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Geachte raadsleden, 
 
Aanleiding    
Ieder jaar wordt door het cluster veiligheid, samen met de politie, de stichting ROAT en het 
cluster handhaving, een integraal operationeel draaiboek zomeraanpak gemaakt. In dit 
operationele draaiboek staan verwoord, de werkzaamheden, afspraken, bijzonderheden, 
inzet en bereikbaarheid van de betrokken partners. Het doel van deze aanpak is dat we als 
veiligheidsketen zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op vormen van onaanvaardbare 
overlast van, met name jeugd en jongvolwassenen, gedurende de zomerperiode.   
 
Operationele informatie verwoord in het draaiboek 
 
 Regiegroep, waarin onder de regie van de gemeente deelnemen, de politie, ROAT, 

cluster veiligheid en cluster handhaving;   
 inzet politie, straatcoaches ROAT en gemeentelijke handhavers; 
 piket verschillende disciplines (namen en telefoonnummers); 
 communicatie; 
 festiviteiten en zomer activiteitenrooster van ROAT; 
 bezetting jeugdhonken (ook tijdens de WK voetbal); 
 bezetting Baskensburg als alternatief voor sport op straat in de avond en vroege nacht; 
 hotspots en risicogebieden; 
 individuele aanpak overlastgevers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blad 2 behorend bij 848777 / 849497 
 

Dit integraal opgestelde document is in het periodieke politieoverleg, burgemeester – 
teamchef Walcheren, besproken en vastgesteld. De regiegroep komt tweewekelijks bij 
elkaar om de gang van zaken door te spreken en bij te sturen waar nodig. Uiteraard wordt 
bij acute problemen snel geacteerd door de deelnemers. Het draaiboek wordt ter 
beschikking gesteld aan de operationele diensten en partners. Hiermee verzekeren we ons 
dat er tijdens de zomerperiode, in voorkomende gevallen, snel contact kan worden gelegd 
en operationele afspraken kunnen worden gemaakt. Hopelijk wordt door deze vorm van 
inzet en samenwerking een rustige zomerperiode bereikt. 
 
Een geanonimiseerd exemplaar van het draaiboek is als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij 
gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                      de burgemeester, 

 
mr. drs. Ing. M. van Vliet     drs. A.R.B. van den Tillaar 




