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Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek 'Criminaliteitspreventie
via integraal buurtbeheer', dat gestart is in 1991.

Voor de jaren 1991-1993 is door de directie Criminaliteitspreventie

subsidie verleend aan achttien projecten in twaalf gemeenten in
Nederland in het kader van 'Criminaliteitspreventie via integraal

buurtbeheer'. Bij de start van deze projecten is het onderzoek verdeeld

in twee componenten, te weten een procesevaluatie en een effect-
evaluatie.

De procesevaluatie over alle achttien projecten is uitgevoerd door het
onderzoeksbureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners te Amsterdam.

De resultaten van dit gedeelte van het onderzoek zijn in hun rapporten
neergelegd (Van Overbeeke en Van Soomeren, 1994 en 1995). Het WODC

zou de effectevaluatie verzorgen, maar heeft deze niet conform de

oorspronkelijke onderzoeksopzet kunnen afronden. De resultaten van de

inventarisatie van de maatregelen in de drie steden Arnhem, Eindhoven
en Amsterdam worden in dit rapport beschreven.

Het traject van start tot de beslissing van vervroegde afronding (in het
najaar van 1994) van de effectevaluatie wordt' beschreven in een aparte

notitie 'Beter ten halve gekeerd, dan ...: een verslag van het verloop van

een onderzoek naar criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer'
(Guérin en Hesseling, 1995b).

De geïnteresseerde lezer dient zowel de rapporten van het WODC als van

Van Dijk, Van Soomeren en Partners naast elkaar te bezien voor het

verkrijgen van een totaal beeld van de evaluaties van de projecten van
'Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer'.

Verschillende mensen hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij de

totstandkoming van dit rapport. Om te beginnen willen wij Udo Aron en
Petra van der Veer bedanken voor de wijze, waarop zij de data-

verzameling ter hand hebben genomen. De 'leescommissie' van het

WODC wordt bedankt voor het leveren van commentaar. Tot slot willen

de onderzoekers de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor

hun constructieve bijdrage aan het onderzoek.
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Samenvatting

Voor een periode van drie jaar, van 1991 tot en met 1993, heeft het

ministerie van justitie met de `Tijdelijke ondersteuningsregeling
integrale aanpak van criminaliteit op wijk- en buurtniveau' financiële

ondersteuning geboden aan 18 projecten in 12 gemeenten voor buurten
of wijken met (veel voorkomende) criminaliteit en angst voor criminali-

teit. Een integrale aanpak van problemen door bij de buurt betrokken

met elkaar samenwerkende instanties was het centrale idee. Van succes
zou worden gesproken bij het bereiken van reductie van criminaliteit en

onveiligheidsgevoelens en toename van leefbaarheid in een buurt.

Doel van het hier beschreven onderzoek was na te gaan wat de effecten

waren van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer. Omdat deze
vraag door verschillende redenen niet kon worden beantwoord is

besloten om over te gaan tot vervroegde afronding van het onderzoek

(zie notitie van Guérin en Hesseling, 1995b).
Het onderzoek was verdeeld in een uitgebreid onderzoek in drie steden

en een meta-evaluatie voor de overige 15 projecten. Het bleek niet

mogelijk om een meta-evaluatie uit te voeren (zie eerdergenoemde
notitie). In Arnhem, Eindhoven en Amsterdam heeft een inventarisatie

van de (pakketten van) maatregelen plaatsgevonden. Een beschrijving
van deze maatregelen treft u aan in het voorliggende rapport, waarin de

vraag centraal staat: kan er inderdaad gesproken worden van een

integrale aanpak van criminaliteit op wijk- en buurtniveau?

Maatregelen

In de drie steden is gekeken naar de maatregelen in het kader van

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer, waarbij het accent

werd gelegd op de projectperiode van 1991 tot en met 1993. Bij deze

maatregelen is gekeken of er gesproken kan worden van een integrale
aanpak in een buurt, omdat verondersteld werd dat met een samenhan-

gend pakket van maatregelen grotere effecten zouden worden bereikt

dan met geïsoleerde maatregelen.
In Arnhem bleken de maatregelen voornamelijk betrekking te hebben op

vervuiling, inbraak, vandalisme en onveiligheidsgevoelens. Het aanbren-
gen van beter hang- en sluitwerk in woningen kan zowel onveiligheids-

gevoelens van de bewoners beïnvloeden als ook drempels voor (poten-



Samenvatting 2

tiële) inbrekers verhogen. Bij de aanpak van sociaal onveilige plekken is
beplanting dunner gemaakt en/of weggehaald.

In Eindhoven had het merendeel van de maatregelen betrekking op de
woonomgeving met het accent op onderhoud van de leefomgeving, zoals

speelvoorzieningen en achterpaden. Andere maatregelen zijn gericht op

rondhangende jongeren om problemen als vandalisme en overlast tegen
te gaan.

In Amsterdam zijn maatregelen uitgevoerd die alleen betrekking hadden

op vandalisme, dat met name geconcentreerd was rondom één bepaalde
plek in de buurt, namelijk het Smaragdplein.

Integrale aanpak

Bij een integrale aanpak is sprake van een samenhangend pakket van
maatregelen bij de aanpak van diverse vormen van criminaliteit. Een

integrale aanpak houdt tevens in dat deze maatregelen min of meer

gelijktijdig worden uitgevoerd. In dit geval worden maatregelen voor de
projectperiode 1991-1993 nader bekeken. In alle drie projecten was

sprake van een integrale aanpak op het niveau van problemen. Gebleken

is dat met de meeste maatregelen werd beoogd om meerdere problemen
(criminaliteit, onveiligheid en leefbaarheid) tegelijk aan te pakken.

Gelet op het niveau van een probleem kan bij de drie projecten niet
altijd gesproken worden van een integrale aanpak. Een voorbeeld is

woninginbraak. In Arnhem zou woninginbraak aangepakt worden door

het aanbrengen van verlichting op driekwart van de achterpaden. Vanuit

een integrale delictsgerichte aanpak valt enkel en alleen het aanbrengen
van verlichting als onvoldoende te beschouwen (Blits en Eijken, 1994).

Een andere maatregel om inbraak te voorkomen is het aanbrengen van

inbraakwerende voorzieningen, dat bij een beperkte doelgroep zou

worden aangebracht, namelijk ouderen en (jongere) gehandicapten.

Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat deze maatregel primair

bedoeld is om de onveiligheidsgevoelens van deze doelgroep te reduce-

ren.
In Eindhoven is woninginbraak aangepakt door het aanbrengen van

verlichting, het plaatsen van hekken en het verbeteren van het hang- en

sluitwerk. Opgemerkt moet worden dat de diverse maatregelen niet

gelijktijdig zijn of worden uitgevoerd. Voor beide steden geldt tevens dat

naast de preventieve en situationele maatregelen geen - althans niet

expliciet genoemde - dadergerichte maatregelen zijn uitgevoerd.
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Bij sommige problemen kan gesproken worden van een integrale aanpak

op basis van samenhangende maatregelen. In Arnhem heeft het

tegengaan van een verloederde en onveilige woonomgeving de kenmer-

ken van een integrale aanpak. Uit het oogpunt van criminaliteits-

preventie in engere zin zijn er raakvlakken met het bestrijden van
vandalisme. De aanpak van zwerfvuil en het schoonmaken van vervuilde

delen van de buurt door Halt-jongeren vormen hiervan voorbeelden.

In Eindhoven kan eveneens gesproken worden van een integrale aanpak
van een verloederde en onveilige woonomgeving, zoals de aanpak van

enge/sociaal onveilige plekken. Verder is ook een integrale aanpak

zichtbaar bij de problemen van jongeren, vandalisme en overlast. Er zijn
maatregelen getroffen zoals het aanleggen van rondhangplekken, een

afgescheiden plek voor jongeren op een plantsoen en een sport-

stimuleringsproject. Opgemerkt moet worden dat voor beide steden

geldt dat ten tijde van onze inventarisatie de meeste maatregelen nog
slechts ten dele waren uitgevoerd.

In Amsterdam zijn de problemen van overlast en vandalisme geconcen-
treerd rondom het Smaragdplein. Sinds 1988 is met zeer grote tussen-

pozen begonnen met het uitvoeren van verschillende anti-vandalisme

maatregelen. In dit kader is sinds 1988 een pleintoezichthouder
aangesteld. Gesteld kan worden dat voor wat betreft de maatregelen in

de projectperiode 1991-1993 hier geen sprake was van een integrale
aanpak.

Voor Arnhem en Eindhoven kan geconcludeerd worden dat het probleem

van vandalisme is aangepakt door middel van een integrale aanpak. In

Arnhem heeft het accent gelegen op het verbeteren van de woonomge-

ving, terwijl in Eindhoven een gelijktijdige aanpak is geweest van zowel

verbetering van de woonomgeving als de aanpak van de jongeren-
problematiek. Voor beide steden kan gesteld worden dat het probleem

van woninginbraak niet met een integrale aanpak bestreden is. Voor
Amsterdam kan niet of nauwelijks gesproken worden van criminaliteits-

preventie via integraal buurtbeheer tijdens de projectperiode van 1991

tot en met 1993.
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Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een WODC onderzoek naar de

effecten van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer. Het
onderzoek is aangevangen in 1991 en in het najaar van 1994 vervroegd

afgerond. Het abrupte einde heeft tot gevolg dat het onderzoek geen
antwoord geeft op de belangrijkste vraag: wat zijn nu de effecten van

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer? Niettemin heeft het

onderzoek veel kennis opgeleverd, die de moeite waard is om te

verspreiden zodat anderen daar lering uit kunnen trekken. Ten eerste
gaat het rapport over het onderzoek, zoals dat is uitgevoerd in het kader

van de beschrijving van de maatregelen in de verschillende steden. Ten

tweede wordt ingegaan op de verworven kennis op het terrein van
buurtbeheer en criminaliteitspreventie.

1.1 Achtergrond van het onderzoek

De historische wortels van het onderzoek liggen bij de werkzaamheden

van de Commissie Roethof en het beleidsplan Samenleving en Criminali-

teit. In het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uit 1985 werd een

nieuwe koers uitgezet in dé aanpak van veel voorkomende criminaliteit.
In het dagelijks spraakgebruik gaat het bij veel voorkomende criminali-

teit om bijvoorbeeld diefstal van fiets, woninginbraak of vandalisme.
Vanuit juridisch oogpunt gezien gaat het om gedragingen en gebeurte-

nissen die formeel strafbaar zijn gesteld. Kernbegrippen bij de nieuwe

koers waren dat het criminaliteitsvraagstuk niet alleen bij politie en
justitie zou moeten liggen en dat de nadruk meer op de preventie van

criminaliteit moest komen. Met deze nieuwe aanpak bestond destijds
nog geen ervaring. Daarom is besloten om op experimentele basis na te

gaan of de nieuwe uitgangspunten in de praktijk zouden werken, maar
ook hoe deze het beste zouden werken mede in verband met de lokale

verschillen. In de periode 1985-1990 zijn daarom, onder verantwoorde-
lijkheid van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit

(SBPC), meer dan 200 projecten gesubsidieerd op het gebied van
preventie en criminaliteit.

Een aantal van deze projecten heeft betrekking gehad op het voorkomen

van veel voorkomende criminaliteit in wooncomplexen en woonbuurten.

Sommige wooncomplexen en buurten werden gekenmerkt door een

opeenstapeling van fysieke en sociale problemen. De kwaliteit en het
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onderhoud van de woningen of flats liet vaak te wensen over. De
bewonerssamenstelling was in de loop van de tijd sterk veranderd: met

name de sociaal-sterkeren verhuisden naar elders en de sociaal-

zwakkeren bleven achter. Vervuiling, overlast, vandalisme en andere

vormen van criminaliteit namen toe. Uit diverse projecten kwam naar
voren dat een aanpak van de problematiek op basis van geïsoleerde

maatregelen niet of nauwelijks effectief was (Elsinga en Wassenberg,
1991). Een integrale aanpak, door het treffen van verschillende maat-

regelen tegelijkertijd, zou meer effect kunnen sorteren. Voor het

afstemmen en uitvoeren van de diverse maatregelen is hierbij samen-

werking nodig van diverse organisaties (politie, gemeentelijke diensten,
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zoals de

bewoners). Het was echter nog niet duidelijk onder welke omstandig-

heden welk pakket van maatregelen de meeste effecten zou opleveren
(Rook en Leeuwenburg, 1991, pp. 19-25).

Begin 1990 is daarom besloten om na te gaan of en onder welke

condities een integrale aanpak leidt tot het tegengaan van veel voor-

komende criminaliteit op wijk- en buurtniveau. Er zou hierbij worden

aangesloten bij (de vele) andere ontwikkelingen op het terrein van het

beheer van buurten (Hoenderdos, 1989; De Waard en De Savornin

Lohman, 1991; Van Overbeeke en Van Soomeren, 1994a). Een en ander

kreeg gestalte in de 'Tijdelijke ondersteuningsregeling integrale aanpak

van criminaliteit op wijk- en buurtniveau' uit 1990 van het ministerie

van Justitie'. Op basis van deze regeling hebben uiteindelijk 18 projecten

in twaalf gemeenten subsidie ontvangen voor de duur van drie jaar. In

een latere fase is deze subsidie ondergebracht in de brede doeluitkering

in het kader van de Sociale Vernieuwing.

1.2 Probleemstelling

Voor een periode van drie jaar, van 1991 tot en met 1993, heeft het
ministerie van justitie (directie Criminaliteitspreventie) achttien

projecten gesubsidieerd en begeleid in twaalf gemeenten. Deze projec-
ten hebben bij het aanvragen van de subsidie een beschrijving van het

project gegeven, waarbij het centrale idee een 'integrale' aanpak was.
Door alle betrokken instanties en de bewoners in de buurt zou worden

1 Circulaire van de Staatssecretaris van justitie aan de Colleges van Burgemeesters en

Wethouders van de Gemeenten, DCP 90/176 D 24.
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samengewerkt bij afstemming over en uitvoering van de verschillende

maatregelen.
Het doel van het onderzoek is na te gaan wat de effecten zijn van

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer. Hieronder wordt

verstaan: 'Een aanpak van veel voorkomende criminaliteit op een

geografisch afgebakend gebied, door middel van een samenhangend
pakket van maatregelen, waarbij wordt samengewerkt door gemeente-

lijke afdelingen en diensten, politie, justitie, maatschappelijke organisa-

ties en bewoners/gebruikers' (De Waard en Savornin Lohman, 1991).
De doelstellingen van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer

zijn: reductie van criminaliteit, reductie van angst voor criminaliteit en

verbetering van het leefklimaat. Het effectonderzoek heeft als doel een
antwoord te krijgen op de vraag: 'wat is het effect van de genomen

maatregelen op de criminaliteit, de angst voor criminaliteit en de

leefbaarheid in de buurt?'
Uitgaande van de doelstellingen van integraal buurtbeheer zouden de

volgende vragen beantwoord moeten worden:

- Is de criminaliteit afgenomen?
- Is de angst voor criminaliteit afgenomen?

- Is de leefbaarheid toegenomen?
De doelstellingen van de verschillende projecten zijn in principe

hetzelfde, alleen is de situatie in iedere stad anders. Iedere situatie
vraagt om een andere aanpak. Een goede analyse van de problemen in

een buurt is onontbeerlijk. Aan de hand van zo'n analyse zou een pakket
van maatregelen moeten worden toegesneden op die problemen die

kenmerkend zijn voor die buurt. Er zijn natuurlijk overeenkomsten,

maar de mate waarin een bepaald probleem zich bijvoorbeeld voordoet,

kan per stad verschillen.
Van meet af aan stond vast dat niet alle achttien projecten even grondig

geëvalueerd zouden kunnen worden. In overleg met de directie

Criminaliteitspreventie zijn drie projecten uitgekozen, die uitgebreider

onderzocht zouden worden.
Voor het uitgebreide onderzoek is gekozen voor Amsterdam (Smaragd-

buurt), Eindhoven (de Bennekel) en Arnhem (Malburgen-oost en
Malburgen-west). Er waren verschillende redenen voor deze keuze,

bijvoorbeeld vertrouwen in de opzet van de projecten. Bovendien was er

in deze gemeenten - voor zover indertijd bekend - geen uitgebreide

evaluatie gepland. Amsterdam is gekozen om één van de vier grote
steden in het onderzoek te betrekken, terwijl Eindhoven en Arnhem

middelgrote steden zijn.
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Voor meer informatie over de meta-evaluatie voor de overige vijftien

projecten wordt verwezen naar de notitie: 'Beter ten halve gekeerd,

dan ...: een verslag van een verloop van een onderzoek naar de effecten

van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer' (Guérin en

Hesseling, 1995b).
Bij de start van het onderzoek in de drie steden is gekozen voor een

design van Cook and Campbell (1979), dat als volgt kan worden

omschreven. De antwoorden van dezelfde bewoners (panelresponden-

ten) van buurten met en zonder buurtbeheer (experimentele en
controlebuurten) binnen een stad worden twee maal met elkaar

vergeleken (voor- en nameting). De voormeting vindt idealiter plaats

vóór de experimenten met integraal buurtbeheer en de nameting (enkele
jaren) erna. Bij de voor- en nameting dient gebruik te worden gemaakt

van dezelfde enquête om vergelijking mogelijk te maken. Daarnaast
zouden politiegegevens worden gebruikt om de effecten van 'Criminali-

teitspreventie via integraal buurtbeheer' te bekijken.
In het najaar van 1994 is door het WODC, na overleg met de directie

Criminaliteitspreventie en de begeleidingscommissie, besloten om het
onderzoek vervroegd af te ronden. De redenen hiervoor zijn dat

enerzijds in de loop van het onderzoek enkele belangrijke tekortkomin-
gen in de oorspronkelijke opzet zijn geconstateerd (onder andere door

ontwikkelingen in het veld) en anderzijds omdat het draagvlak binnen

en buiten het departement was afgebrokkeld. Voor meer informatie

wordt verwezen naar de eerdergenoemde notitie van Guérin en Hesse-
•ling (1995b).

Er wordt in dit rapport dan ook niet gerapporteerd over de effecten van

de drie projecten op criminaliteit, onveiligheidsbeleving en leefbaarheid.
Wel wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de projecten in

Arnhem, Eindhoven en Amsterdam. Het materiaal voor deze beschrijving

was reeds verzameld ten behoeve van de effectevaluatie. Een gedetail-

leerd inzicht in de projecten en maatregelen was namelijk noodzakelijk
om in een latere fase de uitkomsten van het effectonderzoek (mede) te

kunnen interpreteren. Daarnaast biedt het materiaal een goed inzicht in

de wijze waarop in de praktijk, althans in de drie steden, invulling is

gegeven aan criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer in de

periode 1991-1993. Zo bieden de uitkomsten van de beschrijving de
mogelijkheid om een antwoord te geven op de belangrijke vraag of er

inderdaad gesproken kan worden van een integrale aanpak van crimina-

liteit op wijk- en buurtniveau. Het is dan ook deze vraag die het

uitgangspunt heeft gevormd voor deze rapportage. De drie steden
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(Arnhem, Eindhoven en Amsterdam) zijn bezocht om door middel van

interviews met verschillende sleutelinformanten (de mensen die ter

plaatse direct betrokken zijn bij de uitvoering van een maatregel) het
pakket van maatregelen per stad in kaart te brengen. Hierbij is onder

andere in kaart gebracht wat bedoeld werd te bereiken en op welke wijze

de maatregel is uitgevoerd in de praktijk.

1.3 Indeling van het rapport

Het begrip integraal buurtbeheer wordt besproken in hoofdstuk 2. De

methodische opzet van het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3.

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de (pakketten van) maatregelen in

de verschillende steden besproken, respectievelijk in Arnhem, Eindhoven

en Amsterdam. In hoofdstuk 7 worden conclusies geformuleerd.
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Integraal buurtbeheer

In hoofdstuk drie zal een beschrijving gegeven worden van de diverse

maatregelen die zijn uitgevoerd in de projecten in Amsterdam, Arnhem
en Eindhoven. Een belangrijke punt daarbij is de vraag of er sprake is

geweest van een integrale aanpak van criminaliteit op wijk- en buurt-
niveau. Voor de beantwoording van deze vraag is het allereerst nood-

zakelijk dat aangegeven wordt wat onder criminaliteitspreventie via

integraal buurtbeheer verstaan wordt. In dit hoofdstuk wordt daarom

beschreven wat oorspronkelijk beoogd is met criminaliteitspreventie via

integraal buurtbeheer. Bij deze beschrijving is uitgegaan van de invulling
van het begrip zoals dat te vinden is in de verschillende stukken en

beleidsrapporten van de Directie Criminalteitspreventie van het
ministerie van Justitie.

2.1 Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer

Wat is in theorie beoogd met criminaliteitspreventie via integraal

buurtbeheer? In de circulaire2 van de Staatssecretaris van justitie uit
1990 werd onder een integrale aanpak van criminaliteit op wijk- of

buurtniveau verstaan:
'een aanpak van de veel voorkomende criminaliteit op een geogra-

fisch afgebakend gebied door middel van een samenhangend pakket
van maatregelen, waarbij wordt samengewerkt door gemeentelijke

afdelingen en diensten, politie, justitie, maatschappelijke organisa-
ties en bewoners'.

Ten eerste gaat het om het tegengaan van vormen van veel voorkomende

criminaliteit. Juridisch gezien is duidelijk wat onder criminaliteit
verstaan kan worden. Het gaat om gedragingen en gebeurtenissen die

formeel strafbaar gesteld zijn en die onder andere terug te vinden zijn in
het Wetboek van Strafrecht (WvSr.). Voorbeelden zijn dan: eenvoudige
diefstal (artikel 310 WvSr.), gekwalificeerde diefstal (artikel 311 WvSr.) of

vernieling (artikel 350 wvSr.). In het dagelijkse spraakgebruik gaat het
dan bijvoorbeeld om diefstal van fiets, woninginbraak of vandalisme. Bij

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer wordt het begrip
criminaliteit meestal breed opgevat (De Waard en De Savornin Lohman,

2 Tijdelijke ondersteuningsregeling integrale aanpak van criminaliteit op wijk- en buurt-

niveau (DCP 90/176 D 24).
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1991, p. 13). Het gaat ook om zaken als hondepoep, vervuiling, verloede-

ring, dronkenschap, overlast, angstgevoelens en dergelijke. Er zitten

aantrekkelijk kanten aan een dergelijke brede omschrijving. Zo is de

grens tussen specifieke vormen van vandalisme (zoals vernieling of

bekladding) enerzijds en uitingen van overlast door bijvoorbeeld
jongeren anderzijds in de praktijk vaag. Een brede omschrijving heeft

ook een groot nadeel: criminaliteit wordt snel een inhoudsloos
containerbegrip waar alles onder kan vallen. In deze rapportage wordt

bij de beoordeling van de projecten uitgegaan van criminaliteit in engere
zin. Dat wil zeggen criminaliteit in termen van misdrijven zoals bijvoor-

beeld vernielingen, woninginbraken, diefstallen uit auto's en straatroof.
Ten tweede geldt bij criminaliteitspreventie door middel van integraal

buurtbeheer dat er sprake is van een samenhangend pakket van maat-

regelen bij de aanpak van de een of andere vorm van criminaliteit. Ten
derde vormt een belangrijk aspect dat bij de uitvoering van deze

maatregelen samengewerkt wordt door diverse organisaties zoals politie,

justitie, gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties.

De laatste jaren zijn de woorden integraal, samenhangend en samenwer-

king veelvuldig te beluisteren. Bovendien zal in het beleid met betrek-
king tot veiligheid de komende jaren het accent komen te liggen op een

'integraal veiligheidsbeleid' (Castenmiller, 1994). Het is daarom belang-

rijk om nog eens stil te staan bij het begrip integraal.
Een integrale aanpak vormt de tegenhanger van een versnipperde en
incidentele aanpak van een verschijnsel. Volgens de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt de integraliteit van een aanpak een

rol bij elk onderdeel van beleidsontwikkeling: de voorbereiding, de
doelstellingen, de beleidsterreinen, de instrumenten en de actoren

(Castenmiller, 1994). In het kader van het WODC onderzoek, dat oor-

spronkelijk als doel had om na te gaan wat de effecten zijn van

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer, zijn dan vooral de
doelstellingen en de instrumenten (of maatregelen) relevant. Met de

doelstellingen wordt aangegeven wat men wil bereiken en met de
instrumenten hoe dat bereikt zou moeten worden.

Een integrale aanpak kan dan ten eerste betrekking hebben op de

aanpak van samenhangende problemen in een buurt. Er kan bijvoorbeeld

gedacht worden aan de volgende twee problemen: inbraken in woningen

en angst voor criminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat angst voor crimina-

liteit mede samenhangt met het slachtoffer worden van woninginbraak
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(Intomart, 1995, pp. 27-28). Door het aantal woninginbraken in een
buurt te verminderen zal eveneens het aantal bewoners met angstgevoe-

lens voor dit delict afnemen. De vraag dient,echter gesteld te worden of

deze uitwerking van het begrip integraal het meest kenmerkende danwel

het meest vernieuwende aspect van criminaliteitspreventie via integraal

buurtbeheer diende te zijn. Het aantal inbraken en daarmee ook het
aantal bewoners met angstgevoelens kan namelijk ook dalen als gevolg

van een geïsoleerde maatregel. Met andere woorden ook een niet-inte-

grale aanpak kan tot effecten leiden op meer problemen. Deze invulling

van het begrip integraal moet dan ook als te beperkt beschouwd worden

bij een beschouwing van de projecten. Wel blijkt uit het onderzoek dat

een belangrijke winst van de buurtbeheerprojecten is geweest dat de
diverse betrokkenen, meer dan in het verleden, bewust zijn geworden

van de mogelijke samenhang tussen de diverse problemen.
Ten tweede heeft integraal betrekking op de samenhang tussen de

maatregelen bij de aanpak van een probleem (bijvoorbeeld: het voorko-

men van woninginbraak door voorlichting, technopreventie, het merken

van goederen en een repressieve aanpak). Het is dit aspect dat centraal
zou moeten staan bij criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer.
Zo staat in de circulaire uit 1990:

'De aanpak bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen,

gericht op het verminderen c.q. voorkomen van criminaliteit en
angst voor criminaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan zowel

dader- als slachtoffergerichte maatregelen of een combinatie van

maatregelen met technische-, sociale-, toezichtversterkende en
gelegenheidsverminderende componenten'

De centrale beleidsveronderstelling is namelijk geweest dat vooral door
een samenhangend pakket van maatregelen grotere effecten bereikt

zouden worden dan met geïsoleerde maatregelen. Samenhang is hierbij

meer dan het simpel uitvoeren van twee of meer maatregelen3. Zo

dienen de maatregelen elkaar onderling te versterken. Dit houdt in dat
bij de uitvoering van de maatregelen afstemming plaatsvindt qua plaats,

tijdstip en doelgroep (Matthews, 1990; Matthews, 1993). Indien de
uitvoering plaats vindt door diverse organisaties dan betekent dat tevens

onderlinge samenwerking. Recent is verder benadrukt dat de maatrege-

len onderdeel moeten uitmaken van een beleidsketen (Castenmiller,
1994: p. 33-34). Zo hanteert Justitie bijvoorbeeld de beleidsketen:

3 Een integrale aanpak impliceert onder andere dat er sprake is van minimaal twee

maatregelen.
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preventie, opsporing, vervolging en executie. Bestuurlijk wordt uitgegaan

van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
Op basis van het voorgaande twee dimensies kan een integrale aanpak

diverse vormen aannemen (zie schema 1). Ten behoeve van de overzich-

telijkheid wordt alleen een onderscheid gemaakt in preventieve en
repressieve maatregelen. Verder is uitgegaan van drie soorten proble-

men: een vorm van criminaliteit, angst voor criminaliteit en leefbaar-

heid.

Schema 1: Vormen van een Integrale aanpak bij criminaliteitpreventie via

buurtbeheer

maatregelen probleem

een vorm van angst voor leefbaarheid

criminaliteit criminaliteit

uitingsvorm uitingsvorm uitingsvorm

verloedering

angst voor straatbeeld door

vandalisme vandalisme kappotte objecten

preventief

Pl ml ml

p2 m2

repressief

rl

r2

m3

Horizontaal (de rijen) is er sprake van een integrale aanpak op basis van

problemen, dat wil zeggen als een maatregel betrekking heeft op twee of

meer problemen. De maatregel ml heeft effecten op de problemen
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criminaliteit en angst voor criminaliteit. Verticaal (de kolommen) is er

sprake van een integrale aanpak op basis van de maatregelen. De

maatregelen ml, m2 en m3 hebben effecten op het probleem criminali-

teit. Via de maatregel ml wordt overigens tevens het probleem angst

voor criminaliteit beïnvloed.

Als voorbeeld van een integrale aanpak op basis van samenhangende

maatregelen kan de volgende aanpak van het vandalisme aan scholen in

een buurt dienen (Blits en Eijken, 1994).
Alle scholen in de buurt worden voorzien van een anti-vandalisme

coating (maatregel 1). Indien er sprake is van vernieling of bekladding
dan wordt de schade onmiddellijk en altijd hersteld om erosie-

vandalisme te voorkomen (maatregel 2). Scholen met relatief veel

vandalisme worden bovendien bewaakt door conciërges (maatregel 3).
Tevens vindt op hetzelfde moment een gerichte opsporing plaats van de

potentiële daders (maatregel 4). Deze daders zullen bovendien door

Justitie consequent en altijd voorgeleid worden (maatregel 5).

Kenmerkend voor dit voorbeeld is dat een specifiek probleem (vanda-
lisme aan scholen) aangepakt wordt door een pakket van preventieve en

repressieve maatregelen. Bovendien is er niet alleen een samenhang
tussen de maatregelen, maar ook tussen de problemen criminaliteit,

angst voor criminaliteit en leefbaarheid. Er kan namelijk verondersteld
worden dat herstel van de schade voorkomt dat de school een verloeder-

de uitstraling krijgt. Het bevorderen van de onveiligheidsbeleving van
omwonenden en andere buurtbewoners en een verloederde omgeving

wordt hierdoor tegengegaan. Met andere woorden, er kan gesteld worden

dat de getroffen maatregelen een indirect effect hebben op de
onveiligheidsbeleving van de bewoners en de leefbaarheid van de buurt.

Uit het voorgaande blijkt dat een integrale aanpak op diverse manieren

ingevuld kan worden. Uit de verschillende beleidsrapporten van DCP

blijkt dat bij criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer vooral het

accent zou moeten komen te liggen op de samenhang tussen de
maatregelen bij de aanpak van diverse vormen van criminaliteit. Met

andere woorden, criminaliteit in termen van misdrijven zoals vernielin-

gen, woninginbraken, fietsendiefstallen (Rook en Leeuwenburg, 1991; De

Waard en Savornin Lohman, 1991; Wijn, 1991; Blits en Eijken, 1994). Het

is dan ook deze invulling van het begrip criminaliteitspreventie via

integraal buurtbeheer dat gehanteerd zal worden bij de uiteindelijke

beoordeling van de drie projecten in de praktijk.
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Inventarisatie van de

maatregelen

Bij een maatregel hoort een beoogd effect. Met andere woorden, als een

bepaalde maatregel genomen wordt, dan zou er al een bepaald idee
moeten leven over het gewenste effect daarvan. Er is sprake van succes

als het gewenste effect ook wordt bereikt.
Om effecten te kunnen bepalen is het noodzakelijk om aan te kunnen

geven welke maatregelen zijn getroffen in een buurt, maar ook of en in

hoeverre zij daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Verder moet aandacht worden

besteed aan doelgroepen en doelgebied en dergelijke voor een zo
compleet mogelijk beeld van een buurt. Het is daarom belangrijk om per

buurt het volgende te kunnen aangeven:
- Wat zijn de specifieke maatregelen geweest?

- Welke effecten verwachtte men per maatregel?

- Wat is de start-/einddatum van de maatregel?
- Wat is de beoogde en gerealiseerde reikwijdte van een maatregel?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er een vragenlijst opgesteld,
waarin onder meer bovenstaande vragen zijn verwerkt. In eerste

instantie zouden bovenstaande vragen beantwoord moeten worden,

maar hoe meer informatie verzameld kon worden des te beter het zou

zijn. Het gesprek met een sleutelinformant zou dan ook het karakter van
een open interview mogen krijgen.

Er zijn verschillende bronnen aangeboord om een indruk te krijgen van

wat er per stad gebeurde. Er zijn verschillende documenten geraad-

pleegd zoals voortgangsoverzichten van opbouwwerkers en verder zijn er

via (telefonisch) contact met bijvoorbeeld de gemeentecodrdinator
sleutelinformanten gekozen om te benaderen voor meer informatie. Een

sleutelinformant is iemand die ter plaatse direct betrokken is bij het
uitvoeren van een maatregel, dit kan bijvoorbeeld een opbouwwerker

zijn of een wijkbeheerder. Voor deze manier is gekozen om een zo
compleet mogelijk beeld te krijgen. In de verschillende steden zijn

diverse acties ondernomen in het kader van buurtbeheer, wat steeds
weer tot een ander pakket van maatregelen heeft geleid. Kortom, het

moest duidelijk zijn om welke maatregelen het ging per stad en welke

personen benaderd konden worden voor een interview en welke vragen

beantwoord moesten worden in het interview.
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De procedure voor dit onderdeel van het onderzoek was als volgt. Er

werd eerst contact gezocht met de sleutelinformant met het verzoek om

een interview, waarbij uitgelegd werd waar het over ging. Vervolgens is
er een afspraak gemaakt om (vaak ter plaatse) het interview af te nemen.

Opvallend hierbij was dat niet alle sleutelinformanten even enthousiast
reageerden, doordat soms een heersende onderzoeksmoeheid ter plaatse

een rol speelde. Dit hing onder andere samen met veel andere onderzoe-
ken, die daar gelijktijdig en door elkaar liepen. Soms werd te kennen

gegeven dat de sleutelinformant van mening was dat het project over-
geëvalueerd werd. In deze visie waren er dan teveel mensen te vaak en te

lang bezig met interviewen van sleutelinformanten.
In de praktijk had het gesprek met een sleutelinformant over een

maatregel het karakter van een open interview. Er werd in sommige

gevallen uitvoerig en veel verteld, waardoor een interview soms uren in
beslag kon nemen. Voor deze arbeidsintensieve benadering van het

inventariseren van de maatregelen is gekozen, omdat met behulp van
bovenstaande gegevens uit de interviews inzicht kan worden verkregen

in de stand van zaken en voortgang in een bepaalde projectbuurt.
Er zijn in totaal 84 interviews gehouden in de drie steden. De verdeling

van het totaal aantal interviews is als volgt; in Arnhem 30, in Eindhoven
29 en in Amsterdam 25 interviews. Nadat de gegevens waren verzameld

is op verschillende manieren getracht om een overzicht te krijgen door

verschillende activiteiten op een systematische wijze in te delen. Voor
het classificeren van de maatregelen is het DSP-preventiemodel (Van

Overbeeke en Van Soomeren, 1994) gebruikt, aangevuld met een meer

beschrijvend overzicht per projectbuurt. Stapsgewijs zal worden
uitgelegd hoe dit in zijn werk is gegaan.

3.1 Randvoorwaarden en maatregelen

In het totaalpakket van activiteiten per stad is een onderscheid gemaakt

in randvoorwaarden en maatregelen. Deze onderverdeling is gemaakt

met behulp van het preventiemodel van Polder en Van Vlaardingen
(1992), waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat randvoorwaarden in

het meest gunstige geval ondersteunende activiteiten zijn voor

preventiemaatregelen. Een voorbeeld is overleg tussen een opbouw-

werker en een gemeentecotirdinator. Van het overleg op zich hoeft een
bewoner niets te merken, maar een bewoner zou wel iets kunnen

merken van de genomen maatregelen die voortvloeien uit datzelfde

overleg, zoals het aanbrengen van lampen op achterpaden langs de
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tuinen bij huizen. Het eerste wordt gezien als een randvoorwaarde,

terwijl het laatste als een maatregel wordt gezien. Randvoorwaarden

leiden vaak tot maatregelen, maar niet per definitie. Als er overleg
plaatsvindt tussen een opbouwwerker en een gemeentecoSrdinator, dan

hoeft dit niet automatisch omgezet te worden in voor bewoners tastbare

resultaten, zoals de eerdergenoemde lampen op de achterpaden.
Met een preventiemaatregel wordt gedoeld op activiteiten op de werk-

vloer, zoals voorlichtingscampagnes voor buurtbewoners of vrijetijdsbe-

steding voor jongeren.

3.2 Classificatie van de maatregelen

Door het WODC is gekozen voor toepassing van het model van Van

Overbeeke en Van Soomeren (1994), gebruikt bij de procesevaluatie van
buurtbeheer, waarbij het model van Polder en Van Vlaardingen (1992) en

de maatregelenmatrix van Van Dijk en De Waard (1991) zijn aangepast

(zie schema 2). Met dit model wordt het mogelijk om ook onveiligheids-
gevoelens van bewoners, één van de aandachtspunten van buurtbeheer,

te betrekken bij de beoordeling van maatregelen. Een preventiemaatregel
wordt hier beschouwd als een activiteit of een cluster van activiteiten

die:

1 een daadwerkelijke poging inhouden om de keuzetermen van

potentiële daders te beïnvloeden en/of

2 een daadwerkelijke poging inhouden om de beleving van de
bewoners (potentiële slachtoffers) te beïnvloeden.

Het begrip keuzeterm is een verzamelnaam voor de kosten en baten, die

horen bij de afweging door de dader om al dan niet een delict te plegen.
Verondersteld wordt dat een potentiële dader zich kan laten beïnvloeden

door de baten (zoals voldoening, sociale baten en buit) en kosten (zoals

inspanning, sanctiekans, sanctie en moraal).

Het tweede criterium betekent dat potentiële slachtoffers iets gemerkt
moeten hebben van een maatregel, opdat hun onveiligheidsbeleving

beïnvloed kan worden. Een bewoner merkt niets van een inventarisatie

van de woningen in de buurt, die in aanmerking zouden kunnen komen

voor beter hang- en sluitwerk. Het daadwerkelijk aanbrengen van dit
hang- en sluitwerk in woningen is een activiteit die een bewoner wel kan

opmerken, wat ook de onveiligheidsbeleving kan beïnvloeden.
Voor het classificeren van criminaliteitspreventiemaatregelen worden

drie dimensies onderscheiden in het preventiemodel:
- een dader-, slachtoffer-, delict- of situatiegerichte oriëntatie;
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- het bereik (welke daders, delicten en/of situaties);
een op baten, inspanning, sanctiekans, sanctie en/of moraal gerichte

strategie.

Schema 2: De elementen van het preventiemodel

preventiemaatregel

orlëntade bereik

dadergericht primair
(hele buurt of
buurtbevolking)

en/of

alachtoflergericht

en/of

deuctgerlcht

en/of

shumlegeericht

secundair
(risicoplekken
of -groepen)

tertiair
(probleemplekken
of -groepen)

strategie

baten

Inspanning

sanctiekans

moraal

Oriëntatie
Met het begrip oriëntatie wordt aangegeven waarop een maatregel is

gericht: op wie (daders, slachtoffers) of wat (situaties, delicten).
- Een situatiegerichte maatregel betekent een ingreep op een bepaalde

delictplek en/of ingreep tijdens een bepaalde delictperiode (bijvoor-

beeld de periode rond de jaarwisseling).

- Een dadergerichte maatregel houdt een poging in tot het beïnvloe-

den van potentiële daders buiten de delictsituatie om (bijvoorbeeld
projecten om te voorkomen dat allochtone jongeren afglijden naar

de maatschappelijke marge).
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- Met een delictmaatregel wordt beoogd één of meer specifieke
delicten te voorkomen (bijvoorbeeld: hang- en sluitwerk verbeteren

is gericht op het delict woninginbraak). Als een maatregel niet

delictgericht is, dan heeft hij betrekking op criminaliteit in het

algemeen.
- Een slachtoffergerichte maatregel is gericht op onveiligheidsbeleving

en gedrag van potentiële slachtoffers (bijvoorbeeld het aanstellen
van een buurtconciërge in een wooncomplex voor ouderen).

Een maatregel kan overigens ook verschillende oriëntaties hebben en
bijvoorbeeld tegelijkertijd situatie- en dadergericht zijn. De categorieën

zijn dus niet wederzijds uitsluitend. Om het uitgangspunt van het

onderzoek `Criminaliteitspreventie via buurtbeheer' vast te houden is
bovendien gekeken of een maatregel gericht was op leefbaarheid,

onveiligheid of criminaliteit (en de mogelijke combinaties).

Bereik
Het bereik van een maatregel geeft aan wat de omvang is van de

doelgroep of het doelgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

primaire, secundaire en tertiaire preventie (Van Dijk en De Waard, 1991)

om aan te geven op welke daders, slachtoffers, delicten of situaties een
preventiemaatregel is gericht.

- Primaire preventie:
Activiteiten die op de totale buurtbevolking zijn gericht. Voorbeelden

zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor inbraakpreventie en goede wet-

en regelgeving.

- Secundaire preventie:
Maatregelen die gericht zijn op specifieke risicogroepen of risico-

plekken. Voorbeelden hiervan zijn randgroepjongerenwerk en

pleintoezicht.
- Tertiaire preventie:

Maatregelen gericht op personen of situaties die vanuit het perspec-
tief van criminaliteit problematisch gebleken zijn. Voorbeelden

hiervan zijn Halt-afdoening, het wegnemen van enge plekken en het

afsluiten van schoolpleinen.

Binnen de preventiecategorieën kan onderscheid worden gemaakt of een
maatregel is gericht op plaats, persoon of tijd (en eventuele combinaties

hiervan). Als er bijvoorbeeld iedere dag na schooltijd jongeren rondhan-
gen in een plantsoen, dan scoort een maatregel voor de aanpak van dit

probleem op alle categorieën. De combinatie(s) van die soorten
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preventie wordt door ons omschreven als de reikwijdte van een maat-

regel.
Verder wordt bij het classificeren van de maatregelen ook het verschil

tussen beoogde en gerealiseerde reikwijdte aangegeven. Met andere

woorden, dat wat bedoeld werd te bereiken met de maatregel en dat wat
werd bereikt.

Strategie

Met het begrip strategie van een maatregel wordt aangeduid op welke
keuzeterm(en) van de dader (baten, inspanning, sanctiekans, sanctie

en/of moraal) een maatregel gericht is. Het plaatsen van een alarmin-

stallatie bijvoorbeeld lijkt meer te maken te hebben met het vergroten
van de inspanning en de sanctiekans dan met het verkleinen van de

baten, het verzwaren van de sanctie en het versterken van de moraal
(Polder, 1992).

De keuzetermen zijn niet wederzijds uitsluitend. Dezelfde maatregel kan
verschillende keren genoemd worden bij de diverse onderdelen.

Bij slachtoffergerichte preventie kan niets gezegd worden over de
strategie. Dergelijke maatregelen zijn niet gericht op het beïnvloeden

van daders.

3.3 Criminaliteltspreventiemaatregelen 1991-1993

Als laatste is gekeken naar het tijdsbestek, waarin een criminaliteitspre-
ventiemaatregel is gestart (en/of beëindigd). Bij deze laatste indeling in

een categorie is gekozen voor een karakterbeschrijving van de maatrege-

len om een indruk te krijgen van wat er gebeurd is in het kader van de

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer voor 1991-1993. Een
karakterbeschrijving is een wat uitgebreidere beschrijving van deze

maatregelen. De achterliggende gedachte hierbij is om te kijken wat een

toegesneden pakket maatregelen op de buurt inhoudt in de praktijk,

zodat het integrale aspect van buurtbeheer nader wordt bekeken. Het

was geen haalbare kaart om te achterhalen of al deze maatregelen

daadwerkelijk met behulp van de subsidie van het ministerie van justitie

zijn uitgevoerd, maar het was in sommige gevallen wel duidelijk dat

maatregelen vanuit een ander ministerie waren gestart (en/of gesubsidi-
eerd), zoals het leer-/opvoedingsproject `Opstap' in Amsterdam.

Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat niet precies dezelfde informa-
tie gepresenteerd gaat worden als in het rapport van de procesevaluatie
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(Van Overbeeke en Van Soomeren, 1994). Er is door het WODC gewerkt

met andere gegevens; de door ons beschreven pakketten van maatrege-
len per stad waren doorgaans wat groter zoals in Arnhem. Alle activitei-

ten die maar enigszins een buurtbeheerachtige insteek hadden, zijn dan

ook onderzocht, waarbij ook is bekeken hoe een projectbuurt kon
meeprofiteren van maatregelen die bijvoorbeeld stadsbreed werden

uitgevoerd, zoals Halt in Arnhem.

Bovendien is er naast het gebruik van het preventiemodel van Van
Overbeeke en Van Soomeren een eigen invulling gegeven aan catego-

rieën in de onderzochte maatregelen, waardoor een relatief uitgebreide

uitwerking van maatregelen wordt gegeven. In de hierna volgende

beschrijvingen per stad worden de buurtbeheeractiviteiten geclassifi-
ceerd volgens de hierboven beschreven begrippen in dezelfde volgorde.
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Maatregelen Arnhem

In Arnhem zijn er in totaal negenentwintig activiteiten in het kader van
buurtbeheer genoemd (zie schema 3).

4.1 Randvoorwaarden en maatregelen

Randvoorwaarden

Er zijn hier veertien activiteiten, die randvoorwaarden (zie schema 3)

worden genoemd. Verschillende randvoorwaarden hebben duidelijke

kenmerken van ondersteunende activiteiten, zoals het optimaliseren van
de registratie en het wijkbudget.

Bij het optimaliseren van de registratie was het de bedoeling dat de
informatiestroom voor de buurt zou worden gestroomlijnd. Malburgen is

verdeeld in Malburgen-oost en Malburgen-west. In iedere wijk staat een
wijkpost met een eigen registratiesysteem. Deze wijkpost is opgericht om

als meldpunt voor de bewoners te dienen en is bestemd voor huisvesting
van onder andere de baliemedewerker van het meldpunt en de opbouw-

werker. Met de computer wordt de klachten- en projectregistratie/
administratie bijgehouden met bijvoorbeeld datum, soort en probleem/

delict. Door deze uniforme manier van registreren wordt het mogelijk
om vroegtijdig problemen te signaleren, het gevoerde beleid te volgen,

tijdig bij te sturen en materiaal te verzamelen ten behoeve van evaluatie.
De voorloper van het wijkbudget was het experimenteerbudget, dat

diende ter bevordering van creativiteit, voorbeeldprojecten en over-

dracht. Reeds vanaf 1989 werd er een bepaald bedrag beschikbaar

gesteld om ideeën van bewoners financieel te belonen, zodat uitvoering
van deze ideeën kon plaatsvinden.

Na jarenlang hiermee ervaring te hebben opgedaan is overgegaan op een

wijkbudget, waarbij het beschikbare geldbedrag veel hoger is dan bij het
experimenteerbudget. Voor de bewoners is er een behoorlijke

bestedingsvrijheid; een buurtfeest organiseren mag ook.

Maatregelen
Er zijn twaalf maatregelen (zie schema 3) voor Malburgen te noemen.

Een project zoals het speelvoorzieningenaanbod en een winkelwagentjes-

project hebben allebei betrekking op de hele buurt, maar de aanpak van

het speelvoorzieningenaanbod is gericht op de jeugdige bewoners van

de wijk.
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In Malburgen zou er voor goede spreiding van speelterreintjes over de

wijk moeten worden gezorgd, volgens de bewoners. Er zijn in de loop

der tijd steeds meer kinderen komen wonen, waardoor de behoefte aan
speelvoorzieningen toenam. Door wijkbeheerders is gewerkt aan

achterstallig onderhoud en verschillende speelterreinen zijn her-
ingericht. Via het wijkbudget is tienduizend gulden gereserveerd voor

het aanpakken van de speelvoorzieningen.

In Malburgen slingeren nogal wat winkelwagentjes rond. Er zijn verschil-

lende winkeliers die hebben geprobeerd de handen ineen te slaan om dit
probleem op te lossen. De overlastproblemen van de rondslingerende

winkelwagentjes concentreren zich rond bepaalde straten in Malburgen

voornamelijk rondom flats.
Het wijkbeheer gaat een actie organiseren om te proberen een

mentaliteitsverandering teweeg te brengen, omdat opruimen van de
winkelwagentjes alleen niet genoeg is. Rondslingerende karretjes geven

van de wijk een verpauperd beeld.
De aanpak van de werkloze jongeren is bij deze maatregel (zie schema 3)

stadsbreed, waarbij het de bedoeling is om de kansen voor jongeren
tussen de 18 en 35 jaar te verbeteren voor werk en/of scholing. Het is

een leer-/werkproject (een soort voorschakelopleiding), dat in de meeste

gevallen leidt naar een vervolgopleiding. Er wordt hier praktische
training geboden op het gebied van metaal-, hout-, elektro- en

installatietechniek. Het centrum zit voortdurend vol. Tegenwoordig is er

zelfs een wachtlijst.

Er kunnen twee activiteiten (zie schema 3) worden genoemd, die nu nog

in de voorbereidende fase verkeren nl. de buurtpreventiemaatregelen de

Drieslag en verslavingsoverlast.

Bij de buurtpreventiemaatregelen voor winkelcentrum de Drieslag wordt
er nu nog aan gewerkt om de organisatorische aspecten structuur te

geven. In de afgelopen jaren zijn er een paar overvallen geweest op

verschillende winkels, waarbij zelfs iemand vermoord is. Ook vinden er

ongeregeldheden plaats bij de pinautomaat. Het winkelcentrum is 's
avonds niet goed verlicht. Verder hangen er veel jongeren rond. Deze

gebeurtenissen beïnvloeden de onveiligheidsgevoelens van de bezoekers
van winkelcentrum de Drieslagen de om-/aanwonende bewoners. Er

wordt gewerkt aan plannen om de situatie te veranderen door overleg

met de winkeliersvereniging, bewoners en politie.

De verslavingsoverlast wordt incidenteel aangepakt. Het is geen buurt-

beheermaatregel op het gebied van drugsoverlast, maar het wordt
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Schema 3: Buurtbeheeractiviteiten Arnhem

randvoorwaarden (N=14):

wijkbudget

experimenteerbudget

versterken beroepsmatige ondersteuning

wijkposten

netwerk beroepskrachten

ondersteuning bewoners/vrijwilligers

coordinatie binnen gemeentelijk apparaat

cursus omgaan met minderheden

wijkbeheerplatform per wijk installeren

registratie optimaliseren

verbeteren publiciteit/voorlichting richting bewoners

OnderwijsVoorrangsGebieden

netwerk bewonerscontacten

maatregelen (N=12):

integratieproject migranten bij wijkbeheer

speelvoorzieningenaanbod

conciërges basisscholen

wijkbeheerder aanstellen

winkelwagentjesproject

openbaar groen verbeteren/onderhouden

huismeester

inbraakpreventie m.b.v. buurtconciërges

aanpak sociaal onveilige plekken

Halt-afhandeling

gebiedsagenten

technopreventieve maatregelen

zwerfvuilproject

maatregel stadsbreed (N=1):

werkloze jongeren: Technisch centrum voor

training en instructie

27

randvoorwaarden (N=14):

wijkbudget
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Vervolg schema 3

geplande maatregelen/randvoorwaarden (N=2):

buurtpreventiemaatregelen de Drieslag

verslavingsoverlast
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totaal 29

nauwgezet gevolgd. De specifieke problematiek rondom Marokkaanse

koeriertjes krijgt wel bijzondere aandacht. Er is nog geen sprake van een

structurele aanpak van deze problemen, maar er is eerder sprake van
een ontwikkeling.

4.2 Classificatie van de maatregelen

Oriëntatie en bereik

De maatregelen worden weergegeven in schema 4. Bij de categorie

primair bereik worden hier drie maatregelen ondergebracht en dan
alleen in de categorie situatie.

De meeste maatregelen worden ondergebracht bij de categorie van

secundair bereik. Het accent van dit pakket maatregelen ligt hier dan bij

risicoplekken en/of -groepen. Bij de categorie tertiair bereik worden
totaal vier maatregelen ondergebracht, waarvan één maatregel onderge-

bracht wordt bij daders en drie bij situatie. Allemaal maatregelen die
zijn gericht op probleemplekken-/groepen.

De maatregel van wijkbeheerder is ondergebracht bij drie categorieën,
dat wil zeggen dat deze maatregel bedoeld is voor de hele buurt, voor

risicoplekken en voor probleemplekken.

De maatregelen zijn ingedeeld in categorieën van plaats, persoon of tijd

en eventuele combinaties (zie schema 5).
Zes maatregelen hebben betrekking op de categorie plaats. Voorbeelden

hiervan zijn een huismeester en het aanstellen van een wijkbeheerder.
Bij de huismeester gaat het om portiekflats, waarbij het verbeteren van

het woon- en leefklimaat in en rondom de flats voorop staat. Een

wijkbeheerder aanstellen is voor de hele buurt bedoeld, ook al zal de

wijkbeheerder meer tijd en/of aandacht moeten besteden aan probleem-
plekken in de buurt.

Er is één maatregel gericht op personen, nl. Halt. De Halt-afhandeling is
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Schema 4: Oriëntatie en bereik van de maatregel
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oriëntatie bereik

primair secundair tertiair

dader - Haltaanpak

slachtoffer

delict - technopreventieve

maatregelen

- inbraak preventie

m.b.v. buurt-

conciërges

- conciërges basis-

scholen

situatie - gebiedsagent - zwerfvuil project - huismeester

- openbaar groen - wijkbeheerder - aanpak sociaal

verbeteren/ - conciërges basis- onveilige plekken

onderhouden scholentechno- - wijkbeheerder

- wijkbeheerder preventieve maat-

regelen

gericht op jongeren van 12-18 jaar, die strafwerkzaamheden en/of

schadeherstel verrichten als alternatieve straf voor het door hen
gepleegde vandalisme.

Het project inbraakpreventie met behulp van buurtconciërges en het
zwerfvuilproject zijn allebei gericht op plaats en persoon. Voor het

eerstgenoemde project zijn buurtconciërges aangesteld voor het maken

van allerlei aanpassingen en het aanbrengen van inbraakwerende

voorzieningen in huizen, waar ouderen (55+) en (jongere) gehandicapten

wonen. Met het zwerfvuilproject wordt getracht de leefbaarheid in de

buurt te verbeteren en bewoners bewust te maken van zwerfvuil.

De conciërges op basisscholen kunnen de onderhoudssituatie verbeter-

enin en rondom het schoolgebouw. Door het toezicht houden van de
conciërge kan het vandalisme afnemen.
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Schema 5: Reikwijdte maatregelen Arnhem

plaats:

aanpak sociaal onveilige plekken

wijkbeheerder aanstellen

winkelwagentjesproject

openbaar groen verbeteren/onderhouden

huismeester

technopreventieve maatregelen

persoon:

Halt-afhandeling

tijd:

plaats en persoon:

speelvoorzieningenaanbod

inbraakpreventieproject m.b.v. buurtconciërges

gebiedsagent

zwe rfvu i lp roj ect

plaats, persoon en tijd:

conciërges basisscholen

totaal
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aantal

6

1

0

4

1

12

Beoogde en gerealiseerde reikwijdte
Nu volgt een vergelijking tussen beoogde en gerealiseerde reikwijdte.

Met andere woorden, het verschil tussen dat wat bedoeld werd aan te
pakken en dat wat in de praktijk is gebeurd.

Voor drie van de twaalf maatregelen kan gezegd worden dat de beoogde

reikwijdte is gerealiseerd, dit geldt voor sociaal onveilige plekken,

openbaar groen verbeteren/onderhouden en Halt-afhandeling. Alles is
gebeurd conform voorgenomen aanpak. Bij de rest van de maatregelen,

op één na, kan gezegd worden, dat de beoogde reikwijdte nog niet

helemaal is gerealiseerd. Voor de verdere projecten geldt dat de beoogde
reikwijdte en gerealiseerde reikwijdte niet geheel overeenstemmen. Bij

het aanstellen van de conciërges op basisscholen was het de bedoeling
dat op alle tien de basisscholen een conciërge zou worden aangesteld.

Ten tijde van het interview was dit doel nog niet gehaald, maar er was
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toen ook niet precies bekend op hoeveel scholen wel een conciërge

aanwezig was. De aanpak voor verbetering en uitbreiding van het

speelvoorzieningenaanbod vordert gestaag, maar er zijn nog plekken in

de buurt die nog aangepakt moeten worden. Er is in ieder geval een

apart budget voor gereserveerd. De wijkbeheerder is er voor alle
bewoners van de hele buurt, maar geschat wordt dat zo'n 25% van de

bewoners de wijkbeheerder kent. Ongeveer 20 bewoners doen actief mee
aan vergaderen e.d. De wijkbeheerder voert allerlei werkzaamheden uit

zoals het aanbrengen van verlichting op de achterpaden en het 'opscho-
nen' van de achterpaden. Het project van de huismeesters verloopt voor

drie van de vier goed. Er is tussentijds, door vertrek van een huismees-
ter, een vacature ontstaan voor een vierde huismeester, omdat de

bewoners er niet voor wilden betalen. Er wordt gezocht naar een andere

betalingsconstructie, zodat deze vacature weer opgevuld kan worden.
Voor het inbraakpreventieproject met behulp van de buurtconciërges

zouden bij zo'n 165 woningen inbraakwerende voorzieningen worden
aangebracht volgens planning. Ten tijde van de interviews waren er

totaal zo'n 27 woningen aangepakt, doordat het meer tijd kostte dan in
eerste instantie was verwacht. Er was toen nog behoorlijk wat werk. Voor

de samenwerking met een gebiedsagent kan gezegd worden, dat de
communicatie via de wijkpost sneller verloopt bij klachten en/of

problemen in de buurt. De gebiedsagent komt regelmatig langs op de

wijkpost. Het treffen van technopreventieve maatregelen vraagt op

sommige onderdelen soms meer tijd dan verwacht. Bijvoorbeeld voor
het aanbrengen van verlichting op de achterpaden is het soms nodig om

een geul te graven in de achtertuin voor de elektriciteitsbedrading van

het huis naar de lamp bij de schuur. Het opschonen van de achterpaden

verloopt wat trager. Het betrekken van bewoners bij opschoningsacties
verloopt niet zo vlot als verwacht. Het zwerfvuilproject op zich loopt nog

steeds. Alleen het erbij betrekken van kinderen bij het opruimen van het

zwerfvuil is indertijd in de koelkast gezet.

Het winkelwagentjesproject verloopt wisselend goed. Er wordt nog

gezocht naar een structurele oplossing. Wat dat betreft is de bedoelde

reikwijdte (nog) niet gerealiseerd, maar er wordt nog aan gewerkt.

Maatregelen (Leefbaarheid, Onveiligheid, Criminaliteit)

In schema 6 wordt een overzicht gegeven van de maatregelen, die

betrekking hebben op leefbaarheid, onveiligheid of criminaliteit en

eventuele combinaties. Alle maatregelen hebben betrekking op deleef-

baarheid in de buurt. Een voorbeeld is het verbeteren van het
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Schema 6: Maatregelen Arnhem

speelvoorzieningenaanbod

conciërges basisscholen

wijkbeheerder aanstellen

winkelwagentjesproject

openbaar groen verbeteren/onderhouden

huismeester

inbraakpreventieproject d.m.v. buurtconciërges

sociaal onveilige plekken

Halt-afhandeling

gebiedsagenten

technopreventie maatregelen

zwerfvuilproject

totaal

L = leefbaarheid

0 = onveiligheidsgevoelens

C = criminaliteit
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L 0 C

x

x x

x x x

x

x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x x

x x x

x x

12 7 9

onderhoud van openbaar groen, dat bijvoorbeeld niet alleen de algemene

hygiëne bevordert, maar ook de buurt een schoner aanzien geeft.
Zeven van de twaalf maatregelen hebben betrekking op onveiligheids-

gevoelens, waarbij het accent ligt op het verbeteren van de woonomge-
ving zoals het treffen van technopreventiemaatregelen.

Negen van de twaalf maatregelen zijn gericht op het voorkomen van

criminaliteit, waarbij de soorten delicten nogal uiteenlopen. Een

zwerfvuilproject is gericht op het opruimen van vuil (van rondwaaiende
ijspapiertjes tot rondslingerende spuiten) in de buurt, terwijl Halt-

jongeren zo nu en dan vervuilde delen van de wijk schoonmaken als

straf voor hun vandalistische gedrag.
De meeste maatregelen richten zich op combinaties van leefbaarheid,

onveiligheid en criminaliteit, waarbij bijvoorbeeld de vervulling van de

taken van de wijkbeheerder betrekking heeft op al deze aspecten.



Maatregelen Arnhem 33

Strategie van de maatregel

De maatregelen worden verdeeld over alle categorieën, behalve bij baten

wordt geen enkele maatregel ondergebracht (zie schema 7).

De meeste maatregelen zijn terug te vinden bij de categorie inspanning,

waarbij het verbeteren van de woonomgeving centraal staat.

Schema 7: Strategie van de maatregel

keuzetermen omschrijving

baten

inspanning inbraakpreventie m.b.v. buurtconciërges

technopreventieve maatregelen

aanpak sociaal onveilige plekken

wijkbeheerder aanstellen

sanctiekans gebiedsagent

huismeester

conciërges basisscholen

sanctie Halt-aanpak

moraal huismeester

Doorlooptijd

De ene maatregel heeft een paar maanden geduurd, terwijl andere

maatregelen alweer jaren lopen en vaak tot structurele maatregelen zijn
gaan behoren.

4.3 Criminaliteitspreventlemaatregelen 1991-1993

In Malburgen in Arnhem kunnen vijf criminaliteitspreventiemaatregelen
(zie schema 8) worden genoemd, die gestart (en/of geëindigd) zijn in de

periode van de subsidieverstrekking van het ministerie van justitie

(1991-1993). De delicten waar het voornamelijk om gaat, zijn vandalis-
meen overlast. Vervuiling en inbraak worden beduidend minder vaak

genoemd.

Er volgt nu een beschrijving per maatregel om een indruk te geven van

dat wat er ter plaatse is gebeurd.
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Schema 8: Criminaliteitspreventle maatregelen 1991-1993
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doorlooptijd

Arnhem (N=5):

conciërges basisscholen jaren

inbraakpreventie m.b.v. buurtconciërges jaren

aanpak sociaal onveilige plekken jaren

technopreventieve maatregelen jaren

zwerfvuilproject 1 jaar

Treffen technopreventieve maatregelen

Het treffen van technopreventieve maatregelen in Malburgen kan

wordenonderverdeeld in een drietal activiteiten, te weten het aanbren-
gen van verlichting op de achterpaden van de huizen, het 'opschonen'

van de achterpaden en het rechtmaken van paden bij de tuinen (de zgn.

erfafscheiding).

Het doel van het treffen van technopreventieve maatregelen is het

verminderen van criminaliteit, verminderen van angst- en onveiligheids-

gevoelens, het verkleinen van de kans op slachtofferschap en het
verbeteren van het leefklimaat.

Het beoogde effect van het uitvoeren van eerdergenoemde activiteiten is,

dat mensen zich veiliger voelen door een veiliger omgeving. Kenmerkend
voor Malburgen zijn de lange, veelal slecht verlichte en vaak vervuilde

achterpaden. Het gevoel van onveiligheid dat dit met zich mee brengt

wordt vaak genoemd door buurtbewoners. Het is de bedoeling om angst
voor criminaliteit in het algemeen te verminderen.

Ongeveer op driekwart van de achterpaden in de buurt zou verlichting

aangebracht moeten worden. Het aanbrengen van een lamp op het
achterpad bij de tuin van een huis brengt voor de bewoner stroomkosten

van ongeveer een gulden per maand met zich mee. Niet iedere bewoner

wil dit betalen. De lampen worden dan ook alleen opgehangen bij

bewoners, die wel de stroomkosten van de lamp willen betalen.
Ongeveer de helft van deze achterpaden kwam in aanmerking voor

'opschoning' vanwege vervuiling.
Het recht maken van de paden bij de tuinen (erfafscheiding) is tot nog

toe mondjesmaat gebeurd.
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Inbraakpreventieproject met behulp van buurtconciërges
De buurtconciërges in Malburgen zijn aangesteld om ouderen van 55+

en (jongere) gehandicapten (langer) zelfstandig en veilig te laten wonen.
Het doel van het project is het realiseren van aanpassingen en het

aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen in de woning (voorals-

nog geen boven- en flatwoningen) voor een lage prijs. Het wooncomfort

en de veiligheid in de woning wordt zodoende verhoogd. In zijn
algemeenheid wordt hier genoemd dat ouderen vaak last hebben van

onveiligheidsgevoelens.

Het beoogde effect is het verminderen van onveiligheidsgevoelens, maar

als er hierdoor minder wordt ingebroken dan is dat een neveneffect.

Conciërges basisscholen

Door het aanstellen van conciërges op basisscholen in Malburgen kan
met name de onderhoudssituatie van de school worden verbeterd. Er

wordt gestreefd naar het verminderen van vandalisme, met name
rondom de scholen. De conciërge is ook een soort toezichthouder voor

de school en omgeving. Verder is de conciërge eveneens direct

aanspreekpunt voor ouders, kinderen en wijkbeheerorganisaties. De

eerste conciërge is in dit kader eind 1991 ingezet bij de Monchyschool.

Zwerfvuilproject
Door het opruimen van zwerfvuil wordt de leefbaarheid in de buurt

verbeterd. De wijkbeheerder gaat wekelijks met de caddy (auto met

zwaailicht) de wijk in om op te ruimen, maar daar waar nodig nog eens
een keer extra. In het algemeen ligt rondom hoogbouw meer zwerfvuil.

Van de brandweer heeft hij een koffertje gekregen om rondslingerende

spuiten op te ruimen.

Elke woensdag hielpen vijf à zes kinderen van 10-15 jaar de wijk-
beheerder bij het opruimen van zwerfvuil met de caddy. Na afloop

kregen de kinderen friet of ijs. Door kinderen mee te laten helpen met
het opruimen kunnen ze bewust gemaakt worden van zwerfvuil en via

hen mogelijk ook volwassenen.

Na ongeveer een jaar mochten er geen kinderen meer mee op de caddy

vanwege de verkeersonveiligheid volgens de politie. Voor de kinderen
was de lol er toen af, omdat het lopen met minicontainers door de buurt

niet zo leuk was als het hele gebeuren met de caddy. Sindsdien worden
er geen acties meer ondernomen voor het betrekken van kinderen bij het

opruimen van zwerfvuil.

Via het Halt-bureau wordt nu in onderling overleg met de wijkbeheerder
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afgesproken, dat jongeren bepaalde delen van de wijk opruimen in het
kader van de Halt-afhandeling.
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Sociaal onveilige plekken

Het doel van het aanpakken van sociaal onveilige plekken is het voor de

mens overzichtelijker maken van zijn directe omgeving. Deze maatregel

kan worden onderverdeeld in drie plekken, waar aandacht aan is

besteed.

In de eerste plaats is in 1991 gestart met het volgende beleid voor de
hele wijk, dat struiken niet meer tot aan een voet- of fietspad lopen. De

stroken langs deze paden worden vrijgehouden. In januari 1992 is in de

tweede plaats de Eldensweg/ Nelson Mandelabrug/Batavierenweg
aangepakt. Langs de fietspaden ligt een strook van twaalf meter breed.

Hiervan heeft men een strook van vier meter en de randen vrijgemaakt

(verdunning van beplanting). Verder is de beplanting bij de verkeerlus
bij de bushalte dunner gemaakt om zo de doorzichtigheid te vergroten.

In de derde plaats is de John Frostbrug aangepakt naar aanleiding van

een moord in oktober 1993. De brug is de toegangsweg die Arnhem-
noord en Arnhem-zuid verbindt. Aan weerskanten van de brug is een

afbuiging (verkeerlus) gemaakt, die de brug via een voet- en fietspad

verbindt met de wijk. Langs deze zgn. verkeerlus is alle beplanting
weggehaald. De beplanting bij de talud is aan de linkerkant helemaal en

aan de rechterkant gedeeltelijk weggehaald.

Het aanpakken van de plekken is afgerond en het onderhoud van het
groen is nog lopend.

Het probleem is hier het gevoel van onveiligheid. Dat zou met behulp

van bovenstaande activiteiten verminderd kunnen worden.

Samenvattend, de beschreven criminaliteitspreventiemaatregelen

hebben voornamelijk betrekking op vervuiling, inbraak, vandalisme,

onveiligheidsgevoelens. Het verbeteren van het hang- en sluitwerk door
het inbraakpreventieproject is hier in de eerste plaats bedoeld voor het

verminderen van de onveiligheidsgevoelens onder de oudere bewoners.
Het dalen van de inbraakcijfers is hier geen doel op zich, maar wordt

eerder gezien als een neveneffect.

De aanpak van sociaal onveilige plekken is gerelateerd aan onveiligheids-

gevoelens, met name door het plaatsvinden van ongeregeldheden zoals

een moord. Met betrekkelijk eenvoudige ingrepen zijn de hier genoemde

enge plekken aangepakt door in dit geval de beplanting dunner te maken
en/of weg te halen.
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Maatregelen Eindhoven

In Eindhoven zijn er in totaal negentien activiteiten genoemd in het

kader van buurtbeheer (zie schema 9).

5.1 Randvoorwaarden en maatregelen

Randvoorwaarden
Er zijn zeven activiteiten, die randvoorwaarden worden genoemd (zie

schema 9).
De oprichting van de werkgroep Criminaliteitsvoorkoming door bewo-
ners heeft ertoe geleid, dat er een keer per maand overleg plaatsvindt

om te praten over de stand van zaken in de buurt. Om overzicht te
krijgen en te houden in de gang van zaken wordt er jaarlijks een

werkplan (met verschillende prioriteiten) opgesteld. Hierdoor is het

mogelijk geworden dat verschillende ideeën uitgevoerd kunnen worden,

die eigenlijk al langer gewenst waren zoals de aanpak van het plantsoen
aan de Verhulststraat/Nicolaistraat.

De politie houdt iedere dinsdagmiddag van 13-15 uur spreekuur in
wijkcentrum De Dommel, zodat buurtbewoners hier terecht kunnen voor

problemen en klachten. Er wordt door de bewoners regelmatig gebruik

gemaakt van het spreekuur.

Maatregelen
Er zijn tien maatregelen getroffen in de Bennekel (zie schema 9). Een

project als het speelvoorzieningenaanbod is speciaal bedoeld voor de
jongere bewoners van de buurt, nl. (spelende) kinderen. Er zouden
uitgebreidere en veiligere speelvoorzieningen gerealiseerd moeten

worden, zodat kinderen op een plezierige wijze buiten kunnen spelen.

Op verschillende plekken in de buurt is dit dan ook reeds gebeurd.

Wanneer een speeltuin gereed is, dan wordt hierover een folder ver-

spreid in de buurt en er komt een feestelijke opening.

In schema 9 worden twee maatregelen genoemd die (nog) niet zijn

uitgevoerd. Over het aanstellen van een huismeester op de flats aan de
Cavallilaan en Smuldersweg is jarenlang overleg geweest tussen verschil-

lende instanties. De aanleiding hiervoor was de man, in dienst van een
schoonmaakbedrijf, die de flats (met een slechte woonsituatie) daar

schoonmaakte. Deze man bleek namelijk over goede sociale vaardig-

heden te beschikken. Hij bemiddelde in conflicten en riep bewoners ter
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Schema 9: Buurtbeheeractivitelten Eindhoven

randvoorwaarden (N=7):

werkgroep Criminaliteitsvoorkoming

loketfunctionaris De Bennekel

buurtbeheer veel werk

publiciteit buurtbeheer

verkoopcomplex DWBG

sloop kerk en Maycritewoningen

spreekuur wijkdienst politie

maatregelen (N=10):

preventieprojecten basisscholen De Bennekel

speelvoorzieningenaanbod

aanpak enge/sociaal onveilige plekken

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk

plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat

sportstimulering

wijkonderhoudsploeg

rondhangplekken

hondepoep overlast op o.a. speelplekken

vervuiling straten, achterpaden en groen

geplande maatregelen/randvoorwaarden (N=2):

huismeester

invoeren 30 km. gebied

totaal

38

19

verantwoording. Jarenlang heeft deze schoonmaker zijn taak opgevat als

huismeester en gewacht op een dergelijke aanstelling. Uiteindelijk heeft

het jarenlange overleg tussen de verschillende instanties niet geleid tot
het aanstellen van een huismeester. Sinds duidelijk is geworden dat hij

niet zal worden aangesteld als huismeester maakt hij de flats alleen nog
maar schoon.

Het plaatsen van borden met `30 km. gebied' in de Bennekel zou in de

nabije toekomst moeten plaatsvinden.
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Schema 10: Oriëntatie en bereik van de maatregelen

oriëntatie bereik

primair

dader

slachtoffer

delict

situatie

secundair tertiair

39

- sport - hondepoep op

- rondhangplek voor jongeren o.a. speel-

- preventieprojecten basisscho- plekken

len De Bennekel

- beveiliging achterpaden en

hang- en sluitwerk

- beveiliging achterpaden en

hang- en sluitwerk

- wijkonderhoudspioeg

- vervuiling achterpaden en

groen

- aanpak sociaal onveilige

plekken

- plantsoen Verhuist-/

Nicolaistraat

5.2 Classificatie van de maatregelen

Oriëntatie en bereik

De maatregelen worden weergegeven in schema 10. In deze stad wordt

geen enkele maatregel ondergebracht bij de categorie primair bereik, dat

wil zeggen dat geen enkele maatregel was gericht op de hele buurt.
Alle maatregelen worden hier ondergebracht bij de categorie van

secundair bereik, op één uitzondering na. Dit betekent dat de maatrege-
len zijn gericht op risicogroepen en/of -plekken. De risicogroepen

worden met name gevormd door (rondhangende) jongeren, die overlast

veroorzaken. De risicoplekken zijn plekken in de buurt, zoals het
plantsoen Verhulst-/Nicolaistraat, waar bijvoorbeeld spanningen

bestonden tussen verschillende gebruikersgroepen.



Hoofdstuk 5 40

De maatregelen zijn ingedeeld in categorieën van plaats, persoon of tijd
en eventuele combinaties (zie schema 11).

Er zijn vier maatregelen die worden ondergebracht bij plaats. Het gaat
bij de aanpak van sociaal onveilige en `enge' plekken om speciale plekken

in de buurt, waar iets moet gebeuren om de situatie te verbeteren. In de

meeste gevallen gaat het om het plaatsen, repareren of langer laten

branden van verlichting. De overeenkomst tussen deze maatregelen is,
dat ze allemaal betrekking hebben op de (fysieke) woonomgeving.

Schema 11: Reikwijdte maatregelen Eindhoven

plaats:

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk wijk-

onderhoudsploeg

vervuiling straten, achterpaden en groen aanpak engel

sociaal onveilige plekken

persoon:

aantal

4

0

tijd: 0

plaats en persoon:

speelvoorzieningenaanbod

hondepoep overlast op o.a. speelplekken

plaats, persoon en tijd:

sportstimulering

preventieprojecten basisscholen De Bennekel

rondhangplekken voor jongeren

plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat

totaal

2

4

10

Bij de combinatie van plaats en persoon worden twee maatregelen
genoemd, nl. het speelvoorzieningenaanbod en de hondepoepoverlast.

Bij de hondepoepoverlast is er een week lang actie geweest. Tijdens deze

actie werden folders verspreid, uitlaatverbodsborden geplaatst, een
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tekenwedstrijd op scholen werd gehouden en er hingen spandoeken in

de straten. Nadat de borden waren geplaatst was 's avonds al een deel

van de borden vernield of weg. Er zijn wel plannen om in de hele buurt
aparte hondenuitlaatstroken te maken.

Er worden vier maatregelen ingedeeld bij plaats, persoon en tijd, nl.

sportstimulering, preventieprojecten op basisscholen De Bennekel,

rondhangplekken voor jongeren en het plantsoen Verhulststraat/Nicolai-
straat. De maatregelen hebben betrekking op speciale doelgroepen

(rondhangplek voor jongeren), die daar rondhangen op bepaalde tijden

(bijvoorbeeld buiten schooltijd) en ze bevinden zich op een bepaalde
plaats.

Bij de preventieprojecten op de basisscholen in De Bennekel wordt door

middel van voorlichting aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en
drugs, maar ook aan vandalisme. De leerlingen worden gestimuleerd om

op een creatieve manier met deze informatie om te gaan door bijvoor-

beeld het schrijven van een opstel of het maken van een collage.

Beoogde en gerealiseerde reikwijdte

Nu volgt een vergelijking tussen beoogde en gerealiseerde reikwijdte.
Met andere woorden, het verschil tussen dat wat bedoeld werd aan te

pakken en dat wat in de praktijk is gebeurd.

Voor vier maatregelen kan worden gezegd dat de beoogde reikwijdte ook
de gerealiseerde reikwijdte is geworden. Dit geldt voor preventie-

projecten basisschool, plantsoen Verhuist-/Nicolaistraat, aanpak
enge/sociaal onveilige plekken en wijkonderhoudsploeg.

Voor de rest van de maatregelen. geldt dat de beoogde reikwijdte en de

gerealiseerde reikwijdte niet geheel overeenstemmen. Zo wordt in de

praktijk wel gebruik gemaakt van de voor jongeren gemaakte rondhang-

plek, maar nog steeds komt zo nu en dan de kern van het groepje

rondhangende jongeren bijeen op hun vaste plek in de Blankenburg-

straat. Het merendeel van de speelvoorzieningen zijn aangepakt. De
planning is dat het project in voorjaar 1995 wordt afgerond, dan zullen

alle plekken aan de beurt geweest zijn. Vanaf de start van het project
sportstimulering, tussen september 1993 en juni 1994, zijn 103 jongeren

bereikt, waarvan tien jongeren zijn doorgestroomd naar reguliere
sportverenigingen. De streefcijfers voor doorstroming naar reguliere

sportverenigingen, werk/scholing en hulpverlening zijn (nog) niet

gehaald. Het aantal deelnemende allochtone jongeren blijft achter bij de

verwachting. Bij het beveiligen van de achterpaden door het plaatsen

van lampen is het volgende bereikt: 187 van de 250 lampen zijn
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geplaatst. In totaal zouden er 50 hekken geplaatst moeten worden,
waarvan de eerste twee hekken inmiddels zijn geplaatst. Het hang- en

sluitwerk is een project dat vervolgens in het voorjaar van 1995 zou
moeten beginnen. Bewoners vinden de overlast van hondepoep een

probleem. Idealiter zou er in de hele Bennekel geen overlast (meer)

mogen worden ondervonden van hondepoep. Er is een actieweek

geweest over de hondepoep. Er wordt nog gewerkt aan een structurele

oplossing. Bij de aanpak van vervuiling van straten, achterpaden en

groen wordt het schoonhouden gezien als een doel op zich. De wijk-
onderhoudsploeg verzorgt de aanpak van de achterpaden, dat goed

verloopt. Een andere firma verzorgt het onderhoud van de straten, dat

redelijk verloopt.
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Maatregelen (Leefbaarheid, Onveiligheid, Criminaliteit)

In schema 12 wordt een overzicht gegeven van de maatregelen, die
betrekking hebben op leefbaarheid, onveiligheid of criminaliteit en de

eventuele combinaties. Alle maatregelen hebben betrekking op zowel

leefbaarheid, onveiligheid als criminaliteit in de buurt, met uitzondering
van de maatregel voor het speelvoorzieningenaanbod. Veel maatregelen

hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is

het opschonen van de achterpaden. In sommige gevallen is er sprake van

een zeer ernstige vorm van vervuiling: er wordt van alles neergegooid
zoals bijvoorbeeld oude matrassen, kasten, stukken fiets. Als dit wordt

opgeruimd, dan ziet de bewoner direct resultaat van zo'n maatregel. In

die zin kunnen deze maatregelen ook omschreven worden als concrete

maatregelen.
Als de maatregel betrekking heeft op criminaliteit, dan worden delicten

als vandalisme en vervuiling vaak genoemd. Ook overlast van rondhan-

gende jongeren wordt als een probleem ervaren.
Alle maatregelen, op één uitzondering na, richten zich op combinaties

van leefbaarheid, onveiligheid en criminaliteit.

Strategie van de maatregelen
In iedere categorie wordt wel een maatregel aangetroffen, behalve bij de

categorie sanctie (zie schema 13).

De meeste maatregelen worden aangetroffen bij de categorie inspanning,
waarbij het verbeteren van de woonomgeving duidelijk een accent heeft

gekregen.
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Schema 12: Maatregelen Eindhoven
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L 0 C

preventieprojecten basisschool x x x

speelvoorzieningenaanbod x

enge/sociaal onveilige plekken x x x

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk x x x

plantsoen Verhulststraat/ Nicolaistraat x x x

sportstimulering x x x

wijkonderhoudsploeg x x x

rondhangplekken voor jongeren x x x

hondepoepoverlast op o.a. speelplekken x x x

vervuiling straten, achterpaden en groen x x x

totaal

L = leefbaarheid

0 = onveiligheid

C = criminaliteit

Schema 13: Strategie van de maatregelen

keuzetermen omschrijving

10 9 9

baten rondhangplek voor jongeren

sportstimulering

inspanning aanpak sociaal onveilige plekken

vervuiling straten, achterpaden en groen

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk

wijkonderhoudsploeg

plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat

sanctiekans hondepoep op o.a. speelplekken

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk

sanctie

moraal preventieprojecten basisscholen
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Doorlooptijd
De doorlooptijd varieert van een week tot jaren. Het merendeel van de

maatregelen is gestart in 1993. Na een relatief lange voorbereidingsfase

is op een gegeven moment tot uitvoering van de verschillende maatrege-

len overgegaan.

5.3 Criminaliteitspreventiemaatregelen 1991-1993

In De Bennekel in Eindhoven kunnen acht criminaliteitspreventiemaat-

regelen (zie schema 14) worden genoemd, die gestart (en/of geëindigd)
zijn in de periode van de subsidieverstrekking van het ministerie van

Justitie (1991-1993).

De delicten die worden genoemd zijn vnl. vandalisme en vervuiling.

Inbraak en insluiping worden ook een keer genoemd bij het project
beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk. Er volgt nu een beschrij-

ving per maatregel om een indruk te geven van dat wat er ter plaatse is

gebeurd.

Schema 14: Criminaliteitspreventiemaatregelen 1991-1993

doorlooptijd

Eindhoven (N=8):

aanpak enge/sociaal onveilige plekken 1 jaar

beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk jaren

plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat 0,5 jaar

sportstimulering jaren

wijkonderhoudsploeg jaren

rondhangplekken 1 jaar

hondepoep overlast op o.a. speelplekken 1 week

vervuiling straten, achterpaden en groen jaren

Sociaal onveilige en 'enge' plekken

Het doel van het aanpakken van sociaal onveilige en 'enge' plekken is
het verhogen van het veiligheidsgevoel in de buurt. De leefbaarheid in

de buurt wordt beter door het verbeteren van het overzicht over

openbare ruimte. Door het aanbrengen van verlichting wordt meer

sociale veiligheid verkregen en het woongenot wordt verhoogd.
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Door de bewoners zijn de 'enge' plekken aangegeven. Na een inventari-

satie van de buurt zijn de navolgende plekken aangepakt. De verlichting

in het gebied van de witte woningen brandt 's avonds langer. De defecte
lamp bij de studentenflat aan de Smuldersweg is gerepareerd door de

Nutsbedrijven. De verlichting van de voetpaden tussen de blokken
huizen aan de De Montestraat is gerealiseerd door de Dienst Stads-

ontwikkeling. In het park aan de Viottastraat is door de Nutsbedrijven
een schijnwerper geplaatst. Op het Willaertplein is struikgewas verwij-

derd en een lichtmast geplaatst. Een paar locaties zijn niet aangepakt

vanwege uiteenlopende redenen, waaronder bouwtechnische problemen.
Door buurtbewoners is positief gereageerd op dit project (Evaluatie-

verslag De Bennekel, 1994).

Plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat

Het doel van het aanpakken van het plantsoen is het dusdanig afbake-

nen van de diverse terreinen, dat de verschillende groepen (voetballende
jeugd, ouders met jonge kinderen, hondenbezitters en autobezitters)

ongestoord gebruik kunnen maken van hun 'eigen' terrein. Het plant-
soen was een broeiplaats van spanningen tussen de verschillende

gebruikersgroepen. Er waren klachten over vernielde auto's en knokpar-

tijen.

In het plantsoen zijn de volgende veranderingen aangebracht. Er is een
lantaarnpaal geplaatst, zodat het plantsoen 's avonds geen donker gat

meer vormt maar nu goed verlicht is. Er zijn twee domeinen afgezet in
het plantsoen met hekken, nl. het trapveldje en de speeltuin. Om de

toegang van honden te belemmeren op deze delen van het plantsoen

zijn er anti-hondenroosters geplaatst. Indertijd waren er ook nog

plannen om in de hele buurt aparte uitlaatstroken voor honden te
maken. Met de jongeren zijn gesprekken gevoerd door onder andere het

Buurtwerk om ze vooral te stimuleren tot deelname aan reguliere

activiteiten.

Rondhangplek voor jongeren

Het project rondhangplekken voor jongeren heeft tot doel het creëren

van specifieke plekken in De Bennekel voor straatgroepen, die nu
overlast geven in de woonomgeving en vernielingen aanrichten in en om

speeltuintjes. Dit gebeurt ook in samenwerking met de jongeren zelf om
op die manier de betrokkenheid bij het realiseren van zo'n plek te

vergroten.
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Het gaat om twee groepen van rondhangende jongeren. De ene groep in
de Blankenburgstraat bestaat uit een vaste kern met ongeveer acht

jongeren, die kan uitgroeien tot een groep van veertig jongeren tussen

de dertien en achttien jaar. De andere groep in de Verhulststraat bestaat

uit maximaal vijfentwintig jongens tussen de dertien en tweeëntwintig
jaar en heeft meer allochtonen. Door het aanbieden van een alternatieve

plek voor jongeren hoopt men te bereiken dat spanningen tussen de
jongerengroepen en omwonenden/speeltuingebruikers wordt opgeheven.

Er zijn twee rondhangplekken gemaakt, die bestaan uit bankjes met een

overkapping, betegeling van de grond, prullenbakken en een wind-
scherm.

Sportstimulering

Het doel van de sportstimulering is het verminderen van vandalisme en
overlast in de buurt door jongeren door het aanbieden van sport-

activiteiten. Daarnaast wil men jongeren doorsluizen naar reguliere
sportverenigingen, scholing of werk. De sportschool bevindt zich in een

omgebouwd schoolgebouw met twee klaslokalen.

In eerste instantie gaat het om het aanbieden van sportmogelijkheden

zoals kickboksen en fitness, maar ook om het leggen van contacten. Het
zou gaandeweg meer gedragsbeïvloeding van jongeren kunnen worden.

Niet alleen vandalisme of overlast is een probleem, maar er zitten ook
jongeren tussen die wel eens inbraken plegen.

Vanaf de start sinds september 1993 hebben er zo'n 100 jongeren

deelgenomen aan sportactiviteiten. Wel moet worden opgemerkt, dat

allochtonen moeite hebben met de maandelijkse bijdrage van twintig
gulden. Om de deelname te vergroten van met name allochtonen is

gestart met een wekelijkse avond tafeltennis (gratis).

Beveiliging achterpaden en hang- en sluitwerk

Het doel van het project is het verbeteren van het hang- en sluitwerk in

woningen en zoveel mogelijk beveiligde achterpaden bij de huizen door

het installeren van verlichting en poorthekken. Door deze aanpassingen

wordt een kwaliteitsverbetering bereikt op het gebied van wonen. Het is

met name bedoeld om woninginbraak en insluiping te verminderen,

maar het is ook gericht op het verminderen van onveiligheidsgevoelens

van bewoners op de achterpaden.

Uit politiegegevens bleek dat deze buurt hoog scoorde op het gebied van

woninginbraak en insluiping. Deze delicten worden voor een zeer groot

deel via de achterkant van het huis gepleegd. Er zijn bewoners-
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vergaderingen geweest om te peilen hoeveel bewoners interesse hadden

voor de aangedragen oplossingen om deze problemen te verkleinen.
Van het totaal aantal aan te brengen lampen was, ten tijde van de

inventarisatie, het merendeel reeds geplaatst. In de schuren waar de
elektriciteit vandaan moet komen is de situatie steeds anders, waardoor

veel voorbereidend werk noodzakelijk was. Ook is een begin gemaakt

met het plaatsen van hekken bij De Bennekelstraat en de Diepenbrok-
straat. Het hang- en sluitwerk is de sluitpost in dit project.

Wijkonderhoudsploeg

Het oprichten van de wijkonderhoudsploeg heeft tot doel het verbeteren

van de woonomgeving en algemeen welzijn door inzet van werkloze
buurtbewoners op werk, dat is blijven liggen.

De wijkonderhoudsploeg voert de projecten beveiliging achterpaden en
hang- en sluitwerk uit, maar heeft daarnaast ook nog een aantal

aanvullende taken zoals het schoonmaken van de achterpaden en het
afvalvrij houden van de speelvoorzieningen.

In juni 1993 is de wijkonderhoudsploeg gestart met het opknappen van

een gebouw, dat hun werkplaats moest gaan worden. Een paar maanden

later is de wijkonderhoudsploeg begonnen met het uitvoeren van de
eerdergenoemde werkzaamheden.

De wijkonderhoudsploeg bestaat uit vijf werkmensen (drie banenpoolers

en twee JeugdWerkGarantie-ers) en een werkbegeleider. Zij rijden met

een motorkar voorzien van logo door de wijk.
Op sommige plaatsen was soms sprake van zeer ernstige vervuiling op

de achterpaden. De achterpaden worden schoongemaakt en verlichting

wordt aangebracht. Reparatiewerkzaamheden aan speelvoorzieningen

worden uitgevoerd. Bovendien houdt de wijkonderhoudsploeg al

werkend een zeker toezicht in de buurt.

Vervuiling, straten, achterpaden en groen

De aanpak van de vervuiling van straten, achterpaden en groen wordt

verzorgd door de wijkonderhoudsploeg en de Dienst Openbare Werken

van de gemeente. Het doel is om tot een betere hygiëne in het algemeen

te komen. Tot nog toe verloopt de aanpak van redelijk tot goed.

Hondepoepoverlast op o.a. speelplekken
In de week van 30 april 1993 is er gedurende één week een hondepoep-

actie geweest. 's Avonds was reeds een deel van de bordjes weg en

vernield, die eerder op de dag waren geplaatst. Met behulp van verbods-
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en uitlaatplekbordjes, afscheiding met honderoosters rond speelplekken
en dergelijke wil men de hondepoepoverlast/ -vervuiling op onder

andere speelplekken tegengaan. Gehoopt wordt op bewustwording en
gedragsverandering bij de hondenbezitters. Er wordt gewerkt aan een

`proefuitlaatplaatsbeleid', dat structureel zal worden als een en ander
naar tevredenheid is verlopen.

Samenvattend, verschillende van de bovengenoemde maatregelen

hebben betrekking op de woonomgeving, waar een accent ligt op het
onderhoud in de leefomgeving zoals speelvoorzieningen en achterpaden.

Hierbij wordt na het schoonmaken een beroep gedaan op de bewoners,

juist omdat het schoonhouden van de achterpaden eigenlijk hun
verantwoordelijkheid is. Op deze manier is dan een begin gemaakt met

een schone lei, waar bewoners mee verder kunnen. Verder zijn een paar

maatregelen speciaal gericht op jongeren en daarmee samenhangende
problemen. Op verschillende manieren wordt geprobeerd hier een

oplossing voor te vinden, waarbij ook overleg plaatsvindt met de .

jongeren. Delicten zoals vandalisme vormen hiervan een onderdeel.
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Maatregelen Amsterdam

In Amsterdam zijn er in totaal twintig activiteiten genoemd in het kader

van buurtbeheer (zie schema 15). De stad Amsterdam is onderverdeeld

in een aantal stadsdelen, waar De Pijp er één van is. De Pijp wordt

gevormd door een aantal buurten, waaronder de Diamantbuurt. Het

projectgebied van ons onderzoek is geconcentreerd rondom het
Smaragdplein, dat een onderdeel vormt van de Diamantbuurt. Om
misverstanden te voorkomen wordt hier verder de term Smaragdbuurt

gebruikt.
Het uitgangspunt wordt hier gehanteerd, dat de focus ligt op de

projectbuurt. Er wordt wel steeds een onderverdeling gemaakt voor De
Pijp en de Smaragdbuurt om in zijn totaliteit aan te geven wat er zoal

heeft plaatsgevonden aan activiteiten. Voor de verdere uitwerking van de

maatregelen is alleen gekozen voor de Smaragdbuurt, de projectbuurt.

6.1 Randvoorwaarden en maatregelen

Randvoorwaarden
In schema 15 wordt aangegeven om welke randvoorwaarden het gaat

voor zowel de Smaragdbuurt als de Pijp. In totaal gaat het om elf

randvoorwaarden, waarvan er zes voor de Smaragdbuurt en vijf voor

De Pijp genoemd kunnen worden.
Het gaat hier om een bundeling van activiteiten, waarvan bijvoorbeeld

de koffie-ochtenden voor moeders al jaren loopt.

Basisschool de Edelsteen organiseert ongeveer vijf keer per schooljaar
een koffie-ochtend voor circa twintig Turkse en tien Marokkaanse

moeders. Er wordt dan voorlichting gegeven, moeders worden geïnfor-

meerd over de school en het opvoedingsproces in brede zin. Voorberei-

dende activiteiten leiden uiteindelijk vaak tot maatregelen, maar er zijn

ook randvoorwaarden waarbij dit niet persé het geval hoeft te zijn zoals

bij de mobiele politiepost. De politie zou een keer per week de mobiele

politiepost (een omgebouwde SRV-wagen) bij het Smaragdplein plaatsen,

zodat bewoners daar terecht zouden kunnen met problemen, klachten of
zomaar een praatje. In de praktijk is dit twee keer gebeurd. Door onder

andere te lage personeelsbezetting is deze maatregel een snelle dood

gestorven.
Het project Opstap loopt al enige jaren met succes en is geïnitieerd (en

gesubsidieerd) vanuit het Ministerie van VWS (toen WVC). Het is bedoeld
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Schema 15: Buurtbeheeractiviteiten Amsterdam

randvoorwaarden Smaragdbuurt (N=6):

bewonersparticipatie stimuleren

schoolkrant

signalering

coordinatie

mobiele politiepost

koffie-ochtenden

randvoorwaarden De Pijp (N=5):

klachtenbehandeling

buurtbeheergroep

samenwerkingscontract

Arabische oudercie

Opstap

maatregelen Smaragdbuurt (N=4):

buurtfeest

pleintoezicht

onderhoud openbare ruimte

Halt preventiepraatje

maatregelen De Pijp (N=5):

sportbus

tienerwerker

inbraakpreventie

jongerennetwerk

videoproject

totaal
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20

als opvoedingsproject om leerachterstanden te voorkomen bij de jongste

kinderen van de basisschool, waarbij moeders begeleid worden om op
gepaste wijze aandacht te besteden aan hun kind. Iedere week komt de

buurtmoeder langs om met de moeder een nieuwe opdracht door te
nemen voor het kind.
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De moeder besteedt in dit kader iedere dag minstens een kwartier aan

haar kind bij het maken van de opdrachten, zoals tekenen of kleuren.

51

Maatregelen
Uit de activiteiten zijn maatregelen (zie schema 15) aangewezen, waarbij
het om negen in totaal gaat. Er is als volgt onderscheid gemaakt: vier

maatregelen voor de Smaragdbuurt en vijf voor de Pijp.
Bij de maatregelen in de Smaragdbuurt is het pleintoezicht sinds 1988

een maatregel, die al jaren loopt met succes. Het is voortgekomen uit de
anti-vandalismeprojecten die gestart zijn, toen er indertijd veelvuldig

vernieling van de ramen van basisschool de Edelsteen aan het Smaragd-
plein plaatsvond. Er is indertijd een toezichthouder aangesteld, die zich

bezig is gaan houden met de kinderen.

Er zijn twee maatregelen geweest, die een zeer korte looptijd hadden nl.
het buurtfeest en het Halt-preventiepraatje. Beide maatregelen hebben

een dagdeel geduurd.

De maatregelen in De Pijp hebben bijna allemaal betrekking op jonge-
ren, waarvan een oude maatregel de sportbus is. Deze maatregel is ook

geboren uit een anti-vandalismeproject en bestaat sinds 1988. De
sportbus wordt geplaatst bij het Smaragdplein, zodat jongeren in de
gelegenheid worden gesteld om onder begeleiding deel te nemen aan

sportactiviteiten.
Het jongerennetwerk is speciaal bedoeld voor jongeren die dreigen uit de

boot te vallen.
Verschillende samenwerkende instanties (zoals politie en school) willen

deze jongeren een helpende hand bieden om niet (verder) af te glijden
in een negatieve spiraal. Er werd voor vijf afglijdende jongeren een

individueel traject gemaakt om te voorkomen dat het erger zou worden.
Er is een jongen uit het netwerk gevallen, nadat hij was gepakt voor een

overval.

6.2 Classificatie van de maatregelen

Oriëntatie en bereik
De maatregelen voor de Smaragdbuurt worden weergegeven in schema
16. Geen enkele maatregel heeft een primair bereik, dat wil zeggen dat

geen enkele maatregel betrekking heeft op de hele buurt.
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Schema 16: oriëntatie en bereik van de maatregelen
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oriëntatie bereik

primair secundair tertiair

dader - pleintoezicht

slachtoffer

delict - Halt preventie praatje - pleintoezicht

situatie - onderhoud openbare ruimte

Alle maatregelen worden ondergebracht in de categorieën van secundair
en tertiair bereik. Dat betekent dat het accent van de maatregelen ligt op

risicogroepen of -plekken en problematische groepen/plekken. Opge-

merkt moet worden dat alle maatregelen in mindere of meerdere mate
betrekking hebben op één en dezelfde plek, ni. het Smaragdplein. Jaren

geleden zijn hier reeds anti-vandalismeprojecten gestart.

Door de mogelijkheid van combinaties wordt de maatregel van plein-
toezicht hier twee keer gescoord. Het is gericht op het Smaragdplein en
de daar aanwezige kinderen.

Per maatregel is bekeken wat de reikwijdte was van de maatregel,

waarbij een indeling is gemaakt in plaats, persoon of tijd en eventuele
combinaties (zie schema 17). Er waren geen maatregelen die alleen maar

betrekking hadden op plaats, persoon of tijd. Het betrof steeds combina-

ties bij de indeling van de reikwijdte van de maatregel.

Er zijn twee maatregelen die betrekking hebben op plaats en persoon, nl.
onderhoud openbare ruimte en Halt preventiepraatje. In deze gevallen

was het onderhoud van de openbare ruimte specifiek bedoeld voor

jongeren op het Smaragdplein en in de Saffierstraat voor de ouderen die
er wonen en de jongeren die er aanwezig zijn. Het Halt preventiepraatje

was bedoeld voor de leerlingen van basisschool de Edelsteen aan het
Smaragdplein.
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Schema 17: Reikwijdte maatregelen Smaragdbuurt
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aantal

plaats: 0

persoon: 0

tijd: 0

plaats en persoon: 2

onderhoud openbare ruimte

Halt preventiepraatje

plaats, persoon en tijd: 2

pleintoezicht

buurtfeest

totaal 4

Twee maatregelen hebben betrekking op plaats, persoon en tijd, nl. het

buurtfeest en pleintoezicht. Het buurtfeest heeft plaatsgevonden nadat

het Smaragdplein was opgeknapt, zodat er een soort van symbolische

overdracht plaats kon vinden aan de buurtbewoners. Het pleintoezicht is
gericht op kinderen die zich buiten schooltijd bevinden op en rondom

het Smaragdplein, waarbij voorkomen wordt dat zij uit verveling

bijvoorbeeld vandalisme gaan plegen door hen zinvol bezig te houden.

Beoogde en gerealiseerde reikwijdte

Nu volgt een vergelijking tussen beoogde en gerealiseerde reikwijdte
voor de Smaragdbuurt. Met andere woorden, het verschil tussen dat wat

bedoeld werd aan te pakken en dat wat in de praktijk is gebeurd.

Van drie van de vier maatregelen kan worden gezegd, dat de beoogde

reikwijdte ook overeenstemde met gerealiseerde reikwijdte. Dit geldt

voor onderhoud openbare ruimte, Halt- preventiepraatje en het

pleintoezicht. Bij het buurtfeest was de hele buurt uitgenodigd. In de

praktijk waren er ongeveer zeventig buitenlandse vrouwen, dertig
Nederlanders en heel veel kinderen. In dit geval kan gezegd worden dat
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Schema 18: Maatregelen Smaragdbuurt (Amsterdam)
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L 0 C

buurtfeest x

pleintoezicht x x x

onderhoud openbare ruimte x x x

Halt preventiepraatje x x

totaal 4 2 3

L = leefbaarheid

0 = onveiligheid

C = criminaliteit

niet iedere buurtbewoner op het buurtfeest is geweest, waardoor de

beoogde reikwijdte niet geheel samenvalt met de gerealiseerde reik-
wijdte.

Maatregel (Leefbaarheid, Onveiligheid, Criminaliteit)
Per maatregel is gekeken of zij betrekking had op de leefbaarheid,

onveiligheid of criminaliteit en eventuele combinaties (zie schema 18).

Alle maatregelen hebben betrekking op de leefbaarheid in de buurt. Een

buurtfeest wordt gehouden, waardoor buurtbewoners gezellig kunnen

meefeesten maar ook nader kennis kunnen maken met elkaar in een
andere setting. Bij het pleintoezicht is de aandacht gericht op buiten
schooltijd rondhangende kinderen op het Smaragdplein.

Twee van de vier maatregelen hebben betrekking op onveiligheids-
gevoelens van de bewoners (vnl. ouderen). Het gaat hier om het

pleintoezicht en onderhoud openbare ruimte (Smaragdplein en Saffier-

straat). De overeenkomst bij deze maatregelen wordt gevormd door
vandalisme en overlast.

Drie van de vier maatregelen hebben hier betrekking op het voorkomen

van criminaliteit, waarmee voornamelijk op vandalisme wordt gedoeld.

De helft van alle maatregelen richten zich op de combinatie van
leefbaarheid, onveiligheid en criminaliteit.
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Schema 19: Strategie van de maatregelen

keuzetermen omschrijving

baten

inspanning onderhoud openbare ruimte

sanctiekans pleintoezicht

sanctie

moraal Halt preventiepraatje
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Strategie van de maatregelen

Geen enkele maatregel wordt hier dubbel gescoord (zie schema 19),
zodat iedere maatregel is ondergebracht bij een aparte categorie.

De hier genoemde maatregelen hebben allemaal in mindere of meerdere
mate betrekking op (toekomstige) daders van vandalisme.

Doorlooptijd

Er zijn vier maatregelen in de Smaragdbuurt getroffen, waarvan er twee

een dagdeel in beslag namen terwijl een andere maatregel alweer jaren

liep.

6.3 Criminaliteitspreventiemaatregelen 1991-1993

Voor de Smaragdbuurt kunnen twee criminaliteitspreventiemaatregelen

(zie schema 20) worden genoemd, die gestart (en/of geëindigd) zijn in
de periode van de subsidieverstrekking van het ministerie van justitie

(1991-1993). Bij deze twee maatregelen is het criminaliteitsaspect het

vandalisme, met name op en rondom het Smaragdplein. Het probleem

van vandalisme is jaren geleden succesvol aangepakt door de Anti-

vandalismegroep (nu de Buurtbeheergroep).
Er volgt nu een beschrijving per maatregel om een indruk te geven van

wat er zich ter plaatse heeft afgespeeld.

Onderhoud openbare ruimte

Deze maatregel valt uiteen in twee delen, nl. het Smaragdplein en de

Saffierstraat.

Het doel van het onderhoud van de openbare ruimte op het Smaragd-

plein was een leefbaarder plein. Er hebben in dit kader de volgende
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Schema 20: Criminaliteitspreventiemaatregelen 1991-1993
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doorlooptijd

Amsterdam (Smaragdbuurt) N=2:

onderhoud openbare ruimte onduidelijk

Halt preventiepraatje 1 dagdeel

activiteiten plaatsgevonden: er is andere bestrating aangebracht, het

groen is aangepast, er zijn betere speelvoorzieningen geplaatst, er zijn
poefs geplaatst bij de muur en er zijn doelen geplaatst. Indertijd was het

ook nog de bedoeling om hekken te plaatsen in de achtertuinen van
bewoners rondom het Smaragdplein om overlast te voorkomen.

De beoogde effecten van het onderhoud van openbare ruimte waren het

terugdringen van vandalisme, dat het plein door meerdere groepen
gebruikt zou worden, dat de school (basisschool de Edelsteen) beter

gebruik zou maken van het plein, dat door het plaatsen van een hekwerk

het betreden van het plantsoen wordt teruggedrongen, het schoonmaken
makkelijker wordt, minder mogelijkheden tot fietsen en een veiliger

verkeerscirculatie.

De maatregel is genomen voor (direct omwonende) bewoners bij het
Smaragdplein en de gebruikers.

In de Saffierstraat was het doel van onderhoud van de openbare ruimte
het wegnemen van het knelpunt van de niet meer te overbruggen kloof

tussen ouderen en jongeren door middel van fysieke maatregelen. In het
kader hiervan hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: de

wipkippen in de hoek van de Saffierstraat zijn weggehaald, er zijn
veranderingen in bestrating en het groen aangebracht, zodat kinderen er

niet meer kunnen spelen.

Het beoogde effect was het terugdringen van overlast en het verminde-

ren van onveiligheidsbeleving van ouderen. Dit geldt dan met name voor
de ouderen in de straat en de jongeren die daar aanwezig zijn.

In beide gevallen werd er gestreefd naar het verminderen van hetzelfde
delict, te weten vandalisme.
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Halt voorlichting

Er is in juni 1993 een keer Halt voorlichting geweest op basisschool de

Edelsteen in de Smaragdbuurt voor de groepen vijf tot en met acht.

In het verleden is door verschillende projecten aandacht besteed aan het

veelvuldig voorkomende vandalisme (zoals het ingooien van de ramen
van de school) rondom het Smaragdplein.

Door voorlichting te geven wordt geprobeerd een preventieve werking in

gang te zetten bij kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, die in de

toekomst vandalisme zouden kunnen gaan plegen. In de Smaragdbuurt
komt het nogal eens voor, dat de plantenbakken van buurtbewoners

worden vernield. Hieraan is speciale aandacht besteed tijdens de
voorlichting op school.

Samenvattend, er zijn in de Smaragdbuurt twee criminaliteitspreventie-
maatregelen uitgevoerd, die allebei alleen betrekking hebben op

vandalisme.
In het verleden zijn er enkele projecten geweest om het vandalisme

terug te dringen in de buurt en met name rondom het Smaragdplein.
Vandaag de dag lopen er nog steeds maatregelen, die hieruit zijn
voortgevloeid, zoals pleintoezicht.
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Conclusies

Het onderzoek was er op gericht om na te gaan wat de effecten zouden

zijn van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer. Effecten in

termen van een reductie van criminaliteit en angstgevoelens en een
verbetering van de leefbaarheid in de buurten. Door diverse factoren

bleek een beantwoording van deze vraag op basis van het oorspronke-

lijke onderzoeksopzet niet haalbaar. Het onderzoek is daarom vervroegd

afgerond. Op basis van het reeds verzamelde materiaal is het wel

mogelijk om na te gaan of er sprake is geweest van een integrale aanpak
van criminaliteit op wijk- en buurtniveau. Een vraag die overigens ook

beantwoord had moeten worden in het kader van de effectevaluatie.

Wat heeft criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer in de drie

steden (Arnhem, Eindhoven en Amsterdam) in de praktijk ingehouden in
de periode 1991-1993? Het geven van een waardeoordeel impliceert dat

we beschikken over een referentiekader. Het enkel en alleen beschrijven

van de diverse maatregelen is hierbij onvoldoende. Het feit dat in een

bepaalde periode in (delen van) een buurt meer maatregelen zijn
uitgevoerd, houdt ons inziens niet in dat er gesproken kan worden van

een integrale aanpak. Hiertoe is er meer noodzakelijk, namelijk na te

gaan wat in theorie beoogd is met een integrale aanpak. In dit rapport is
daarom een invulling gegeven van het begrip criminaliteitspreventie via

integraal buurtbeheer. Hiertoe is uitgezocht wat de subsidieverstrekker

(directie Criminaliteitspreventie) ons inziens oorspronkelijk heeft

beoogd te bereiken met de experimenten: er zou sprake moeten zijn van

een samenhangend pakket van maatregelen bij de aanpak van diverse
vormen van criminaliteit.

Wat leert de praktijk? Uit de algemene procesevaluatie van de 18
projecten ontstaat de indruk dat de samenhang bij criminaliteits-

preventie via integraal buurtbeheer vooral op het niveau van de
problemen heeft gelegen (Van Overbeeke en Van Soomeren, 1994a, pp.

30-31). Anders gezegd: een maatregel heeft betrekking gehad op meer

dan een probleem, de rijen (in schema 1). Zo wordt bijvoorbeeld gesteld:

"Toezichthoudende maatregelen hebben betrekking op fysieke leefbaar-
heid (kleine reparaties worden verricht, vervuiling wordt aangepakt), op

criminaliteit (vandalisme en dergelijke) en soms ook op sociale leefbaar-
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heid (contacten tussen toezichthouders en bewoners, aanscherping van

de normen)". (cursief door ons).
Het is echter niet altijd duidelijk of specifieke vormen van criminaliteit

(zoals vandalisme, woninginbraak, overlast) aangepakt zijn door middel

van meer en samenhangende maatregelen, de kolommen in schema 1.
Het eindrapport van de algemene procesevaluatie biedt hier onvol-

doende zicht op. Er wordt wel duidelijk aangegeven dat 'er ten aanzien

van jongeren dikwijls clusters van samenhangende maatregelen of

activiteiten zijn uitgevoerd waarbij diverse actoren betrokken waren'
(Van Overbeeke en Van Soomeren, 1994a, pp. 28). In één project heeft de

aanpak van de drugsproblematiek de kenmerken gehad van een integrale
aanpak op basis van samenhangende maatregelen (ibid): 'naast sancties
is ook een gedoogbeleid ontwikkeld'. Hoewel niet direct gericht op het

voorkómen van criminaliteit op de korte termijn wordt met betrekking
tot de integratie van allochtonen en autochtonen daarentegen gesteld

dat er nauwelijks sprake is geweest van een integrale aanpak van

maatregelen.

Uit de algemene procesevaluatie blijkt verder dat de meeste maatregelen
niet gericht zijn geweest op de hele projectbuurt: 'De nadruk van de

genomen criminaliteitspreventieve maatregelen qua bereik heeft gelegen
bij secundaire en tertiaire preventie. Dat wil zeggen dat het merendeel .

der preventiemaatregelen gericht was op risicoplekken of -groepen en op

reeds problematische plekken en groepen' (Van Overbeeke en Van
Soomeren, 1994a, p. 25).

Ten aanzien van de projecten in Arnhem, Amsterdam en Eindhoven

tekent zich het volgende beeld af op basis van het door het WODC
verzamelde materiaal. Hierbij beperken we ons tot de maatregelen die
uitgevoerd zijn in de periode 1991-1993. Het zou namelijk in deze

periode zijn dat criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer vorm
en inhoud zou krijgen. In alle drie projecten kan gesproken worden van

een integrale aanpak op het niveau van problemen. Uit de gegevens

blijkt dat met de meeste maatregelen beoogd is om meer problemen

(criminaliteit, onveiligheid en leefbaarheid) tegelijk aan te pakken, zoals

ook Van Overbeeke en Van Soomeren constateerden.

Op het niveau van een probleem kan echter niet altijd gesproken worden

van een integrale aanpak op basis van samenhangende maatregelen in

de drie projecten. Een voorbeeld betreft de aanpak van het delict
woninginbraak. In Arnhem zou bijvoorbeeld woninginbraak aangepakt

worden door het aanbrengen van verlichting op driekwart van de

achterpaden. In combinatie met het opschonen en het rechtmaken van
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de paden zou dit tevens ten goede moeten komen aan de veiligheids-
beleving. Uit het oogpunt van een integrale delictsgerichte aanpak valt

het enkel en alleen aanbrengen van verlichting als onvoldoende te

beschouwen (Blits en Eijken, 1994). Een andere maatregel om inbraak te

voorkomen, namelijk het aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen
zou verder alleen aangebracht worden bij een beperkte doelgroep

(ouderen en jongere gehandicapten). Overigens moet hierbij vermeld

worden dat met deze maatregel primair bedoeld is om de onveiligheids-

beleving van deze groepen tegen te gaan. In Eindhoven wordt woning-
inbraak aangepakt door het aanbrengen van verlichting, het plaatsen van

hekken en het verbeteren van het hang- en sluitwerk. Het merendeel van

de lampen is inmiddels geplaatst en recent is een aanvang gemaakt met
het plaatsen van enkele hekken. In de praktijk is het hang- en sluitwerk

echter nog niet verbeterd. Voor deze stad is opvallend dat de diverse
maatregelen niet gelijktijdig zijn of worden uitgevoerd. Voor beide

steden geldt tot slot dat naast de preventieve en situationele maatrege-

len geen - althans niet expliciet genoemde - dadergerichte maatregelen

zijn uitgevoerd4.

Voor sommige problemen geldt dat er gesproken kan worden van een

integrale aanpak op basis van samenhangende maatregelen. In Arnhem
heeft het tegengaan van een verloederde en onveilige woonomgeving de

kenmerken van een integrale aanpak op het niveau van een probleem.
Uit het oogpunt van criminaliteitspreventie in engere zin zijn er

raakvlakken met het bestrijden van het vandalisme. Het openbaar groen

wordt verbeterd en onderhouden in de hele wijk, enkele sociaal onvei-

lige plekken zijn aangepakt, achterpaden worden voorzien van verlich-
ting, er is een zwerfvuilproject, conciërges dienen de onderhoudssituatie

in en rondom het schoolgebouw te verbeteren (hoewel nog niet alle

conciërges zijn aangesteld) en Halt-jongeren-5 dienen zo nu en dan

vervuilde delen van de wijk schoon te maken. Over de uitvoering van de
maatregelen kan voor Arnhem worden opgemerkt dat de meeste

maatregelen nog slechts ten dele waren uitgevoerd ten tijde van de
interviews. Een voorbeeld: van de 165 woningen waren er indertijd

slechts 27 woningen voorzien van inbraakwerende voorzieningen,

4 Voor Eindhoven geldt dat vorig jaar een bende jeugdige woninginbrekers is opgepakt.

Volgens een sleutelinformant heeft deze repressieve actie los gestaan van het project

buurtbeheer.

5 Het Bureau HALT was overigens al werkzaam voor de projectperiode.
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vanwege het feit dat het in de praktijk nogal een arbeidsintensief

gebeuren bleek te zijn.

In Eindhoven kan eveneens gesproken worden van een integrale aanpak
van een verloederde en onveilige woonomgeving (aanpak enge/sociaal

onveilige plekken met verlichting, plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat,
aanpak hondepoep en vervuiling straten, achterpaden en groen). De

aanpak van het probleem jongeren, vandalisme en overlast wordt
eveneens gekenmerkt door een integrale aanpak. Er zijn rondhang-

plekken aangelegd, het plantsoen Verhulststraat/Nicolaistraat is opnieuw
ingericht (om een scheiding tussen de diverse gebruikers te bewerkstelli-

gen) en jongeren worden gestimuleerd om aan sport te doen. Ook voor

Eindhoven kan worden opgemerkt dat ongeveer de helft van de maatre-
gelen ten dele waren uitgevoerd ten tijde van de interviews. Een

voorbeeld: op de achterpaden van de huizen zouden vijftig hekken

geplaatst moeten worden, waarvan er indertijd slechts twee waren

geplaatst.
In Amsterdam is de problematiek op en rond het Smaragdplein (vanda-

lisme en overlast) met behulp van meerdere maatregelen aangepakt. In
1988 is er een pleintoezichthouder aangesteld, bovendien wordt er sinds

dat jaar gebruik gemaakt voor een sportbus. In 1992 is het plein opnieuw

ingericht, er is een buurtfeest gehouden in maart 1993 om de betrokken-
heid van de bewoners met het plein te vergroten en in juni 1993 heeft

het bureau Halt voorlichting gegeven op de basisschool de Edelsteen.

Hoewel er sprake is van meer maatregelen kan de vraag gesteld worden

of de aanpak van het Smaragdplein te kenmerken valt als een integrale
aanpak op basis van meer maatregelen. De verschillende maatregelen

zijn namelijk met grote tussenpozen uitgevoerd. Bovendien geldt dat het

pleintoezicht en de sportbus maatregelen zijn uit een vandalismeproject
in 1988. Een integrale aanpak van een probleem houdt tevens in dat de

diverse maatregelen min of meer gelijktijdig worden uitgevoerd. Vanuit

dit idee kan dan gesteld worden dat de aanpak van het Smaragdplein

niet het kenmerk van een integrale aanpak heeft gehad. Over de

uitvoering van de maatregelen in Amsterdam kan worden opgemerkt, dat

voor het buurtfeest de hele buurt was uitgenodigd. Een gedeelte van de

bewoners heeft gebruik gemaakt van deze uitnodiging.

Als uitgegaan wordt van criminaliteitspreventie in engere zin, dan kan
geconcludeerd worden dat het vandalisme in Arnhem en Eindhoven

aangepakt is door middel van een integrale aanpak. In Arnhem heeft

hierbij het accent gelegen op het verbeteren van de woonomgeving. In



Conclusies 63

Eindhoven is sprake geweest van een gelijktijdige verbetering van de

woonomgeving in combinatie met de aanpak van overlast veroorzakende
jongeren. Voor beide steden geldt dat de aanpak van het delict woning-

inbraak niet te kenmerken valt als een integrale aanpak. Tot slot geldt

dat in Amsterdam niet of nauwelijks gesproken kan worden van

criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer tijdens de project-
periode 1991-1993. Ten eerste kan dit toegeschreven worden aan het feit

dat de aanpak van het vandalisme al eind jaren tachtig is aangevangen.

Ten tweede is de problematiek in de Smaragdbuurt hoofdzakelijk van

sociale aard: botsende woonculturen en opvoedingspatronen. Ten derde
heeft het project langere tijd stil gestaan waardoor veel beoogde

maatregelen nog niet zijn uitgevoerd (Van Overbeeke en Van Soomeren,

1994b).

Kortom, wanneer uitgegaan wordt van een samenhangend pakket van

maatregelen bij de aanpak van criminaliteit in engere zin, dan wordt
geconcludeerd dat in Arnhem en Eindhoven de criminaliteitspreventie

beperkt is gebleven tot een integrale aanpak van het probleem vanda-

lisme. In Arnhem via een aanpak van de woonomgeving. In Eindhoven
door zowel een aanpak van de woonomgeving als de jongeren-

problematiek. In Amsterdam kan, althans tijdens de projectperiode, niet
gesproken worden van een integrale aanpak van het domein criminaliteit

zoals door ons gedefinieerd.



Summary

During a three year period, from 1991 up to 1993, the Ministry of Justice

has provided financial support to eighteen projects in twelve cities

spread across the country for an integrated approach to crime preven-

tion involving at a neighbourhood level. This support was meant to help
these cities cope with the problems they have had for some time now.

Certain neighbourhoods within these cities deal with problems of crime,

(feelings of) unsafety and liveability of the (physical) environment. An

integrated approach to these problems would involve cooperation of

diverse local institutions and authorities with each other and with the
people living in these neighbourhoods.

This research in three cities shows what has been done to try and solve

problems in certain neighbourhoods in Arnhem, Eindhoven and
Amsterdam. The main problems, in these neighbourhoods involve

vandalism and annoyance caused by (very) young people wandering the

streets. As well, burglary and a deteriorating physical environment are

also (serious) problems needing special attention. Socially dangerous
hot spots (e.g. cause for fear of rape) do raise or create feelings of

unsafety.
In Arnhem most measures were taken to solve problems like filthiness of

the environment, burglary, vandalism and feelings of unsafety. The

security was improved in residents in order to reduce feelings of
unsafety and to deter (potential) thieves.

In Eindhoven most of the measures were focused on the physical

environment, like improving playgrounds and providing lights for the

walkways behind the houses. On the other hand, other measures were
taken to reduce vandalism and annoyance by youth. In Amsterdam the

only measures that have been taken were against vandalism at a local

square in that special neighbourhood.

Several measures have been taken in order to reduce crime and feelings
of unsafety for people living in problematical neighbourhoods and to

improve the quality of liveability of the (physical) environment,

extensively described in this book. Some have attempted to resolve
different problems simultaneously with some degree of success.

Our focus has been on an integrated approach to problem solving in

these neighbourhoods during the period 1991 up to 1993. From that

point of view it can be said that in Arnhem and Eindhoven there has

been indeed an integrated approach to crime prevention at a neighbour-
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hood level, especially for problems as vandalism and improving the

physical environment. An integrated approach to crime prevention at a

néighbourhood level has not yet been discovered in Amsterdam.
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