Venlo 
dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt in de eigen buurt tussen 1999 en 2001 
significant is gedaald van 14,1% naar 12,1%, maar in 2003 weer licht is toegenomen tot 
12,6%. Wanneer alleen wordt gekeken naar de bewoners van de Binnenstad is er geen 
sprake van een afname. Dit beeld verandert ook niet als de antwoorden vaak en soms 
worden samengevoegd tot de categorie bewoners die van mening zijn dat er het afgelopen 

                                                 
1  Het straatteam van de politie Venlo dat vooral actief is in Q4 komt in 2002 en 2003 op hogere 

aantallen geregistreerde drugsrunners en -dealers. Maandelijks wordt door het Straatteam een 
overzicht gemaakt van de aantallen personen die zijn aangehouden. Op deze lijst van actieve 
dealers en runners (hierin wordt door de politie geen onderscheid gemaakt) staan in 2003 81 
personen, in 2002 172 en in 2001 123. De hogere aantallen zijn voor een groot deel te wijten aan 
veranderingen in de registratie. Bij de start van Hektor werden de runners en dealers vooral 
geregistreerd onder de incidentcode softdrugs. In de tweede helft van 2003 zouden geverbaliseerde 
runners en dealers echter in toenemende mate zijn geregistreerd onder de incidentcode 624 voor 
APV-overtredingen en onder code 862 voor controle op drugs. Deze codes zouden beter aansluiten 
op de controles en opsporingsinspanningen van het Straatteam. Voor de eindmeting wordt 
aanbevolen deze incidentcodes (jaarlijks zo'n 400 tot 500 incidenten en meldingen voor de gehele 
gemeente Venlo) vanaf 2001 aan de uitgebreidere analyse van BPS-gegevens toe te voegen.     

2  De gemeente heeft ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van een uitgebreidere set van 
vragen afkomstig uit de door bureau INTRAVAL in 1996 ontwikkelde drugsmodule. In 2002 heeft 
de gemeente een verdieping op de Stadspeiling uitgevoerd (Gemeente Venlo 2002). In deze 
verdieping is eveneens de uitgebreidere set aan vragen meegenomen. Omdat echter een goede 
vergelijking met de nulmeting ontbreekt zijn deze gegevens niet in deze monitor verwerkt. 
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jaar wel eens drugsoverlast is voorgekomen in hun buurt. Voor de bewoners van de 
Binnenstad is in dat geval het verschil tussen 2003 en 1999 evenmin significant.    
 
Tabel 4.2 Voorkomen drugsoverlast in de gemeente Venlo en Binnenstad 1999, 2001 en 2003 

Binnenstad Gemeente (excl. Tegelen en Belfeld)*   

1999 
(n=152) 

2001 
(n=221) 

2003 
(n=183) 

1999 
(N=2572) 

2001 
(N=3381) 

2003 
(N=2974) 

soms 
vaak 

29,9% 
43,1% 

32,5% 
45,4% 

29,6% 
39,4% 

21,5% 
14,1% 

20,5% 
12,1%a 

20,8% 
12,6% 

Voorkomen 
drugsoverlast 

soms of vaak 73,0% 77,9% 69,0% 35,6% 32,6%a 33,4% 
* Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de cijfers van de gemeentelijke Stadspeiling 1999 

niet geheel vergelijkbaar met die van 2001 en 2003. Om die reden zijn de gegevens in de tabel 
gebaseerd op de onderzoeksgegevens van de stadsdelen Venlo en Blerick; dus exclusief de 
gegevens van de voormalige gemeenten Tegelen en Belfeld.  

a Significant verschil, p < .05 ten opzichte van 1999 
 Bron: Stadspeiling 1999, 2001 en 2003, bewerking gemeente Venlo 
 
 
Verplaatsingseffecten 
Ondanks de afname van de drugsoverlast in de gemeente Venlo en de stabilisering in de 
Binnenstad is de situatie in de overige stadswijken aan verandering onderhevig. Binnen de 
gemeente Venlo lijkt sprake te zijn van een verplaatsing van de drugsoverlast naar met 
name Venlo-zuid. Uit de tweejaarlijkse stadspeilingen blijkt dat volgens de bewoners de 
drugsoverlast in Venlo-oost is afgenomen, terwijl dit met name in Venlo-zuid en in mindere 
mate in Klingerberg/Vossener in het stadsdeel Blerick is toegenomen. In 1999 bleek 22,7% 
van de bewoners van Venlo-oost van mening dat drugsoverlast in hun buurt vaak voorkomt, 
terwijl dit in 2003 is afgenomen tot 12,9%. In dezelfde periode is dit percentage in Venlo-
zuid toegenomen van 5,9% tot 23,2% en in Klingerberg/Vossener van 2,4% tot 10,3%.  
 
Uit nadere analyses van de politieregistratie (BPS) blijkt dat meldingen over dealen van 
drugs op straat en actieve drugsrunners in 2003 vooral afkomstig zijn van de Maaskade (53 
meldingen) in Q4 en in mindere mate uit de eveneens in Q4 gelegen Bergstraat en 
Bolwaterstraat. In 2003 zijn de meldingen afkomstig uit die beide straten met 18 
respectievelijk zeven meldingen aanzienlijk lager dan in 2001. In dat jaar scoorden deze 
straten nog 74 respectievelijk 37 meldingen, wat de hoogste aantallen meldingen van de 
stad waren. 
  
In 2003 zijn meldingen over dealen van drugs op straat en actieve drugsrunners naast de 
Maaskade met name afkomstig uit de Sloterbeekstraat (21 meldingen), waar één van de 
coffeeshops is gevestigd, en de aangrenzende Sinselveldstraat (19 meldingen). Beide 
straten liggen in de wijk Venlo-zuid. In 2001 blijken uit deze straten nog niet of nauwelijks 
meldingen te komen over dealen van softdrugs en activiteiten van drugsrunners (vijf 
meldingen uit de Sloterbeekstraat en geen enkele melding uit de Sinselveldstraat). Wel 
blijken in januari 2002 berichten in de media en signalen van de bewoners voor de politie 
voldoende reden om de drugsoverlast in Venlo-zuid nader te analyseren. De politie 
concludeert na een inventariserend onderzoek in haar rapport dat van een toename van de 
drugsoverlast in de buurten Sinselveld en Krekelveld inderdaad sprake is, maar dat de 
overlast met name zou zijn toe te schrijven aan dealers en gebruikers van harddrugs (Politie 
Venlo 2002).  
 
Uit een analyse van de BPS-registraties van de meldingen van bewoners en 
incidentbeschrijvingen van politieagenten in het jaar 2003 blijkt dat een fors deel van de 
overlast in Venlo-zuid wordt veroorzaakt door handel in softdrugs. Een deel van de 
drugshandel in de binnenstad van Venlo lijkt zich derhalve te hebben verplaatst naar Venlo-
zuid. De in de Stadspeiling 2003 door de bewoners geconstateerde toename van de 
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drugsoverlast in Venlo-Zuid kan eveneens het gevolg zijn van de toename van de handel in 
softdrugs en de activiteiten van de drugsrunners in de Sloterbeekstraat en Sinselveldstraat. 
Nader onderzoek naar de identiteit van de drugsrunners en dealers zou moeten uitwijzen of 
zij inderdaad hun werkterrein hebben verlegd naar Venlo-zuid en wellicht ook andere delen 
van de stad, bijvoorbeeld Klingerberg/Vossener in het stadsdeel Blerick, waar door de 
bewoners eveneens een toename van de drugsoverlast is geconstateerd.   
 
Cameratoezicht 
Sinds januari 2000 is in Venlo sprake van cameratoezicht. Destijds zijn camera's geplaatst 
op het Mgr. Nolensplein (ter hoogte van ingang parkeergarage en ingang politiebureau), 
Mgr. Nolenspark en in de aangrenzende straten Geldersepoort en Parkweg. Medio 2002 is 
een camera van het Mgr. Nolensplein verplaatst naar de hoek Bolwaterstraat, Bergstraat en 
Ginkelstraat. Daarnaast is een extra camera bijgeplaatst op de Maaskade tegenover de 
Bolwaterstraat. 
 
Met het cameratoezicht heeft de politie een extra oog op personen die overlast veroorzaken 
in dit gedeelte van Q4. Sinds de camera’s volledig in werking zijn, zouden ook meer 
overtredingen zijn waargenomen en vaker hiertegen zijn opgetreden. Dit betreft met name 
verkeersovertredingen en overtredingen op grond van de APV Venlo met betrekking tot 
openlijk alcoholgebruik, drankoverlast of overtredingen op grond van de Opiumwet. 
 
Kennelijk werkt de aanwezigheid van de camera’s preventief in de Bergstraat en 
Bolwaterstraat. Dit geldt echter niet voor de Maaskade waar het aantal meldingen juist is 
gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de het feit dat de camera’s de locaties 
minder goed kunnen bestrijken dan in de Bergstraat en Bolwaterstraat. De dealers en 
runners kunnen zich aan de Maaskade eenvoudiger aan het cameratoezicht onttrekken 
doordat enkele locaties niet goed in beeld kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld hoek 
Maaskade-Peperstraat en het lagergelegen deel van de maaskade dat door de kademuur aan 
het bereik van de camera’s wordt onttrokken).3 Daarnaast is het kantoor van Stadstoezicht 
sinds 2002 gevestigd aan de Maaskade. De toezichthouders hebben van daaruit een goed 
zicht op de Maaskade. Bovendien komen de toezichthouders verhoudingsgewijs vaak op de 
Maaskade omdat alle rondes die zij lopen er starten en eindigen. De kans dat zij een 
overtreding signaleren is er daardoor groter dan elders.    
   
Ervaringen ondernemers 
Begin 2002 en 2004 zijn 100 willekeurig gekozen ondernemers in de binnenstad face-to-
face geënquêteerd. De resultaten van deze enquêtes gaan over het voorgaande jaar, oftewel 
over 2001 en 2003 (zie ook bijlage 4). 
 
Voor de indicatorscores4 op de verschillende vormen van drugsoverlast geldt dat er in Q4+ 
(Q4 en de toegangswegen Straelseweg en Helbeek) geen sprake is van significante 

                                                 
3 In december 2003 is het cameratoezicht in Q4 met 14 camera's uitgebreid. Sindsdien kunnen 

personen door het hele Q4 gebied door overlappende camerabeelden worden gevolgd. De 
resultaten van deze uitbreiding vallen buiten de periode van deze tussenmeting. 

4 In de Stadspeiling van de gemeente Venlo en de ondernemersenquête zijn meerdere vragen gesteld die 
informatie geven over hetzelfde onderwerp. De antwoorden van bewoners respectievelijk 
ondernemers op deze samenhangende vragen zijn per onderwerp gesommeerd, omgerekend naar een 
waarde van 1 tot 10 en per buurt gemiddeld. Op deze wijze zijn buurtindicatoren berekend voor 
buurtproblematiek en vormen van drugsoverlast. Naarmate het cijfer hoger is, komen buurtproblemen 
of drugsoverlast volgens een groter percentage van de bewoners vaker voor in hun buurt. Indien een 
indicator voor een buurt de waarde 10 heeft dan betekent dit dat alle respondenten in die buurt van 
mening zijn dat een bepaalde vorm van drugsoverlast of buurtprobleem vaak voorkomt. Een waarde 1 
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verschillen tussen de beide metingen (tabel 4.3). In de overige Binnenstad zijn de scores op 
alle drie indicatoren wel significant toegenomen, hetgeen betekent dat de door ondernemers 
ervaren drugsoverlast er is gestegen. Daarnaast blijken de ondernemers in het overige deel 
van de Binnenstad in 2003 meer drugsoverlast te ervaren dan de ondernemers in Q4. Voor 
de totale Binnenstad geldt dat de indicator annexatie door gebruikers/dealers/runners en de 
indicator overige vormen van overlast significant zijn gestegen. Een deel van de overlast 
lijkt zich te verspreiden over de hele Binnenstad. 
 
Tabel 4.3 Gemiddelde indicatorscore persoonlijk ervaren drugsoverlast ondernemers binnen-

stad, 2001 en 2003 
Q4+Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

2001 2003 
 

ver-
schil 

p 
 

2001 2003 ver- 
schil 

p 2001 2003 ver- 
schil 

p 

Overlast coffeeshops/ 
verkooppunten 

Annexatie door 
gebruikers/dealers/ 
runners 

Overige vormen van 
drugsoverlast* 

2,7 
 
2,9 
 
 
2,8 

2,8 
 
3,1 
 
 
3,0 

+ 0,1 
 
+ 0,2 
 
 
+ 0,2 

.82 
 
.56 
 
 
.60 

1,9 
 
2,7 
 
 
2,3 

2,8** 
 
3,5** 
 
 
3,1** 

+ 0,9 
 
+ 0,8 
 
 
+ 0,8 

.01 
 
.03 
 
 
.01 

2,3 
 
2,8 
 
 
2,5 

2,7 
 
3,3** 
 
 
3,0** 

+ 0,4 
 
+ 0,5 
 
 
+ 0,5 

.07 
 
.04 
 
 
.04 

*  vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/bergingen rondom de 
onderneming, gebruikte spuiten op straat 

** Significant verschil, p < .05 
 
 
4.3  Gevolgen 
 
In deze paragraaf komen de gevolgen van drugsoverlast aan de orde. Hierbij gaat het om: 
slachtofferschap van criminaliteit; onveiligheidbeleving; en economische gevolgen. 
 
Bewoners 
Uit tabel 4.4 blijkt dat de score van de Binnenstad op het kencijfer buurtdreiging - waarbij 
is gevraagd naar het voorkomen van geweldsdelicten, tasjesroof, drugsoverlast, dronken 
mensen op straat en vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen - tussen 2001 
en 2003 vrijwel gelijk is gebleven (3,8 versus 3,7). In 1999 scoorde de Binnenstad 
overigens nog een 4,5. Ondanks deze relatief grote afname, is het onvoldoende om van een 
significante daling te mogen spreken. Wel blijkt voor de hele gemeente de buurtdreiging te 
zijn verbeterd. Deze significante afname is gebaseerd op een groter aantal waarnemingen. 
Voor de Binnenstad kan derhalve worden gesteld dat er sprake is van een positieve tendens.  
 
Het percentage bewoners van de Binnenstad dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van 
geweldsdelicten in de eigen buurt bedraagt in 2003 4,2%, terwijl dit in 2001 nog op 8,9% 
ligt. Deze daling is echter niet significant. Ook voor de hele gemeente geldt dat er geen  
significante verandering is opgetreden in het slachtofferschap van geweld. In dit geval kan 
dan ook niet worden gesproken van een positieve tendens voor de Binnenstad. Het verschil 
tussen 2003 en 2001 voor het slachtofferschap van geweldsmisdrijven moet derhalve aan 
steekproefverschillen (toeval) worden toegeschreven.  
 
Bekend is dat drugsoverlast en geweldsincidenten sterk bijdragen aan de 
onveiligheidbeleving van bewoners. Van de bewoners in Venlo voelt in 2003 25,3% zich in 
de eigen buurt wel eens onveilig, terwijl dit voor de bewoners in de Binnenstad voor 37,4% 

                                                                                                                                         
daarentegen betekent dat een bepaalde vorm van drugsoverlast of een buurtprobleem volgens de 
bewoners (bijna) nooit voorkomt. 
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het geval is. Voor de bewoners van de Binnenstad geldt dat er sprake is van een significante 
daling ten opzicht van 1999 in het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in 
de eigen buurt, terwijl dit niet geldt voor de gehele gemeente. Wel voelt in Venlo een lager 
percentage van de bewoners zich vaak onveilig (2,2% in 2003 tegenover 3,6% in 1999). 
 
Tabel 4.4 Voorkomen drugsoverlast en gevolgen van drugsoverlast in de gemeente Venlo en 

Binnenstad, Stadspeiling 1999, 2001 en 2003 
Binnenstad Gemeente (excl. Tegelen en 

Belfeld)* 
  

1999 
(n=152) 

2001 
(n=221) 

2003 
(n=183) 

1999 
(N=2572) 

2001 
(N=3381) 

2003 
(N=2974) 

Kencijfers Buurtdreiging  4,5 3,8 3,7  1,5  1,2 1,21 
Ongeacht plaats misdrijf  9,3% 10,3% 6,1%  5,5%  5,6% 6,0% Slachtofferschap 

geweldsmisdrijven  Eigen buurt  8,3% 8,9% 4,2%  3,5%  3,4% 3,8% 
Ongeacht plaats misdrijf  39,6% 30,4% 36,0%  30,7%  27,0%1 30,0%2 Slachtofferschap 

vermogensdelicten Eigen buurt  35,1% 29,1% 33,5%  24,7%  21,6%1 23,7% 
Ongeacht plaats misdrijf  46,0% 28,9%1 38,7%  31,4%  28,3% 33,2%2 Slachtofferschap 

vernielingen Eigen buurt  41,4% 28,2%1 37,7%  27,9%  26,6% 30,3%2 
Wel eens onveilig  52,4% 56,7% 45,9%  38,6%  39,4% 36,5%2 
Vaak onveilig  10,1% 9,6% 5,2%   3,6%  3,2% 2,2%1 

Onveiligheidbeleving 

Wel eens onveilig eigen 
buurt 

 49,3% 49,7% 37,4%1,2  25,6%  24,0% 25,3% 

* Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn de gegevens van de gemeentelijke Stadspeiling 
1999 niet geheel vergelijkbaar met die van 2001 en 2003. Om die reden zijn de gegevens in de 
tabel gebaseerd op de onderzoeksgegevens van de stadsdelen Venlo en Blerick; dus exclusief de 
gegevens van de voormalige gemeenten Tegelen en Belfeld.  

1 Significant verschil, p < .05 ten opzichte van 1999 
2 Significant verschil, p < .05 ten opzichte van 2001 
Bron: Stadspeiling 1999, 2001 en 2003, bewerking gemeente Venlo 
 
 
Het slachtofferschap van vermogensdelicten en vernieling is tussen 1999 en 2003 noch 
voor de bewoners van de Binnenstad noch voor de overige bewoners van de gemeente 
veranderd.   
 
Ondernemers 
Uit tabel 4.5 blijkt dat volgens de ondernemers in Q4+ in 2001 en 2003 drugsproblemen 
rond hun bedrijf veel voorkomen. Op geen van de indicatoren is een significante 
verandering waar te nemen voor de ondernemers in het Q4+ gebied. Dit is eveneens het 
geval bij de ondernemers in het overige deel van de Binnenstad. De indicatorscore op 
buurtdreiging laat echter wel een stijging zien, alhoewel niet significant, van 2,9 in 2001 
naar 3,4 in 2003. Deze tendens kan het gevolg zijn van de uitwaaiering van de 
drugsoverlast over grotere delen van de Venlose Binnenstad. 
     
Tabel 4.5 Gemiddelde indicatorscore op een schaal van 1 tot 10 voor ernst buurtproblematiek 

ondernemers binnenstad, 2001 en 2003 
Q4+ Binnenstad 
 

Overige deel  
Binnenstad 

Totaal Binnenstad  
 

 

2001 2003 verschil p 2001  2003 verschil P 2001 2003 verschil p 
Drugsproblematiek 
Verkeersproblematiek 
Buurtverloedering 
Buurtdreiging 

4,9 
3,8 
3,7 
3,0 

4,9 
4,0 
3,5 
3,1 

0 
+ 0,2 
- 0,2 
+ 0,1 

.88 

.65 

.44 

.76 

3,6 
3,4 
3,6 
2,9 

4,1 
3,8 
3,4 
3,4 

+ 0,5 
+ 0,4 
- 0,2 
+ 0,5 

.21 

.25 

.56 

.08 

4,2 
3,6 
3,7 
2,9 

4,5 
3,9 
3,4 
3,3 

+ 0,3 
+ 0,3 
- 0,3 
+ 0,4 

.30 

.24 

.33 

.15 

 
 
Slachtofferschap 
Uit tabel 4.6 blijkt dat in beide jaren de ondernemers in Q4+ met 49% in 2001 en 53% in 
2003 minder vaak slachtoffer zijn van vermogensdelicten, met name winkeldiefstal, dan de 
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ondernemers in het overige deel van de Binnenstad (70% in 2001 en 74% in 2003). De 
winkels in Q4+ zijn overigens minder groot dan de winkels in het overige deel van de 
binnenstad. Bovendien is het assortiment hier minder omvangrijk, in enkele winkels is dit 
zelfs zeer beperkt. 
 
Tabel 4.6 Slachtofferschap ondernemers van vermogens- en geweldsdelicten en vandalisme 

in binnenstad in afgelopen twaalf maanden, in %, 2001  
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 
2001 
n=49 

2003 
n=50  

ver-
schil 

p 2001 
n=54 

2003 
n=50 

ver- 
schil 

p 2001 
n=103 

2003 
n=100 

ver-
schil 

p 

Vermogensdelicten 
Diefstal 
Poging tot inbraak 
Inbraak 
Diefstal uit bedrijfsvoertuig 
Diefstal van bedrijfsvoertuig 
 
Geweldsdelicten 
Bedreigd in onderneming 
Diefstal met geweld of 
bedreiging 
Slachtoffer van mishandeling 
in onderneming 
 
Vandalisme 
Vandalisme/vernieling 
Brandstichting 

49 
42 
13 
 6 
 8 
 2 
 
18 
17 
 6 
 
 2 
 
 
31 
31 
 0 

53 
47 
14 
12 
4 
0 
 
20 
20 
4 
 
4 
 
 
28 
26 
2 

+ 4 
+ 5 
+ 1 
+ 6 
- 4 
- 2 
 
+ 2 
+ 3 
- 2 
 
+ 2 
 
 
- 3 
- 5 
+ 2 

.84 

.84 
1.00 
.49 
.43 
.49 
 
1.00 
.80 
.68 
 
1.00 
 
 
.83 
.66 
1.00 

70 
64 
11 
 9 
 4 
 4 
 
 17 
 15 
 4 
 
 2 
 
 
43 
43 
 0 

74 
67 
14 
12 
8 
2 
 
39** 
35** 
4 
 
6 
 
 
27 
27 
2 

+ 4 
+ 3 
+ 3 
+ 3 
+ 4 
- 2 
 
+ 22 
+ 20 
0 
 
+ 4 
 
 
- 16 
- 16 
+ 2 

.83 
1.00 
.77 
.75 
.42 
1.00 
 
.02 
.02 
1.0 
 
.34 
 
 
.10 
.10 
.48 

60 
54 
12 
 8 
 6 
 3 
 
18 
16 
 5 
  
2 
 
 
37 
37 
 0 

63 
57 
14 
12 
6 
1 
 
29 
27 
4 
 
5 
 
 
27 
26 
2 

+ 3 
+ 3 
+ 2 
+ 4 
0 
- 2 
 
+ 11 
+ 11 
- 1 
 
+ 3 
 
 
- 10 
- 11 
+ 2 

.77 

.89 

.68 

.35 
1.00 
.62 
 
.07 
.06 
1.00 
 
.28 
 
 
.14 
.10 
.24 

** Significant verschil, p < .05 
 
Het percentage ondernemers dat aangeeft in het jaar voorafgaande aan de enquête 
slachtoffer te zijn geweest van geweldsdelicten is in het overige deel van de Binnenstad 
significant toegenomen van 17% in 2001 naar 39% in 2003. De ondernemers geven met 
name aan dat zij vaker zijn bedreigd in hun onderneming. Voor vermogensdelicten en 
vandalisme zijn geen significante verschillen te constateren. 
 
Omzet 
Bij de omzetontwikkeling van de detailhandel en de horeca speelt een groot aantal factoren 
een rol. Met name de slechte conjunctuur in de Nederlandse economische van de afgelopen 
jaren moet hierbij worden genoemd. De omzetten van de detailhandel en horeca staan 
landelijk onder druk (CBS 2004). In 2003 is er zelfs sprake van een omzetdaling. In 2002  
is de omzet gemiddeld echter met ruim twee procent gegroeid. Ook in de periode 1999-
2002 is er sprake van een toename van gemiddeld zo'n vijf procent. 
 
De ondernemers in Venlo is gevraagd naar de ontwikkeling van de omzet. Van de 
ondernemers in Venlo heeft in 2002 71% deze vraag beantwoord en in 2004 76%. De 
gegevens moeten dan ook met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Bij beide 
metingen is de ondernemers gevraagd om de ontwikkeling in hun omzet ten opzichte van 
de omzet in 1999 aan te geven. In 2002 is gevraagd naar de omzet over het jaar 2000 en in 
2004 naar de omzet over het jaar 2002. De omzetderving lijkt in de tussenmeting relatief 
minder groot dan in de eerste meting. Zowel in 2004 als in 2002 geven met name de 
ondernemers in het Q4+ gebied aan dat er sprake is van een daling in hun omzet ten 
opzichte van 1999 (57% in 2002 en 33% in 2004). Voor de overige Binnenstad geeft 20% 
respectievelijk 18% van de ondernemers aan dat sinds 1999 hun omzet is afgenomen. De 
omzetontwikkeling van de detailhandel in Q4 is nog niet op het niveau van het overige deel 
van de binnenstad, maar de trend is positief.  
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Achtergrondkenmerken bewoners Binnenstad 
De concentratie van de drugshandel in de binnenstad tast de kwaliteit van de woon-
omgeving aan. Aangenomen wordt dat de aantrekkelijkheid van delen van de binnenstad 
voor ondernemers en woonconsumenten niet optimaal is. De verwachting is dat door de 
aanpak van de drugshandel en de realisering van enkele nieuwbouwlocaties de binnenstad 
voor de huidige, maar zeker ook voor potentiële  bewoners, aantrekkelijker zal worden. Het 
profiel van de binnenstadbewoners zal, indien Hektor een succes is, veranderen.  
 
Uit de bevolkingsgegevens van de gemeente Venlo blijkt dat in de binnenstad en met name 
in Q4 weinig kinderen wonen, relatief veel personen tussen de 25 en 39 jaar oud zijn en 
ouder zijn dan 65 jaar (tabel 4.7). Verder wonen er relatief veel allochtonen, met name 
Turken, vooral in Q4, en personen met een overige, niet westerse etniciteit. Daarnaast telt 
de binnenstad, en met name Q4, veel alleenstaanden en personen die gezamenlijk een 
huishouden delen (niet-gezinshuishoudens). Tussen 2001 en 2003 hebben zich hierin 
weinig tot geen veranderingen voorgedaan. 
 
Uit de Stadspeilingen 2001 en 2003 blijkt bovendien dat het percentage gepensioneerden in 
de binnenstad relatief hoog is, evenals het opleidingsniveau en het inkomen. De 
werkloosheid ligt echter eveneens enigszins boven het stedelijk gemiddelde. 
 
Tabel 4.7 Achtergrondkenmerken bewoners gemeente Venlo, Binnenstad en Q4 in %, per 1-1-

2001 en per 1-1-2003  
Venlo Binnenstad Q4  
2001 2003 2001 2003 2001 2003 

tot 15 
15-24 
25-39 
40-64 
65 e.o. 

17,4 
11,5 
22,3 
33,9 
14,9 

17,2 
11,7 
21,5 
34,6 
15,0 

 9,4 
13,2 
25,9 
29,4 
22,1 

9,8 
13,4 
25,8 
30,1 
20,9 

 5,5 
14,5 
28,7 
27,9 
23,4 

6,5 
13,8 
26,9 
29,9 
22,9 

Leeftijd  
 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
Nederlandse 
Turkse 
Marokkaanse 
Overige niet-westerse 
Duitse 
Overig westerse 

76,0 
 3,7 
 2,6 
 2,7 
 9,2 
 5,8 

75,1 
4,0 
2,9 
3,4 
8,9 
5,8 

73,8 
 4,3 
 1,9 
 3,7 
 8,7 
 7,6 

73,3 
4,2 
2,1 
4,8 
8,7 
7,0 

66,3  
 7,1 
 2,5 
 6,9 
 8,5   
 8,7 

67,0 
7,9 
2,5 
7,7 
8,6 
6,2 

Etniciteit 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
alleenstaand 
gezin zonder kinderen 
gezin met kinderen 
onvolledig gezin 
overige, m.n. niet-gezins 
huishoudens 

12,2 
21,0 
49,4 
 7,7 
 9,6 

12,5 
21,0 
48,4 
8,1 

10,1 

29,5 
17,5 
25,0 
 6,3 
21,7 

29,4 
16,8 
24,2 
7,9 

21,7 

41,0 
17,7 
11,0 
10,4 
20,0 

42,3 
16,6 
13,7 
9,2 

18,1 

Huishouden 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
Bron: GBA 
 
 
Bedrijfsvestigingen  
Uit de registratie van bedrijfsvestigingen in de gehele Binnenstad blijkt dat de verdeling 
naar soort ondernemingen in de loop der jaren niet is veranderd (tabel 4.8). In Q4 behoort 
in de verschillende jaren ruim de helft tot de detailhandel, terwijl het bij ruim een kwart  om 
horecaondernemingen gaat. In het overige deel van de Binnenstad liggen deze beide 
percentages iets lager. Ruim twee vijfde van de ondernemingen behoort hier tot de 
categorie detailhandel, terwijl bijna een vijfde horecaondernemingen zijn. 
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Tabel 4.8 Ondernemingen naar soort in binnenstad (postcode gebied 5911) in 2000 tot en met 
en 2003, in % 
Q4+ Overige deel Binnenstad Binnenstad  
2000 
n=171 

2001 
n=182 

2002 
n=193 

2003 
n=186 

2000 
n=547 

2001 
n=552 

2002 
n=571 

2003 
n=556 

2000 
N=718 

2001 
n=734 

2002 
n=764 

2003 
n=742 

Groothandel 2 2 3 6 3 3 4  4 3 3 4 4 
Detailhandel 54 52 51 51 44 45 43 42 46 47 45 44 
Horeca 22 26 24 22 17 18 17 18 18 20 19 19 
Overig 22 20 22 21 36 34 36 36 33 30 32 33 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Transacties panden 
Uit vastgoedinformatie van het Kadaster blijkt dat in 2003 er 127 panden zijn verkocht in 
de binnenstad (postcodegebied 5911). Hierbij gaat het met name om de verkoop van 
particuliere woningen en winkels. In voorgaande jaren ligt het aantal verkochte panden 
lager. In 2002 gaat het om 95 transacties, in 2001 om 54 en in 2000 om 88.  
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
 
In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot 
een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te 
komen is een driesporenbeleid ontwikkeld (Gemeente Venlo 2001a, 2001b). Het eerste 
spoor is het handhavingtraject, gericht op de aanpak van drugsgerelateerde overlast en 
criminaliteit. Het tweede spoor bestaat uit het vastgoedtraject en is gericht op de beheersing 
en controle van onroerend goed dat in handen is van malafide eigenaren. Het laatste spoor 
betreft aanpassingen in het coffeeshopbeleid, waarbij vooral wordt gedacht aan de 
uitbreiding respectievelijk verplaatsing van het aantal gedoogde coffeeshops in 
respectievelijk naar de periferie van de gemeente Venlo.  
 
In opdracht van het ministerie van Justitie, dat het project jaarlijks met ruim 1,3 miljoen 
euro subsidieert in de periode 2001-2005, heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL 
eind 2001 indicatoren ontwikkeld waarmee ontwikkelingen in de drugsoverlast in Venlo 
kunnen worden gevolgd (Snippe en Bieleman 2002). Hierbij gaat het zowel om het 
handhavingstraject, waarbij door een gezamenlijke inspanning van opsporingsbevoegde 
instanties en door het inzetten van een breed scala aan maatregelen de (soft)drugsoverlast 
dient te worden verminderd, als om het vastgoed- en coffeeshopbeleid. Tevens heeft 
INTRAVAL een nulmeting verricht, waarvoor over het referentiejaar 2001 gegevens zijn 
verzameld (Snippe en Bieleman 2002; Snippe e.a. 2002).  
 
Het ministerie van Justitie en de gemeente Venlo hebben bureau INTRAVAL eind 2003 
opdracht gegeven een tussenmeting uit te voeren op dezelfde wijze als de nulmeting. De 
resultaten van deze tussenmeting worden afgezet tegen de nulmeting, zodat voorlopige 
conclusies kunnen worden getrokken over de aanpak van de (soft)drugsoverlast en -
criminaliteit in Venlo.  
 
 
5.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 
 
De dataverzameling voor de tussenmeting kent dezelfde opzet als voor de nulmeting. Voor 
de tussenmeting zijn de gegevens over twee jaren, 2002 en 2003, verzameld, terwijl de 
nulmeting betrekking heeft op het jaar 2001. Waar mogelijk zijn echter ook gegevens over 
de jaren 2000 en 1999 verzameld. 
 
Opzet 
Voor het beantwoorden van de vraag naar de resultaten van het handhavingsbeleid (met 
betrekking tot aantal verkooppunten cannabis, aantal meldingen softdrugs in 2002 en 2003) 
is evenals voor de nulmeting wederom het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie 
geraadpleegd. De hiervoor gebruikte gegevens zijn echter noch onder een specifieke 
incidentcode noch systematisch vastgelegd, hetgeen een automatische verwerking 
onmogelijk maakt. De overlastmeldingen zijn dan ook geprint, en stuk voor stuk 
doorgelezen en gerubriceerd naar soort overlast. 
 
De gegevens voor het meten van de inspanningen en resultaten van Hektor zijn zo veel 
mogelijk verzameld voor de hele binnenstad en voor het deel van de binnenstad waar de 
drugshandel is geconcentreerd, het zogenoemde Vierde Kwadrant (Q4). In de registratie-
systemen is dit echter geen gedefinieerd gebied. Voor politiegegevens uit het informatie-
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systeem Gids geldt dat Q4 bestaat uit de subbuurten Venlo-Centrum 7, 8, 11, 12, 13 en 14. 
Voor deze buurten zijn de gegevens verzameld. 
 
Naast het verzamelen van geregistreerde gegevens van gemeente, politie, justitie en 
belastingdienst en gegevens uit het door de gemeente Venlo periodiek uitgevoerd 
bevolkingsonderzoek (Stadspeiling), is tevens aanvullend onderzoek verricht. Er zijn 
enquêtes afgenomen onder ondernemers in de binnenstad. Tevens zijn door stadswachten 
observaties verricht op verschillende locaties waar veel drugsrunners en -handelaren komen 
en rondhangen en zijn er verkeerstellingen uitgevoerd.  
 
Beperkingen 
Om de ontwikkelingen in de inspanningen en resultaten van Hektor op termijn goed te kunnen 
volgen had bij aanvang van de aanpak een nulmeting moeten worden gehouden die, voordat er 
sprake is van beoogde effecten, inzicht geeft in de uitgangssituatie. De opdracht voor het 
ontwikkelen van indicatoren en het uitvoeren van de nulmeting is echter na de start van het 
project gegeven. Dit betekent dat een klassieke nulmeting alleen mogelijk is wanneer 
registraties of enquêtegegevens kunnen worden gebruikt van het jaar 2000, voordat Hektor 
startte. Mede om deze reden zijn uit de registraties zoveel mogelijk de gegevens opgevraagd 
over de jaren 2000 en 2001 en 2002 en 2003. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het jaar 
2000 door minder politie-inzet een afwijkend jaar is. Daar waar gegevens beschikbaar zijn 
voor 1999 zijn deze ook weergegeven. Voor een deel van de indicatoren zijn gegevens over 
1999 beschikbaar, voor een deel ook niet. Gecombineerd met vervolgmetingen bieden deze 
gegevens echter inzicht in de resultaten van het project Hektor. 
 
Hierbij dient te worden bedacht dat deze resultaten mede afhankelijk zijn van de 
inspanningen die de betrokkenen in het kader van het project leveren. Ook hiervoor zijn 
indicatoren geformuleerd en gegevens verzameld. Verder dienen ook gegevens over de 
wijze van uitvoering (zoals politie-inzet, aantal medewerkers dat voor Hektor werkt en 
dergelijke) in een evaluatie te worden betrokken. Deze 'inzet-gegevens' zijn tevens als 
indicator in deze monitor meegenomen.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de problematiek die niet verkrijgbaar is via registraties of eerder 
gehouden enquêtes, zijn aanvullende methoden toegepast. Bij ondernemers zijn enquêtes 
afgenomen, waarbij voor het meten van het diffuse begrip drugsoverlast gebruik is gemaakt 
van een door INTRAVAL (1996) ontwikkelde vragenlijst. Hierin is onderscheid gemaakt 
naar soorten drugsoverlast (criminele -, openbare orde - en audio-visuele drugsoverlast) en 
de gevolgen (slachtofferschap, onveiligheidsbeleving en (economische) verloedering van de 
buurt) van drugsoverlast. De kans bestaat dat de vragen naar drugsoverlast niet volledig 
valide zijn. Respondenten leggen directe  relaties tussen drugs en overlast die er wellicht 
niet altijd zijn. Ervan uitgaande dat deze bias een min of meer constante is, zal door het 
uitvoeren van herhaalde metingen deze bias grotendeels worden ondervangen. Daarnaast 
zijn op diverse locaties door stadswachten observaties naar drugsoverlast uitgevoerd en 
tellingen verricht. Uit een betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de stadswachten de 
observatielijsten zeer zorgvuldig hebben ingevuld.  
 
De dataverzameling voor de eerste meting heeft in januari en februari 2002 plaatsgevonden, 
een jaar na aanvang van Hektor. De verzamelde gegevens hebben met name betrekking op die 
periode, zij het dat de vragen naar ervaren drugsoverlast en slachtofferschap van criminaliteit 
de afgelopen twaalf maanden beslaan. De tussenmeting is begin 2004 uitgevoerd en heeft 
betrekking op die periode en de twaalf maanden daarvoor. 
 
De metingen zijn verricht in een stedelijke omgeving en op een maatschappelijk thema waarbij 
onderscheid naar oorzaak en gevolg niet altijd te maken is. Een monitor is geen 
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causaliteitsmodel waarmee verschillen in inspanningen en resultaten kunnen worden verklaard. 
Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig die bijvoorbeeld in het kader van een (proces) 
evaluatie kunnen worden verzameld.   
 
Verwachtingen 
De verwachting van de gemeente Venlo is dat naarmate meer middelen worden ingezet en 
de inspanningen groter zijn, de gevolgen hiervan duidelijker zichtbaar zullen worden in de 
binnenstad van Venlo, met name in het concentratiegebied Q4. Vaak blijkt ook dat meer of 
betere politie-inzet in eerste instantie leidt tot meer aanhoudingen van verdachten, meer 
processen-verbaal en meer veroordelingen (Gemeente Utrecht 2000; Van Leiden en 
Ferwerda 2002; Bieleman e.a. 2002; Snippe e.a. 2003). Indien de aanpak effectief is zullen 
na verloop van tijd deze aantallen afnemen. Bij Hektor dat begin 2001 is gestart lijkt het er 
op dat deze afname zich reeds in 2002 en 2003 voordoet. 
 
Inzicht in de geleverde inspanningen betekent nog niet dat uitspraken kunnen worden 
gedaan over de resultaten, te weten de veranderingen in de omvang van de drugs-
problematiek in Venlo. De belangrijkste resultaten zijn: minder illegale verkooppunten van 
cannabis, minder overlastveroorzakers op straat en een afname van de door bewoners en 
ondernemers ervaren drugsoverlast in de binnenstad. Bij de indicatoren is daarom een 
onderscheid gemaakt tussen inspanningen en resultaten. 
 
 
5.2    Inspanningen 
 
In totaal is circa 45 fte ingezet ter bestrijding van de drugscriminaliteit en overlast in de 
gemeente Venlo, waarvan er 23 gefinancierd worden door het ministerie van Justitie met een 
jaarlijkse subsidie van ruim 1,3 miljoen euro, en 22 door de gemeente Venlo en de politie. 
Hiervan zijn 38 fte ingezet voor de handhaving, 7 fte voor het vastgoedtraject en 0,3 fte voor 
het coffeeshoptraject. In de periode 2001-2003 is in de omvang van deze formatieplaatsen 
geen verandering opgetreden. 
 
Matrix 5.1 geeft een overzicht van de resultaten die betrekking hebben op de inspanningen. 
Conform de gemeentelijke verwachtingen blijkt hieruit dat de inspanningen van de 
gemeente, de politie en het OM in het kader van het handhavingstraject in de periode 2001-
2003 hebben geleid tot een afname van de aantallen tijdelijke sluitingen van drugspanden 
(van 50 in 2001 naar 16 in 2003), de aantallen aanhoudingen voor overtreding van de 
Opiumwet (van 623 naar 363), de hoeveelheid in beslag genomen softdrugs (van 295 kg 
naar 15,6 kg) en het aantal door het OM vervolgde personen (van 133 naar 80). Deze 
dalende trend deed zich reeds voor in 2002. 
 
Verder blijkt bij de fiscale maatregelen de omvang van de opgelegde aanslagen te zijn 
afgenomen. Bij de start van Hektor was bij de politie informatie beschikbaar op basis 
waarvan de Belastingdienst aanslagen kon opleggen over de voorgaande jaren (tot 1997). In 
2002 en 2003 zijn alleen aanslagen over het voorafgaande jaar opgelegd. Deze bedragen 
zijn dan ook lager.  
  
In het vastgoedtraject zijn in 2001 op drie locaties 33 panden verworven voor een 
totaalbedrag van ruim 5,3 miljoen euro. In 2002 gaat het om slechts één pand voor een 
bedrag van 155.000 euro. In 2003 zijn op 11 locaties 16 panden en een perceel bouwgrond 
verworven voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro.  
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Het coffeeshopbeleid heeft nog niet tot veranderingen in de aantallen of de 
vestigingslocaties van coffeeshops geleid. Wel worden nog dit jaar (2004) twee coffeeshops 
verplaatst naar de periferie van de gemeente. 
 
Matrix 5.1 Indicatoren inspanningen: handhaving, vastgoed en coffeeshopbeleid 

Indicatorwaarde  
 

Informatiebehoefte Indicator Dekking Bron 

2001 2002 2003 
Handhaving 
 
Bestuurlijke maatregelen 

      

Waarschuwing sluiten pand 
(woning, detailhandel, horeca) 

Waarschuwing sluiten pand 
(woning, detailhandel, horeca) 

Volledig Gemeente 80 33 15 

Sluitingen Sluitingen Volledig Gemeente 50 31 16 
Verblijfsontzeggingen Verblijfsontzeggingen Volledig Politie 

(Gids) 
152 102 14 

Strafrechtelijke aanpak       
Aantallen overtredingen 
Opiumwet (hard- en softdrugs) 

Aantallen overtredingen 
Opiumwet (hard- en softdrugs)

Volledig Politie 
(Gids) 

Venlo: 816 
Q4: 421 

Venlo: 529 
Q4: 229 

Venlo: 563 
Q4: 184 

Aantallen aanhoudingen 
drugsoverlast 

Aantallen aanhoudingen 
drugsoverlast  

Volledig Politie 
(Gids) 

Venlo: 623 
Q4:  319 

Venlo: 453 
Q4: 228 

Venlo: 363 
Q4: 132 

Aantallen verdachten OM  Aantallen verdachten OM  Volledig OM 302 259 196 
Aantallen afdoeningen (sepot, 
transactie of strafoplegging) 

Aantallen afdoeningen (sepot, 
transactie of strafoplegging) 

Volledig OM 133 166 80 

Aantallen criminele organisaties Geen - - -  - - 
Hoeveelheden in 
beslaggenomen drugs (soft- en 
harddrugs) 

Hoeveelheden in 
beslaggenomen drugs (soft- en 
harddrugs) 

Volledig Politie 
(RBS) 

295 kg 
softdrugs 
0,14 kg 
harddrugs 

153,1 
 
4,35 
 

15,6 kg 
softdrugs 
0,17 kg 
harddrugs 

Fiscale maatregelen       
Aantallen en omvang opgelegde 
aanslagen  

Omvang opgelegde aanslagen Deels Belasting-
dienst 

€ 3.597.000 € 1.291.808 € 630.610 

Aantallen en omvang 
ingevorderde belastingschulden 

Omvang ingevorderde 
belastingschulden  

Deels Belasting-
dienst 

€  200.000 Substan-
tieel deel 
van € 
1.283.782 

Substantieel 
deel van € 
489.960 

Vastgoed 
 
Aantallen verworven panden  

 
 
Aantallen verworven panden 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

 
 
33 panden 

 
 
1 pand 

 
 
16 
panden/app. 

Aantallen herbestemmingen 
(inclusief ontwikkelingskosten) 

Aantallen herbestemmingen 
(inclusief 
ontwikkelingskosten) 

Volledig Gemeente 3 locaties 
€ 5,3 milj. 

1 locatie 
€ 155.000 

13 locaties 
€ 2,7 milj. 

Coffeeshopbeleid 
 
Aantallen gesloten coffeeshops 

 
 
Aantallen gesloten 

coffeeshops 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 (3 mnd) 

Aantallen geopende/verplaatste 
coffeeshops 

Aantallen 
geopende/verplaatste 
coffeeshops 

Volledig Gemeente 0 0 0 

 
 
 
5.3 Resultaten 
 
In Venlo wordt aangenomen dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door (buitenlandse) 
bezoekers van coffeeshops en overige verkooppunten van cannabis, door straatdealers en 
door drugsrunners. Bij de resultaten in matrix 5.2 is onderscheid gemaakt naar soorten en 
gevolgen van drugsoverlast. 
 
Bezoekers 
Uit het overzicht van de resultaten blijkt dat sinds de start van Hektor in 2001 de aantallen 
drugspanden, drugsdealers en drugsrunners in de politieregistratie zijn afgenomen. Op 
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straat is het echter in de omgeving van de coffeeshops en de (voormalige) drugspanden 
drukker geworden. Uit observaties blijkt dat de gemiddelde aantallen bezoekers er zijn 
toegenomen. Naast bezoekers van coffeeshops gaat het hierbij echter tevens om bezoekers 
van de binnenstad, vaak hele gezinnen, die door het gebied wandelen. De terugkeer van 
winkelend publiek in Q4 is een positief signaal. Kennelijk wordt het huidige straatbeeld  in 
Q4 door de bezoekers als niet of in ieder geval minder bedreigend ervaren dan in 2002. Het 
aantal afnemers, dealers en runners is gedaald.   
 
Drugsoverlast 
De veranderingen in het straatbeeld hebben volgens de bewoners niet geleid tot minder 
drugsoverlast. Drugsoverlast komt volgens de bewoners en ondernemers in de binnenstad 
onverminderd vaak voor. Met name de buiten Q4 in de binnenstad gevestigde ondernemers 
ervaren in 2003 zelfs meer drugsoverlast in de omgeving van hun winkel. Zij ondervinden 
met name in toenemende mate hinder van het rondhangen van drugsgebruikers, dealers en 
runners. 
 
De drugsoverlast verplaatst zich daarnaast naar de in Venlo Zuid gelegen Sloterbeekstraat en 
aangrenzende Sinselveldstraat. In beide straten is het aantal meldingen van overlast over 
dealen van drugs en drugsrunners toegenomen in 2003. Daarnaast zijn meer meldingen van 
drugsoverlast afkomstig van de Maaskade. Hierbij lijkt echter het cameratoezicht, waarvan 
sinds 2002 sprake is een rol te spelen. Met de camerabeelden worden meer overlastsituaties 
gesignaleerd en bij de politie gemeld. Over verplaatsing van de drugsoverlast naar 
omliggende gemeenten is weinig bekend. Volgens de politie zijn er geen signalen ontvangen 
dat er sprake is van verplaatsing van de overlast naar omliggende gemeenten.  
  
Gevolgen 
Verbeteringen in de gevolgen van drugsoverlast voor de bewoners en ondernemers in de 
binnenstad zijn beperkt gebleven. Wel voelen met name de bewoners zich er veiliger. In 
2001 voelde 50% van de bewoners zich wel eens onveilig tegenover 37% in 2003. Het 
slachtofferschap van criminaliteit en de mening over de mate van verloedering van de 
binnenstad blijken noch bij de bewoners noch bij de ondernemers significant te zijn 
veranderd. Verder lijken de economische gevolgen voor de binnenstad, ondanks de slechte 
conjunctuur, positief. Zo is het aantal bedrijven dat in de binnenstad is gevestigd sinds 2001 
met 3% toegenomen en is de omzetderving waarvan in 2001 bij relatief veel bedrijven 
sprake was  minder groot, met name bij de bedrijven in Q4. Ook zijn er meer woningen en 
winkelpanden verkocht. De verkopen zijn meer dan verdubbeld, van 55 panden in 2001 
naar 127 panden in 2003. 
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Matrix 5.2 Indicatoren resultaten: soorten en gevolgen overlast 
Informatiebehoefte Indicator Dekking Bron 2001  2002 2003 
Soorten overlast  
 
Aantallen verkooppunten 

cannabis (drugspanden) 

 
 
Aantallen verkooppunten 
cannabis (drugspanden) 

 
 
Volledig 

 
 
Politie 
(BPS) 

 
 
116 

 
 
61 

 
 
17 

Aantallen aangehouden 
straatdealers (hard- en 
softdrugs) 

Aantallen aangehouden 
straatdealers (hard- en softdrugs) 

Volledig Politie 
(BPS) 

107 89 67 

Aantallen runners Aantallen runners  Volledig Politie 
(BPS) 

62 2 3 

Aantallen bezoekers 
coffeeshops 

Gemiddeld aantal aanwezigen 
op straat op willekeurig tijdstip 

Deels INTRAVAL 5,8  - 8,1* 

Aantallen bezoekers 
overige verkooppunten 
(drugspanden) 

Gemiddeld aantal aanwezigen 
op straat op willekeurig tijdstip 

Deels INTRAVAL  3,8  - 8,5* 

Meldingen drugsoverlast 
(bij politie) 

Meldingen drugsoverlast (bij 
politie) 

Volledig Politie 
(Gids) 

754 874 793 

Voorkomen 
drugsoverlast volgens 
bewoners en 
ondernemers 

Voorkomen drugsoverlast 
volgens bewoners (% vaak) 
ondernemers 

Volledig Gemeente 
INTRAVAL 
 

Bewoners: 
45% 
Ondernemers 
4,2 

   
 - 
 
 - 

Bewoners: 
39% 
Ondernemers
4,5 

Ervaren drugsoverlast 
bewoners en 
ondernemers 
 

Bewoners: Geen 
Ondernemers: ervaren overlast 
coffeeshops-drugspanden; 
annexatie openbare ruimte; 
vervuiling  

Deels 
bewoners/ 
Volledig 
onderneme
rs 

Gemeente  
INTRAVAL 
 

Bewoners: - 
Ondernemers 
2,3; 2,8; 2,5 

 - 
 
 - 

- 
 
2,7; 3,3*; 3,0*

Percentage ondernemers 
hinder van verkeer- en 
parkeeroverlast 

Verkeersproblemen 
ondernemers 

Volledig INTRAVAL 3,6  - 3,9 

Gevolgen overlast 
 
Ondernemingen naar 

aantallen en soort 

 
 
Ondernemingen naar aantallen 
en soort 

 
 
Volledig 

 
 
Gemeente 

 
 
734 

 
 
 - 

 
 
742 

Achtergrondkenmerken 
bewoners Binnenstad 
 

Achtergrondkenmerken 
bewoners Binnenstad 
 

Deels Gemeente Veel 25-39 
jarigen, 
ouderen, 
allochtonen en 
alleenstaan-
den 

 - Veel 25-39 
jarigen, 
ouderen, 
allochtonen en 
alleenstaan-
den 

Slachtofferschap 
criminaliteit bewoners 
en ondernemers 
binnenstad 

Slachtofferschap bewoners en 
ondernemers: vermogens-; 
geweldsdelicten; vandalisme 

Volledig Gemeente   
 
INTRAVAL 

Bewoners: 
29%; 9%; 
28% 
 
Ondernemers 
60%; 18%; 
37% 

 
 - 
 
 
 
 - 

 
34%; 4%; 
38% 
 
 
63%;29%; 
27% 

Onveiligheidbeleving 
bewoners binnenstad in 
eigen buurt 

Onveiligheidbeleving bewoners 
binnenstad in eigen buurt 

Volledig Gemeente 50%  - 37%* 

Verloedering buurt 
volgens bewoners en 
ondernemers 

Buurtverloedering en 
buurtdreiging 
 

Deels 
bewoners/ 
Volledig 
onderneme
rs 

Gemeente 
INTRAVAL 
 

Bewoners: 
 - ; 3,8 
Ondernemers:
3,7; 2,9 

 
 - 
 
 - 

 
-;3,7 
 
3,4; 3,3 

Omzetderving 
detailhandel en horeca 

Omzetontwikkeling 
ondernemingen t.o.v. 1999 

Deels INTRAVAL 
 

Daling omzet:  
34% 
ondernemers 
binnenstad, 
met name in 
Q4: 57% 

 
- 
 
 
 
-  

Daling omzet: 
25% 
ondernemers 
binnenstad, 
met name in 
Q4: 33% 

Prijzen onroerend goed 
(woningen, winkels en 
horeca) 

Aantallen verkochte panden 
binnenstad 

Deels Kadaster 55 95 127 

* significant verschil 2001-2003, p < .05 
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5.4 Tot slot 
 
De situatie in Venlo wijkt af van andere (grens)gemeenten waar sprake is van drugsoverlast. 
Door de continue stroom van grote aantallen Duitse bezoekers uit het dichtbevolkte Duitse 
achterland van Venlo is de vraag naar softdrugs er zeer omvangrijk. De softdrugshandel met al 
haar uitwassen drukt hiermee een onevenredig groot stempel op de binnenstad van Venlo, 
groter dan op grond van het verzorgingsgebied van de detailhandel in een middelgrote 
Nederlandse gemeente mag worden verwacht. De inspanningen om de situatie te veranderen 
zijn dan ook groot. 
 
Het onderzoek naar de drugspanden en het continue opjagen van de drugsrunners en 
drugsdealers in met name Q4 heeft geleid tot een groot aantal sluitingen, aanhoudingen en 
vervolgingen. Het einde van deze aanpak lijkt echter in zicht. Het aantal panden dat voor 
sluiting in aanmerking komt is sterk afgenomen, evenals het aantal zichtbare en actieve 
drugsrunners. De verbeteringen in het straatbeeld hebben geleid tot een toename van  
winkelend publiek in Q4. Met name overdag lopen er meer bezoekers door het gebied, die 
kennelijk van mening zijn dat Q4 weer een regulier onderdeel uitmaakt van de binnenstad van 
Venlo. 
 
Ondanks deze positieve ontwikkeling is de overlast volgens de bewoners en ondernemers niet 
verminderd. Met name de ondernemers ervaren meer drugsoverlast. De overlast lijkt door het 
verbeterd toezicht als gevolg van de intensieve inzet van het straatteam van de politie en de 
aanwezigheid van camera’s in Q4 deels te zijn verplaatst naar het aangrenzende winkelgebied 
en enkele straten in Venlo Zuid. Ook uit onderzoek naar de effecten van cameratoezicht in 
Rotterdam blijkt dat de drugshandel zich makkelijk verplaatst (Snippe e.a. 2003). Daarnaast 
passen drugsrunners en dealers hun strategie aan. De afspraken worden nog wel in het gebied 
gemaakt, terwijl de drugstransacties elders plaatsvinden.   
 
De omvangrijke softdrugshandel in Venlo blijkt verder uit de vele, veelal kleinere, 
drugsdealers die er actief zijn. Dit roept uiteraard vragen op over de omvang van de 
softdrugshandel in Venlo en de wijze waarop deze is georganiseerd. Onderzoek naar de 
organisaties achter de  drugshandel vormt echter geen onderdeel van het monitoren van 
Hektor. Hiervoor is uitgebreider en andersoortig onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is in 
Venlo (nog) niet uitgevoerd.   
 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat deze tussenrapportage, waarin overeenkomstig de 
verstrekte opdracht de monitorresultaten van de nulmeting en de tussenmeting zijn 
gepresenteerd, geen volledige evaluatie van Hektor inhoudt. Hiervoor dient tevens een 
procesevaluatie te worden uitgevoerd waarin de uitvoering en de samenwerking tussen de 
betrokken instanties uitvoerig worden onderzocht. In het kader van onderzoek naar lokale 
netwerken in veiligheidszorg heeft het IPIT de beginsituatie hiervan deels onderzocht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn echter nog niet beschikbaar. Bovendien is het uiteraard niet 
mogelijk geweest de ontwikkelingen van de laatste tijd en de interpretatie ervan hierin mee te 
nemen. Daarnaast is voor een goed inzicht in de Venlose situatie, bijvoorbeeld de wijze 
waarop de drugshandel is georganiseerd, diepgaander onderzoek nodig. Dergelijk onderzoek is 
in Venlo (nog) niet uitgevoerd. 



46 INTRAVAL - Hektor in Venlo 

 
 
 



Geraadpleegde literatuur  47 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 
 
 
Bieleman, B., S. Biesma, A.J.H. Smallenbroek (1997): 
 Cannabis in Nederland. Inventarisatie van de verkooppunten. St. INTRAVAL, 

Groningen-Rotterdam / SGBO, Den Haag. 
Bieleman, B., E. Spijkers, H.B. Winter, A.J.E. Edzes (2000): 

Een kwetsbaar evenwicht. Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Groningen. Centrum 
voor Arbeid en Beleid bv, Groningen / St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Bieleman, B., E. Spijkers, H. Winter (2000): 
Evaluatie softdrugsbeleid Zoetermeer. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Bieleman, B., P. Goeree (2000): 
 Coffeeshops geteld. Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland. St. 

INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
Bieleman, B., E. Spijkers, L. Griesheimer (2001): 

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Heerlen. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
Bieleman, B., P. Goeree (2001): 
 Coffeeshops in Nederland. Aantallen en gemeentelijk beleid in 2000. St. INTRAVAL, 

Groningen-Rotterdam. 
Bieleman, B., P. Goeree (2002): 
 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001. St. INTRAVAL, Groningen-

Rotterdam. 
Bieleman, B., A. Kruize, J. Snippe (2002): 

Evaluatie cameratoezicht Groningen: eindrapportage. St. INTRAVAL, Groningen-
Rotterdam. 

Bieleman, B., P. Goeree, H. Naayer (2003): 
 Coffeeshops in Nederland. Aantallen, gemeentelijk beleid en handhaving AHOJ-G 

criteria. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
CBS (2004): 

Omzetdaling detailhandel houdt aan. CBS Persbericht PB04-071. CBS, Rijswijk. 
Engbersen, R., J. Eggermont, R. Gabriëls, A. Sprinkhuizen (red.) (1997): 

Nederland aan de monitor: het systematisch en periodiek volgen van maatschappelijke 
ontwikkelingen. NIZW, Utrecht. 

Gemeente Utrecht (2002): 
Geweld(ig) bekeken: eindmeting experiment videocameratoezicht. Bestuursinformatie 
Utrecht, Utrecht. 

Gemeente Venlo (2001a): 
 Hektor. Gemeente Venlo, Venlo. 
Gemeente Venlo (2001b): 
 Voortgangsrapportage 2000. Integraal veiligheidsbeleid ''Samen sterk voor een veilig 

Venlo''. Gemeente Venlo, Venlo. 
Gemeente Venlo (2001c): 
 Stadspeiling Venlo 2001. Leefbaarheid en veiligheid. Gemeente Venlo, Venlo. 
Gemeente Venlo (2002): 
 Stadspeiling Venlo 2002. Gemeente Venlo, Venlo. 
Gemeente Venlo (2003a): 
 Jaarverslag 'Hektor' 2002. Gemeente Venlo, Venlo. 



48 INTRAVAL - Hektor in Venlo 

Gemeente Venlo (2003b): 
 Stadspeiling Venlo 2003. Gemeente Venlo, Venlo. 
Gemeente Venlo (2004): 
 Jaarverslag 'Hektor' 2003. Gemeente Venlo, Venlo. 
INTRAVAL (1996): 

Achtergrondstudie drugsoverlast. In: Integrale Veiligheidsrapportage 1996. Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, pp. 144-63. 

INTRAVAL (1997): 
Resultaten metingen drugsoverlast 1996 en 1997. In: Integrale Veiligheidsrapportage 
1997. Ministerie van Binnenlandse Zaken, pp. 138-152. 

Kleemans, E.R., E.A.I.M. van den Berg, H.G. van de Bunt (1998): 
Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Rapportage op basis van de WODC-
monitor. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag.  

Korf, D., M. van der Woude, A. Benschop, T. Nabben (2001): 
 Coffeeshops, jeugd en toerisme. UvA, Amsterdam. 
Kuipers, H. (1991): 
 Inventarisatie cannabis-verkooppunten in werkgebieden van korpsen Rijkspolitie en 

Gemeentepolitie. Rapportage van een enquête. NIAD, Utrecht. 
Laar, M. van, M. van Ooyen-Houben (1995): 

Overlast door drugsgebruik. Een literatuurstudie. NIAD, Utrecht. 
Leiden, I. van, H.B. Ferwerda (2002): 

Cameratoezicht: goed bekeken? Politie & Wetenschap, Politiekunde 2, Advies- en 
Onderzoeksgroep Beke. Uitgeverij Kerkebosch, Zeist. 

Nationale Drug Monitor (2003): 
 Jaarbericht 2003. Trimbos-instituut, Utrecht. 
Politie Venlo (2002): 
  Analyse drugsoverlast Venlo-zuid. Regiopolitie Limburg-noord, Venlo.  
Schouten, V.T., M.C.H. Donker (1995): 
  Overlast door verslaafden. Resultaten van de Concept Mapping bijeenkomsten van 1, 7, 

21 en 24 februari 1995. NcGv, Utrecht. 
Snippe, J. en B. Bieleman (1999): 

Buurt en overlast. Monitoren van drugsoverlast in de SVO-gemeenten 1993-1998. 
Stichting INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 

Snippe, J., F. Oldersma, B. Bieleman (2002): 
 Monitor drugsoverlast Nederland 1996-2002. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
Snippe, J., B. Bieleman (2002): 
 Monitoring drugsoverlast Venlo: Indicatoren en nulmeting. St. INTRAVAL, Groningen-

Rotterdam. 
Snippe, J., B. Merkelijn, M. Bezema, L. Griesheimer, A. Kruize, B. Bieleman (2002): 

 Monitoring drugsoverlast Venlo: aanvullende onderzoeken. St. INTRAVAL, Groningen-
Rotterdam. 

Snippe, J., A. Kruize, B. Merkelijn, H. Naayer, B. Bieleman (2003): 
Evaluatie cameratoezicht Rotterdam: eindrapport. St. INTRAVAL, Groningen-
Rotterdam. 



Bijlagen  49 

BIJLAGE 1 OBSERVATIES 
 
 
 
NAAM OBSERVANT:…………………………………… 

 

DATUM: …………dag, …... –  .….. – 2004  

 

TIJDSTIP: ………. Uur ………. Minuten   

 

1. De geschatte temperatuur is: ………. Graden  

 

2. Hoe hard waait het (omcirkel één cijfer)? 

 2a het waait niet / nauwelijks 

 2b het waait matig 

 2c het waait hard 

 

3. Hoe hard regent het (omcirkel één cijfer)? 

 3a het regent niet  

 3b het regent zacht 

 3c het regent hard 

 
4. Op welke LOCATIE vindt observatie plaats (code 
invullen)? …… 
   GA DAARNA VERDER MET VRAAG  6 

A1. Kruispunt Bolwaterstraat-Ginkelstraat-Bergstraat 
A2. Maaskade tussen Peperstraat en Bolwaterstraat  
 (zwaartepunt achterkant Stadskantoor) 
A3. Havenkade (zie appendix) 
A4. Straelseweg (ter hoogte van perceel 49)  
 
B1. Lichtenberg 
B2. Ginkelstraat-Valuasstraat-Noord Buiten Singel 
 
D1. Maaskade 22 (Roots) 
D2. Noord Buitensingel 3 (Klein maar fijn) 
D3. Puteanusstraat 21 (Oase) 
D4. Zuidsingel 3 (Nobody’s place) 
D5. Sloterbeekstraat 33 (Huzur) 
 
5. Op welke LOCATIE vindt telling plaats (code 
invullen)? …… 
  GA DAARNA VERDER MET VRAAG 14 

E1. St. Urbanusweg (tellingen invullen op laatste 
 pagina) 
E2. Prinsessesingel (tellingen invullen op laatste 
 pagina) 
E3. Straelseweg   (tellingen invullen op laatste pagina) 

6. Zijn er rondhangende personen? 
 
Geen personen   VERDER MET  
    VRAAG 13 
 
Wel personen    VERDER MET  
    VRAAG 7 

13. Welk afval ligt op straat? (omcirkel telkens één 
antwoord) 
 
13a. Rommel zoals weedzakjes, blikjes, zilverpapier, 
 lucifers, en dergelijke  
 NEE JA 
        
13b. Gebruikte spuiten  
 NEE JA 
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Hoeveel personen hangen er rond? (Vul in) 
7. Totaal aantal personen:    ………… 
 
8a. Aantal vrouwen:………          
8b. mannen ……….. 
 
9a. Aantal pers. Nederlandse etniciteit: ………… 
9b. Aantal pers. Niet-Ned. Etniciteit: ………… 
9c. Aantal pers. onbekende etniciteit: ………… 
 
10a. Aantal afnemers/klanten:  ………… 
10b. Aantal dealers:   ………… 
10c. Aantal drugsrunners:   ………… 
10d. Aantal voorbijgangers/onbekend: ………… 
  
11a. Aantal personen jonger dan 20: ………… 
11b. Aantal personen ouder dan 20: ………… 
11c. Aantal p. onbekende leeftijd: ………… 
          
 GA VERDER MET VRAAG 12 

12.  Wat gebeurt er? (kruis aan en noteer het aantal 
personen) 
 
Rondhangen voor een (deal)pand 0   aantal: …….. 
Bezoeken van een (deal)pand  0   aantal: ……… 
Bezoeken van een coffeeshop  0   aantal: …….. 
Heen- en weerlopende personen 0   aantal: …….. 
Gebruik van drugs / alcohol op straat  0   aantal: …….. 
Handel op straat (uitwisselen spullen)  0   aantal: …….. 
Personen op scooters (staan / rijden) 0   aantal: …….. 
Stilstaande auto's met alleen 
  bestuurder   0   aantal:……….. 
Stilstaande auto's met meerdere  
 personen   0   aantal: …….. 
Ruziemakende personen  0   aantal: …….. 
Schreeuwende personen  0   aantal: …….. 
Bedreigen van gebruikers/dealers  0   aantal: …….. 
Bedreigen van overige personen  0   aantal: …….. 
Aanspreken van voorbijgangers/ 
  bewoners   0   aantal: …….. 
Non-verbaal contactleggen  
 voorbijgangers    0   aantal: …….. 
Escorte van een drugsrunner   0   aantal: …….. 
Urineren op straat / portieken/  
 trapopgangen   0   aantal: …….. 

 

 

BIJZONDERHEDEN 

Vermeld hieronder bijzonderheden, zoals vecht- en steekpartijen, bedreigingen en intimidaties van voorbijgangers 

en/of buurtbewoners, fysiek geweld tegen voorbijgangers en/of buurtbewoners, en overig crimineel (in dit 

observatieformulier nog niet benoemd) gedrag. 
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Observatielocaties 
Op de locaties A t/m D 30 seconden observeren. Daarna (of gelijktijdig) noteren op het 
observatieformulier. 
 
A. Drugrunnersactiviteiten 
A1. Kruispunt Bolwaterstraat-Ginkelstraat-Bergstraat 

Observeren vanaf: ijzeren hek in de Ginkelstraat 
 Alles wat zichtbaar is op straat en stoep (en portieken) observeren (ook stukje 
Bergstraat). 
A2. Maaskade tussen Peperstraat en Bolwaterstraat (zwaartepunt achterkant Stadskantoor) 

Kruispunt Kwietheuvel-Helschrikstraat 
Observeren vanaf locatie onder 2e raam naast de ijzeren deur aan de Kwietheuvel. 
Alles observeren wat zichtbaar is op de straat en de stoep (en portieken) tot en met het 
gedeelte voor de lampenwinkel aan de overkant van het kruispunt. 

A3. Havenkade 
Kruispunt Peperstraat,-Havenkade. 
Observeren vanaf onder het afdak bij de middelste pilaar. Alles observeren wat 
zichtbaar is op straat en stoep (en portieken) tot aan de parkeerautomaat. Dit gebied 
wordt begrensd door de stadsmuur. Daarnaast ook links observeren, de stoep en straat 
tot en met de seksshop. 

A4. Straelseweg (ter hoogte van perceel 49)  
Observeren in parkeergarage bij de Edah, vanaf de pilaar die het dichtst tegenover het 
café staat. Het gehele zichtbare stuk stoep en straat observeren tussen de twee 
parkeerautomaten. Ook de parkeerplaats tegenover de observatielocatie hoort tot het te 
observeren gebied.  

 
B. Tijdelijk gesloten panden 
B1. Lichtenberg 

Vanaf café In (tegenover Lichtenberg, vanaf de zijde die dicht bij Lichtenberg ligt. Het 
gehele zichtbare gedeelte Lichtenberg observeren (inclusief parkeerplaats). Rechts ook 
de straat in, tot en met het einde van de stoep. 

B2. Ginkelstraat-Valuasstraat-Noord Buiten Singel 
Vanaf locatie voor groene poort met bord “uitrit, verboden te parkeren”. Het gehele 
zichtbare gebied observeren tussen de beide parkeerautomaten. Dus ook een gedeelte 
Valuastraat. 

 
C. Gedoogde coffeeshops 
C1. Maaskade 22 (Roots) 

Observeren vanaf bovenkant trap die naar de parkeerplaats aan het water leidt. Het 
gedeelte observeren vanaf recht tegenover de trap, richting winkel Multistore. Het 
gebied wordt begrensd door de lijn tussen Mulistore en het bord “P kop van de Weert, 
P Lage loswal”. De parkeerhavens aan de kant van de straat van waaraf de observaties 
plaatsvinden horen ook bij het observatiegebied. 

C2. Noord Buitensingel 3 (Klein maar fijn) 
Vanaf locatie onder paars café Eugenia. Het gehele zichtbare gebied in de lijn tot aan 
de hoek van de straat waar coffeeshop “Klein maar Fijn”zit. Aan de andere kant wordt 
het gebied begrensd door de lijn richting de parkeerautomaat op de parkeerplaats. 
Alles observeren tot aan de Parkeerautomaat in de straat waar coffeeshop “Klein maar 
Fijn”zit (Noord Buitensingel). 

C3. Puteanusstraat 21 (Oase) 
Vanaf locatie voor winkel “Hakan”. Het gehele zichtbare gebied op straat en stoep 
vanaf recht tegenover Hakan, tot en met het bordje P Maaskade aan de Puteanusstraat. 
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Ook het gedeelte dat zichtbaar is in de straat naast Coffeeshop Oase moet worden 
geobserveerd. 

C4. Zuidsingel 3 (Nobody’s place) 
Vanaf de locatie bij de lantaarnpaal op de parkeerplaats aan de spoorlijn, de 
lantaarnpaal tussen de twee bovenleidingpalen van NS. Observeren: het gehele 
zichtbare gebied dat wordt begrensd door de lijn richting de buitenbocht van het 
fietspad (links) tot de hoek van de straat, het pand rechts van Nobody’s Place dat 
dezelfde kleur heeft als Nobody’s place (rechts), en de straat naast Nobody’s Place tot 
het gedeelte evenwijdig aan het einde van Nobody’s Place. 

C5. Sloterbeekstraat 33 (Huzur) 
Tegenover Coffeeshop Huzur: het hele zichtbare gebied op straat en stoep tot de 
kruising (dus ook de overkant van Huzur). Het gebied wordt begrensd door het zwarte 
uithangbord van de Headshop, tot daar recht tegenover. 
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Tellingen 
Locaties voor de tellingen: Op de locaties T vijf minuten tellingen uitvoeren: hieronder in 
tabel aantal personenauto’s (inclusief busjes) noteren, en aantal personenauto’s met Duits 
kenteken noteren (inclusief busjes). Zie de instructie boven de tabel. 
 
T1. St. Urbanusweg.  
Auto’s tellen op een plek even ten noorden van de kruising met de Puteanusstraat. Het gaat 
alleen om de auto’s die richting het Zuiden rijden, dus aan de westkant van de weg gaan 
tellen.  
 
T2. Prinsessesingel. 
Auto’s tellen vlak na de rotonde Roermondsepoort. Het gaat alleen om de auto’s die 
richting het Noorden en Westen rijden, dus aan de noordkant van de weg gaan tellen.  
 
T3. Straelseweg 
Auto’s tellen even ten Noorden van de Herungerstraat. Het gaat alleen om de auto’s die 
richting het Zuiden rijden, dus aan de westkant van de weg gaan tellen.  
 
Instructie 
Turf eerst gedurende 5 minuten alle auto’s met Nederlands kenteken, Duits kenteken en de 
overige auto’s. Tel daarna de totalen op per rij (dus totaal van de Nederlandse kentekens, 
totaal van de Duitse kentekens en totaal van de overige kentekens). Vul vervolgens het 
totaal in van alle getelde kentekens (achter de pijlen). 
 
Aantal auto’s  turven totaal 
Nederlands kenteken 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
……… 

Duits kenteken 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
……… 

overig/onbekend 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
……… 

 
Totaal 
 

 
                                                           

 
……… 
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BIJLAGE 2  ILLEGALE VERKOOPPUNTEN 
 
 
 
In het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie zijn panden geregistreerd van waaruit 
in softdrugs is gehandeld. De verkoop van drugs blijkt uit de verklaringen van verdachten 
die voor softdrugsbezit door het straatteam van de politie Venlo zijn aangehouden. Leden 
van het straatteam houden tijdens observaties personen aan die panden in de binnenstad van 
Ven,o bezoeken, waarvan de politie vermoedt dat er in drugs wordt gehandeld. In 2001 is 
296 keer een pand als verkooppunt van softdrugs geregistreerd. De hoogste aantallen zijn 
hierbij begin 2001 gehaald, wanneer met name in de maanden februari, maart en april 
tientallen panden in de registraties voorkomen. In 2002 en 2003 loopt het aantal panden dat 
is geregistreerde sterk terug tot 97 respectievelijk 28 illegale verkooppunten.   
 
  Tabel 1 Aantal keer bij de politie gemelde illegale verkooppunten  

 2001 2002 2003 Totaal 
Januari 18 8 2 28 
Februari 42 8 1 51 
Maart 67 2 0 69 
April 38 5 0 43 
Mei 9 5 1 15 
Juni 16 4 3 23 
Juli 33 13 2 48 
Augustus 20 13 6 39 
September 2 13 4 19 
Oktober 12 10 4 26 
November 19 11 1 31 
December 20 5 4 29 
Totaal 296 97 28 421 

 
Een groot aantal panden komt jaarlijks meerdere keren in de registratie voor. In totaal gaat 
het in 2001 om 116 verschillende illegale verkooppunten van softdrugs. In 2002 om 31 en 
in 2003 om 16 verschillende panden. De adressen van de panden worden door de politie 
aan de gemeente verstrekt. De gemeente schrijft vervolgens de eigenaar van het pand aan 
en waarschuwt deze dat bij een volgende vaststelling van illegale verkoop van softdrugs het 
pand wordt gesloten. In totaal heeft de gemeente in de jaren 2001, 2002 en 2003 
respectievelijk 47, 31 en 16 panden gesloten. 
 
              Tabel 2 Aantal panden aangegeven bij politie en aantal panden gesloten door gemeente 

 2001 2002 2003 Totaal 
Politiegegevens 116 61 17 205 
Gesloten door gemeente 47 31 16 94 
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BIJLAGE 3 TABELLEN OBSERVATIES EN TELLINGEN 
 
 
 
Observaties 
 
Tabel 1 Gemiddeld aantal aanwezige personen in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 5,8 8,1* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 2,1 5,7* 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 3,8 8,5* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 2 Gemiddeld aantal afnemers/klanten in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,7 0,2* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,3 0,1 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,9 1,8* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 3 Gemiddeld aantal dealers in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,3 0,1* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,2 0,1 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 4 Gemiddeld aantal drugrunners in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 1,8 0,9* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,7 0,0* 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 1,0 0,3* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 5 Gemiddeld aantal voorbijgangers/onbekend in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 3,1 7,0* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 1,0 5,5* 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 3,8 6,4* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 6 Rondhangen voor (deal)pand in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 1,5 0,4* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,4 0,1* 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 1,0 0,1* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 7 Bezoeken van een (deal)pand in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,6 0,3 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,2 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,4 0,2 
 
Tabel 8 Heen- en weerlopende personen in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 1,3 0,6 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,6 0,5 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,6 0,3 
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Tabel 9 Gebruik van drugs/alcohol op straat  in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,0 0,0 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,0 0,0 
 
Tabel 10 Handel op straat in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,1 0,0 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,0 0,0 
 
Tabel 11 Personen op scooters in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,2 0,1 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,1 0,1 
 
Tabel 12 Stilstaande auto's met alleen bestuurder in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,1 0,0 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,1 0,1 
 
Tabel 13 Stilstaande auto's met meerdere personen in de observatieperiode 
 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 0,1 0,0* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,1 0,0* 
Gebied C (2002: n=351; 2004 n=283) 0,1 0,0* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 14 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 2,3 7,0* 3,7 9,1* 9,0 8,9 5,3 6,5 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 0,7 5,1* 0,8 5,8* 3,2 6,7* 1,8 3,8* 
Gebied C (2002: n=351; 2004: n=283) 3,1 10,6* 3,5 7,8* 3,4 9,1* 3,6 7,3* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 14  Gemiddeld aantal personen op observatieplek per dag van de week (vervolg) 
Dag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=356; 2004: n=229) 5,1 9,1* 13,4 9,9 4,0 1,8 5,8 8,1* 
Gebied B (2002: n=159; 2004: n=133) 2,1 7,5* 6,1 6,6 1,5 0,8 2,1 5,7* 
Gebied C (2002: n=351; 2004: n=283) 4,3 9,3* 7,3 9,7 1,8 1,8 3,8 8,5* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 15 Gemiddeld aantal personen op observatieplek per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 3,5 7,8* 8,1 9,8 4,4 4,9 5,8 8,1* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 1,8 5,5* 2,6 7,3* 1,8 2,6 2,1 5,7* 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 1,7 7,3* 3,5 10,5* 6,2 6,3 3,8 8,5* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
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Tabel 16 Gemiddeld aantal afnemers/klanten per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,6 0,1 0,8 0,3* 0,7 0,1* 0,7 0,2* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0* 0,3 0,1 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,4 0,7 0,8 2,4* 1,5 2,3 0,9 1,8* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 17 Gemiddeld aantal dealers per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,2 0,1 0,5 0,1* 0,0 0,1 0,3 0,1* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0`,2 0,1 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 18 Gemiddeld aantal drugsrunners per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,6 0,7 2,0 1,0 2,3 0,18 1,8 0,9* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,4 0,0* 0,8 0,0* 0,8 0,1* 0,7 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,2 0,1 0,7 0,4 2,0 0,4* 1,0 0,3* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 19 Gemiddeld aantal voorbijgangers/onbekend per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 1,9 6,9 5,0 8,4* 1,8 3,9* 3,1 7,0* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,9 5,5* 1,3 7,0* 0,7 2,4* 1,0 5,5* 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,7 6,5* 1,3 7,6* 1,9 3,6* 1,3 6,4* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 20 Rondhangen voor (deal)pand per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,8 0,3 1,9 0,4* 1,4 0,2* 1,5 0,4* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,4 0,0* 0,3 0,1 0,5 0,2 0,4 0,1* 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,2 0,1 0,9 0,1* 1,9 0,0* 1,0 0,1* 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 21 Bezoeken van een (deal)pand per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,3 0,1 0,7 0,5 0,5 0,0* 0,6 0,3 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,2 0,2 0,6 0,2 0,5 0,3 0,4 0,2 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 22 Heen- en weerlopende personen per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,7 0,6 1,6 0,5 1,2 1,1 1,3 0,6 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,4 0,2 0,9 0,9 0,5 0,1* 0,6 0,5 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,3 0,2 0,6 0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
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Tabel 23 Gebruik van drugs/alcohol op straat per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Tabel 24 Handel op straat per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
 
Tabel 25 Personen op scooters per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,0 0,0 0,2 0,1* 0,1 0,2 0,1 0,1 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 26 Stilstaande auto's met alleen bestuurder per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0* 0,1 0,0 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0* 0,1 0,0 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 27 Stilstaande auto's met meerdere personen per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
Gebied A (2002: n=353; 2004: n=227) 0,0 0,0 0,1 0,0* 0,1 0,0* 0,1 0,0* 
Gebied B (2002: n=157; 2004: n=133) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0* 0,1 0,0* 
Gebied C (2002: n=347; 2004: n=279) 0,1 0,0* 0,1 0,0* 0,2 0,0* 0,1 0,0 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
 
Tellingen 
 
Tabel 28 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's in de observatieperiode 
 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004 n=61) 14,9 17,0 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004 n=61) 22,1 21,5 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 13,2 14,4 
 
Tabel 29 Gemiddeld aantal Duitse auto's per week in de observatieperiode 
 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004 n=61) 3,3 5,2* 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004 n=61) 6,8 4,3* 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 2,7 3,3 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 30 Gemiddeld aantal auto's overig per week in de observatieperiode 
 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004 n=61) 0,5 0,1 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004 n=61) 0,4 0,1 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 0,0 0,1 
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Tabel 31 Gemiddeld aantal auto's totaal per week in de observatieperiode 
 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004 n=61) 18,2 22,3 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004 n=61) 29,3 26,0 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 15,9 17,9 
 
Tabel 32 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 17,2 21,0 10,9 13,3 17,8 17,1 16,5 16,9 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 21,8 21,0 18,8 18,1 28,3 23,0 28,5 25,5 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 12,4 13,2 10,7 13,6 16,3 16,3 12,9 13,3 
 
Tabel 32 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per dag van de week (vervolg) 
Dag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 27,1 18,3 6,3 14,3* 8,2 GO 14,9 17,0 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 19,5 21,9 26,0 16,0 12,5 GO 22,1 21,5 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 16,2 14,5 15,8 13,7 6,4 GO 13,2 14,4 
GO: Geen observatie 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 33 Gemiddeld aantal Duitse auto's per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 2,7 5,3 3,3 3,7 3,8 3,6 2,3 3,6 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 4,8 2,7 5,8 2,8 7,0 3,0* 6,8 4,0 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 2,5 2,8 3,1 2,7 1,3 3,2* 2,4 2,3 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 33 Gemiddeld aantal Duitse auto's per dag van de week (vervolg) 
Dag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 3,0 3,5 5,2 13,1* 2,7 GO 3,3 5,2* 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 5,8 3,7 17,5 12,1 3,4 GO 6,8 4,3* 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 2,4 3,0 6,5 6,6 1,8 GO 2,7 3,3 
GO: Geen observatie 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 34 Gemiddeld aantal auto's overig per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 0,2 0,0 0,0 0,0 3,3 0,1 0,0 0,1 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 0,2 0,0 0,0 0,3 0,8 0,2 0,7 0,2 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 34 Gemiddeld aantal auto's overig per dag van de week (vervolg) 
Dag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 GO 0,5 0,1 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 GO 0,4 0,1 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 GO 0,0 0,1 
GO: Geen observatie 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
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Tabel 35 Gemiddeld aantal auto's totaal per dag van de week 
Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 20,0 26,3 14,1 17,0 18,3 20,9 18,8 20,6 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 26,8 23,7 24,5 21,2 36,0 26,2 36,0 29,6 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 14,9 16,0 13,8 16,3 17,7 19,8 15,4 15,6 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 35 Gemiddeld aantal auto's totaal per dag van de week (vervolg) 
Dag Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 30,3 21,9 11,5 27,4* 10,8 GO 18,2 22,3 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 25,3 25,6 44,0 28,1 16,1 GO 29,3 26,0 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 18,5 18,0 22,4 20,6 8,1 GO 15,9 17,9 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 36 Gemiddeld aantal Nederlandse auto's per tijdstip 
Tijdstip 8.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 9,0 13,7 18,8 19,7 7,1 17,0* 14,9 17,0 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 22,1 19,6 25,4 22,1 13,0 23,5 22,1 21,5 
Straelseweg (2002:n=88; 2004: n=57) 13,6 13,1 14,4 15,7 8,7 15,5* 13,2 14,4 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 37 Gemiddeld aantal Duitse auto's per tijdstip 
Tijdstip 9.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 2,3 4,6 4,0 5,6 2,1 6,0 3,3 5,2* 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 8,3 5,5 6,2 3,4* 5,9 6,5 6,8 4,3* 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 2,8 3,2 2,7 3,8 2,5 1,8 2,7 3,3 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 38 Gemiddeld aantal auto's overig per tijdstip 
Tijdstip 9.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,5 0,1 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 0,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,4 0,1 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
 
Tabel 39 Gemiddeld aantal auto's totaal per tijdstip 
Tijdstip 9.00 - 13.00 13.00 - 17.00 17.00 - 24.00 Totaal 
 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004 
St. Urbanusweg (2002: n=43; 2004: n=61) 11,3 18,3* 22,1 25,4 9,3 23,2* 18,2 22,3 
Prinsessesingel (2002: n=39; 2004: n=61) 31,3 25,2 31,8 25,6 18,9 30,3 29,3 26,0 
Straelseweg (2002: n=88; 2004: n=57) 16,5 16,4 17,1 20,1 11,1 17,3 15,9 17,9 
* significant verschil 2002 en 2004, p < .05 
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BIJLAGE 4 TABELLEN ONDERNEMERS 
 
 
 
Tabel 1 Gemiddelde indicatorscore buurtproblematiek in de binnenstad 

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad   
2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
 n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003  
n=100 

Drugsproblematiek 
Verkeersproblematiek 
Buurtverloedering 
Buurtdreiging 

4,9 
3,8 
3,7 
3,0 

4,9 
4,0 
3,5 
3,1 

3,6 
3,4 
3,6 
2,9 

4,1 
3,8 
3,4 
3,4 

4,2 
3,6 
3,7 
2,9 

4,5 
3,9 
3,4 
3,3 

 
Tabel 2 Gemiddeld rapportcijfer voor omgeving van de onderneming 

Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

Rapportcijfer voor omgeving 5,8 6,3 6,8 6,9 6,4 6,6 
 
Tabel 3 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt van de onderneming drugs 

worden verkocht 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=53 

2003 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

Ja 
Nee 
Weet niet 

84 
 6 
 10 

78 
8 
14 

77 
19 
4 

67 
22 
10 

80 
13 
 7 

73 
15 
12 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 4 Schattingen van aantal verkooppunten in de buurt volgens ondernemers, die van mening 

zijn dat drugsverkoop plaatsvindt in hun buurt 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=41 

2003 
n=39 

2001 
n=41 

2003 
n=33 

2001 
n=82 

2003 
n=73 

1 
2 – 4 
5 – 10 
>10 
Weet niet/geen antwoord 

 9 
 14 
26 
 20 
31 

15 
44* 
18 
0* 
21 

 20 
30 
 9 
 0 
41 

24 
30 
 9 
 3 
33 

14 
22 
18 
 10 
36 

21 
37 
14 
1 
26 

Totaal 100 100 100 100 82 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 5 Percentage ondernemers dat bevestigt dat verkoopvorm van drugs aanwezig is in de 

buurt 
Q4+ Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
2001 
n=41 

2003 
n=39 

2001 
n=41 

2003 
n=34 

2001 
n=82 

2003 
n=73 

Gedoogde coffeeshops 
Niet gedoogde coffeeshops 
Uitgaansgelegenheden 
Cadeaushops, smartshops 
Straatdealen 
Dealpanden 
Koeriersdienst 

29 
24 
20 
15 
32 
32 
7 

39 
23 
10 
5 
36 
15 
0 

5 
20 
12 
7 
49 
15 
12 

3 
9 
12 
0 
50 
18 
3 

17 
22 
16 
11 
40 
23 
10 

22 
16 
11 
3 
43 
16 
1* 

* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
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Tabel 6 Gemiddelde indicatorscore voor ervaren drugsoverlast in de binnenstad in de afgelopen 
twaalf maanden 

Q4+Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

Overlast coffeeshops/ 
verkooppunten 
Annexatie door gebruikers/dealers/ 

runners 
Overige vormen van overlast1 

2,7 
2,9 
 
2,8 

2,8 
3,1 
 
3,0 

1,9 
2,7 
 
2,3 

2,8* 
3,5* 
 
3,1* 

2,3 
2,8 
 
2,5 

2,7 
3,3* 
 
3,0* 

1 vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/bergingen 
rondom de onderneming, gebruikte spuiten op straat 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 7 Percentage ondernemers dat van mening is dat drugstoerisme voorkomt in hun buurt     

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=49 
2003  
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

Ja 
Nee 
Weet niet 

88 
 10 
 2 

68* 
20 
 12 

63 
26 
 11 

51 
22 
27 

75 
18 
 7 

60* 
21 
 19* 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 8 Percentage ondernemers dat aangeeft dat drugstoerisme extra overlast oplevert   

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=42 
2003 
n=34 

2001 
n=36 

2003  
n=25 

2001 
n=78 

2003 
n=59 

Ja 
Nee 
Weet niet 

41 
48 
12 

47 
53 
0 

64 
33 
3 

64 
36 
 0 

51 
41 
 8 

55 
45 
 0* 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 9 Percentage ondernemers dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt van de 

onderneming 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=45 

2003 
n=50 

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=94 

2003  
n=100 

OVERDAG     Ja 
                   Nee 

24 
76 

24 
76 

18 
82 

16 
84  

21 
79 

20 
80 

                   Totaal 100 100 100 100 100 100 
  

2001 
n=47 

 
2003  
n=50 

 
2001 
n=51 

 
2003 
n=50 

 
2001 
n=98 

 
2003  
n=100 

‘S AVONDS    Ja 
                    Nee 
                    Weet niet 

45 
47 
9 

34 
62 
4 

47 
51 
2 

51 
49 
0 

46 
49 
5 

43 
55 
2 

                   Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 10 Gemiddeld rapportcijfer voor buurt als plek om te werken   

Q4+ Binnenstad Overige 
Binnenstad 

Totaal Binnenstad  

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=100 

Rapportcijfer voor buurt als werkplek 6,6 6,7 7,2 7,0 6,9 6,8 
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Tabel 11 Percentage ondernemers dat bepaalde plekken vermijdt uit veiligheidsoogpunt 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=27 

2003 
n=14 

2001 
n=32 

2003 
n=8 

2001 
n=59 

2003 
n=22 

Ja 
Nee 

52 
48 

71 
29 

66 
34 

38 
62 

59 
41 

59 
41 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 12  Percentage ondernemers dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van vermogens- en 

geweldsdelicten en vandalisme in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003  
n=50 

2001 
n=53 

2003 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

Vermogensdelicten 
Diefstal 
Poging tot inbraak 
Inbraak 
Diefstal uit bedrijfsvoertuig 
Diefstal van bedrijfsvoertuig 
 
Geweldsdelicten 
Bedreigd in onderneming 
Diefstal met geweld of bedreiging 
Slachtoffer van mishandeling in 
onderneming 
 
Vandalisme 
Vandalisme/vernieling 
Brandstichting 

49 
42 
 13 
 6 
 8 
 2 
 
 18 
 17 
 6 
 2 
 
 
31 
31 
 0 

53 
47 
14 
12 
4 
0 
 
20 
20 
4 
4 
 
 
28 
26 
2 

70 
64 
11 
 9 
 4 
 4 
 
 17 
 15 
 4 
 2 
 
 
43 
43 
 0 

74 
67 
14 
12 
8 
2 
 
39* 
35* 
4 
6 
 
 
27 
27 
2 

60 
54 
12 
 8 
 6 
 3 
 
18 
16 
 5 
 2 
 
 
37 
37 
 0 

63 
57 
14 
12 
6 
1 
 
29 
27 
4 
5 
 
 
27 
26 
0 

* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 13 Percentage ondernemers dat schade heeft geleden ten gevolge van criminaliteit in 2001 

Q4 + Binnenstad Overige 
Binnenstad 

Totaal Binnenstad  
 

2001 
n=26 

2003 
n=50 

2001 
n=45 

2003  
n=50 

2001 
n=70 

2003  
n=100 

Directe schade 
Gevolgschade 
Immateriële schade(verlies klanten e.d.) 

39 
 6 
 8 

49 
 8 
 10 

50 
15 
19 

53 
8 
10 

46 
11 
14 

51 
8 
10 

 
Tabel 14 Percentage ondernemers dat beveiligingsmaatregelen heeft getroffen  

Q4 + Binnenstad Overige 
Binnenstad 

Totaal 
Binnenstad 

 
 

2001 
n=48 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

Geen maatregelen 
Wel maatregelen 

 15 
85 

12 
88 

 17 
83 

6 
94 

16 
84 

9 
91 

Totaal 100 100 100 100 102 100 
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Tabel 15 Aard van de getroffen beveiligingsmaatregelen1 

Q4 + Binnenstad Overige 
Binnenstad 

Totaal Binnenstad  
 

2001 
n=41 

2003 
n=44 

2001 
n=45 

2003 
n=47 

2001 
n=86 

2003 
n=91 

Inschakeling beveiligingsbedrijf 
Afspraken met andere ondernemers 
Verstevigd hang- en sluitwerk 
Inbraakwerende ramen en deuren 
Rolluiken/roldeuren 
Stil inbraakalarm 
Luid inbraakalarm 
Labelen artikelen 
Videobewaking 
Andere beveiligingsmaatregelen 

11 
26 
35 
23 
29 
44 
56 
15 
21 
10 

14 
8* 
50 
32 
30 
44 
50 
10 
18 
12 

23 
21 
43 
35 
26 
44 
43 
19 
22 
24 

16 
22 
55 
53 
43 
51 
61 
33 
33 
12 

17 
22 
39 
29 
28 
44 
49 
17 
22 
18 

- 
- 
53 
43 
37 
47 
55 
21 
25 
12 

1   Meerdere antwoorden mogelijk. 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 16   Percentage ondernemers dat heeft overwogen om te verhuizen naar een andere locatie 

in de  afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=49 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=103 

2003 
n=99 

Ja 
Nee 
Weet niet 

27 
73 
- 

20 
76 
4 

24 
76 
- 

20 
80 
- 

25 
75 
- 

20 
78 
2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 17 Percentage ondernemers dat denkt daadwerkelijk te zullen verhuizen 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=12 
2003  
n=9 

2001 
n=13 

2003 
n=10 

2001 
n=25 

2003 
n=19 

Ja 
Nee 
Weet niet 

 59 
 33 
 8 

67 
- 
33 

46  
23 
31 

60 
20 
20 

52 
28 
20 

63 
11 
26 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 18 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt ondernemingen zijn verhuisd 

naar een andere locatie in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 

Binnenstad 
 
 

2001 
n=48 

2003 
n=50 

2001 
n=53 

2003 
n=46 

2001 
n=101 

2003 
n=96 

Ja 
Nee 
Weet niet 

46 
35 
19 

36 
56* 
8 

34 
58 
 8 

43 
48 
 9 

40 
47 
13 

40 
52 
8 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 19   Geschat aantal ondernemingen in de buurt dat is verhuisd in de afgelopen twaalf 

maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 

Binnenstad 
 
 

2001 
n=20 

2003 
n=18 

2001 
n=18 

2003 
n=20 

2001 
n=38 

2003 
n=38 

1 
2-4 
5-7 
Weet niet 

 20 
 45 
 10 
 25 

6 
61 
22 
11 

 44 
 44 
 11 
 0 

40 
35 
5 
 20 

31 
45 
 11 
 13 

23 
46 
13 
18 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 20 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er in de buurt panden zijn gesloten in de 

afgelopen twaalf maanden  
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 

Binnenstad 
 
 

2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=100 

Ja 
Nee 
Weet niet 

82 
 14 
 4 

44* 
52* 
 4 

59 
37 
4 

37* 
61* 
2 

70 
26 
 4 

40* 
57* 
3 

Totaal 100 100 100 100 10 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 21 Genoemde redenen voor de sluiting van de panden 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 
Binnenstad 

 
 

2001 
n=40 

2003  
n=22 

2001 
n=32 

2003  
n=18 

2001 
n=72 

2003  
n=40 

Drugsoverlast 
Faillissement 
Teruglopende Duitse klandizie 
Geen opvolging 
Overige redenen 
Weet niet 

45 
 8 
 12 
 3 
 17 
 15 

46 
32* 
0 
0 
14 
8 

 3 
 25 
 0 
 13 
 25 
34 

28* 
39 
0 
0 
17 
17 

26 
15 
 7 
 7 
21 
24 

38 
35* 
0 
0 
16 
10 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 22 Geschatte gemiddelde omzetverandering voor 2000 t.o.v. 1999  

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  
 2001 

n=28 
2003  
n=36 

2001 
n=45 

2003 
n=40 

2001 
n=73 

2003 
n=76 

Stijging 
Ongewijzigd 
Daling 

29 
14 
57 

44 
22 
33 

55 
25 
20 

55 
28 
18 

45 
21 
34 

50 
25 
25 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 23 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat politie verkooppunten van softdrugs 

heeft gesloten in afgelopen twaalf maanden  
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=49 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=49 

2001 
n=103 

2003 
n=99 

Ja 
Nee 
Weet niet 

88 
6 
6 

52* 
42* 
 6 

48 
46 
6 

47 
47 
 6 

67 
27 
 6 

50* 
44* 
 6 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
* significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
 
Tabel 24 Percentage ondernemers dat aangeeft dat er door de politie verkooppunten zijn gesloten 

in de buurt van de onderneming in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=43 

2003 
n=26 

2001 
n=26 

2003 
n=23 

2001 
n=69 

2003 
n=49 

Ja 
Nee 
Weet niet 

83 
12 
5 

58* 
39* 
4 

19 
77 
4 

48* 
39* 
13 

60 
36 
4 

52 
38 
10 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 * significant verschil 2001 en 2003, p < .05 
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Tabel 25 Geschat aantal sluitingen van verkooppunten in de buurt van de onderneming 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal Binnenstad  

 2001 
n=35 

2003 
n=16 

2001 
n=5 

2003  
n=11 

2001  
n=40 

2003 
n=27 

1 
2-4 
5-10 
Weet niet 

 9 
54 
 17 
 20 

 12 
44 
31 
13 

 20 
 40 
 0 
 40 

46 
46 
9 
0 

 10 
53 
15 
22 

26 
44 
22 
7 

Totaal 100 100  100 100 100 100 
 
Tabel 26 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat politie verkoop van softdrugs door 

straatdealers heeft geprobeerd tegen te gaan in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 

Binnenstad 
 
 

2001 
n=47 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=101 

2003 
n=100 

Ja 
Nee 
Weet niet 

64 
30 
6 

52 
44 
4 

37 
59 
4 

35 
53 
12 

50 
45 
 5 

43 
49 
8 

Totaal 100 100 100 100 10 100 
 
Tabel 27 Percentage ondernemers dat heeft gemerkt dat de politie op straat rondhangende 

softdruggebruikers probeerde te verminderen in de afgelopen twaalf maanden 
Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 

Binnenstad 
 
 

2001 
n=48 

2003 
n=50 

2001 n=53 2003 
n=50 

2001 
n=101 

2003 
n=100 

Ja 
Nee 
Weet niet 

44 
50 
6 

50 
46 
4 

30 
61 
9 

29 
57 
 14 

37 
55 
 8 

39 
52 
 9 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
 
Tabel 28 Percentage ondernemers dat bekend is met project Hektor 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 
Binnenstad 

 
 

2001 
n=48 

2003 
n=50 

2001 
n=54 

2003 
n=50 

2001 
n=102 

2003 
n=99 

Ja 
Nee 
Weet niet 

61 
33 
6 

80 
20 
- 

70 
28 
2 

78 
22 
 - 

66 
31 
 3 

78 
22 
0 

Totaal 100 100 100 100 10 100 
 
Tabel 29 Percentage ondernemers dat van mening is dat de drugsoverlast zal veranderen in de 

buurt van de onderneming door project Hektor 1 

Q4 + Binnenstad Overige Binnenstad Totaal 
Binnenstad 

 
 

2001 
n=29 

2003 
n=45 

2001 
n=42 

2003  
n=47 

2001 
n=71 

2003  
n=92 

Toename 
Afname 
Onveranderd 
Weet niet 

 7 
41 
31 
20 

 4 
33 
44 
18 

 7 
41 
31 
22 

 2 
43 
23 
32 

 7 
41 
31 
21 

3 
38 
34 
25 

Totaal 100 100 100 100 100 100 
1 Deze vraag is ook beantwoord door respondenten die aangaven ‘wel eens van Hektor te hebben 
gehoord’. 
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