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1. Inleiding  

1.1 Doel 
In samenwerking met de gemeente Vlissingen, de politie en ROAT is dit integrale draaiboek samengesteld.  

Doel is om een duidelijk beeld te geven van wat en wanneer er welke inzet gepleegd kan worden naar gelang de meldingen in de gemeente 
Vlissingen tijdens de zomer 2018. Op deze manier kan de overlast van met name jongeren gedurende de zomerperiode op een aanvaardbaar 
niveau worden gehouden. 

Aanpak voorgaande jaren 
Uit de evaluatie van de zomeraanpak 2016 en ook 2017is gebleken dat deze rustig is verlopen. Er was geen sprake van ernstige overlast door 
jongeren of groepen jongeren. Incidenten werden snel en integraal opgepakt en zonder veel moeite afgedaan.  Tijdens de ramadan heeft 
Stichting ROAT de mogelijkheid geboden om jongeren te laten voetballen in de late avond en nachtelijke uren in sporthal Baskensburg. Hier 
was vooraf veel over te doen maar heeft naar grote tevredenheid van alle partrijen en de bewoners gewerkt. Er worden jaarlijks vooraf 
afspraken gemaakt tussen de politie, ROAT en de gemeente. Op die manier kan snel geschakeld worden en meldingen aan elkaar 
overgedragen worden. Afgelopen jaren is er sprake geweest van een integrale aanpak, wat betekent dat er zowel preventieve als repressieve 
maatregelen uitgevoerd werden om de vernielingen en overlast in de openbare ruimte te beperken. Ook dit jaar is er weer sprake van een 
integrale zomeraanpak, waarbij voorkomen is beter dan genezen het hoofdthema is.   
 
2. Stand van zaken / risico-inventarisatie 

 
2.1  Aandachtsgebieden 
Op basis van ervaringen uit het verleden en algemene inzichten in het kader van de veiligheid zijn van te voren risicolocaties geïnventariseerd 
in de gemeente Vlissingen. Deze locaties vereisen extra aandacht met betrekking tot de te nemen maatregelen.  
 
Gemeente Plaats Adres/locatie Soort object Aandachtspunten 

Vlissingen Vlissingen Bloemenlaan Dagelijks tussen 
18:30 t/m 21:30 

voetbalkooi ROAT proactief met jongeren. Organiseren dat de verlichting 
na 22.00 uur uit gaat 

Vlissingen Vlissingen Middengebied Veelal op de bekende plaatsen 
zoals de Arbeidsstraat, 
Bloemenlaan, schoolplein, 
kapper 

Algemeen aandachtspunt. Camera’s zijn/worden geplaatst bij 
de kapper aan de Bloemenlaan en op de hoek P.Krugerstraat 
/Bloemenlaan. Speelveld is beter afgeschermd. Matrix bord 
voor de Bloemenlaan tijdens de zomer.   

 Vlissingen Vlissingen Paul Krugerstraat De nachtbakker Open 3 nachten per week, do, vr, za 
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Vlissingen Vlissingen Boulevardgebied Badstrand en boulevard Bij mooi weer extra druk met jeugd. Nieuw is dat er 
hotelkamers op het badstrand zijn. De nieuwe opgang en 
terrassen zijn klaar. De kans dat er overlast wordt ervaren is 
hiermee nu groter dan voorheen.  Drugsgebruik, dealen en 
overlast van drugsgebruikers. “Rondje Boulevard” met auto’s 
en scooters 

Vlissingen Vlissingen Boulevard, bij zorghotel, 
Parkeerplaats Nollebos en 
B.van Woelderenlaan 

Openbare weg Hangplek(ken) waar drugs gebruikt wordt. Niet continu. 

Vlissingen  Vlissingen Scheldebuurt, Scheldestraat 
bij Turkse bakker (jeugd) 

Openbare weg Overlast van straatdealers, dealers, alcoholisten al dan niet 
vanuit kamerverhuurpanden. Aanpak in samenwerking met 
wijkagent, BOA’s en DOW   

Vlissingen Oost-
Souburg 

Kromwegesingel Plein achter het Zwaantje 18+ jeugd, verzamelen met auto’s, vermoedelijk 
drugsgebruik, veel rommel achterlaten 

Vlissingen 
 

Oost-
Souburg 

Oranjeplein “schip” en parkeerplaats 
Jumbo 

Reguliere hotspot 

     
3. Activiteiten 
 

  
 
  
 

 
Wat:  

 
Wanneer:  

Sport en spel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomerspelen 

Op de locaties waar jongeren 
samenkomen worden sport en  
spel activiteiten georganiseerd. 
Deze activiteiten vinden 
plaats volgens een vast 
rooster en worden zoveel  
mogelijk op de 
buitenlocaties in de wijken  
uitgevoerd 
 
Tijdens de schoolvakantie 
extra 12- en 12+  
activiteiten om verveling  

Ramadanperiode  
16 mei tot 15 juni 
En regulier in de gehele zomer periode 
 
Een regulier wekelijks aanbod tot aan de zomervakantie. (zie activiteiten overzicht Stichting ROAT) 
  
Gedurende de eerste 3 weken van de vakantie op di- en do middag 12- activiteiten  
 
Laatste week van de vakantie 12+ activiteiten in de middag en vroege avonduren  
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en overlast in de wijken 
te voorkomen 
 
 
 
 

Ramadan Sport en begeleiding aanbod in 
sporthal Baskensburg 
1 zaal in gebruik: 
De blauwe zaal 
Eigen beheer en schoonmaak 
vanuit  ROAT. 
 
 
  
 
Olympus jeugdhonk 
Middengebied 
  
 
 
 
 
 
IFTAR maaltijd voor jongeren, 
wijkagenten en gemeente 

16 mei tot 15 juni   
Donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht 23.30 -02.30 in sporthal Baskensburg     
 
ma t/do 19.00 – 21.30     23.30 –02.30 uur op straat. 
 
 
 
 
 
 
Ramadanperiode  
16 mei tot 15 juni Openingstijden jeugdhonk Olympus: 
Maandag en woensdagavond 19.00 -22.00  uur 
Vrijdagnacht en zaterdagnacht 23.30 -02.30      
Werktijden: ma t/m zo  19.00  -  22.00   24.00 -3.00 uur  
 
Tijdens de WK voetbalwedstrijden van Marokko is het jeugdhonk Olympus geopend. 
 
Een feestelijke bijeenkomst voor iedere inwoner van Vlissingen waar het beëindigen van het vasten 
gezamenlijk wordt gevierd. Organisatie in handen van de jongerenorganisatie van de moskee. De 
maaltijd zal ook worden aangeboden aan jongeren, jongerenwerkers, de wijkagenten en de BOA’s 
  
 
  

  
                             
          
 
                             
         
 
  
   
 

  
 

jeugdhonken Multi Culti 
de paraplu 
Studio Westerzicht 
 
 

Reguliere openingstijden 
 
  

 
  

    

Strand Toezicht op stranden 
  

 

Zomerperiode 
10.45-18.15 uur 

  Kleine bezetting. Denk aan 2 
tot 4 strandwachten 
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Buurt preventie 
team 

 In middengebied  3 momenten per week inzet van het BPT    3x per week op verschillende 
tijden  
 
 

 wijktafel  Middengebied Periodiek in het  in- en uitloop huis Vincent van Goghlaan   Woningcorporatie L’Escaut, 
Gemeente 
BOA ‘s 
politie 
Moskeebestuur 
Vertegenwoordiging bewoners 
Middengebied 
Wijkstad  Middengebied 
Middenstand 
Opbouwwerker en 
jongerenwerker  ROAT 

Inzet rond Moskee Toubamoskee. Tijdens de 
ramadan houden de leden van 
de moskee zelf toezicht op het 
parkeren en de overlast in de 
buurt. Buurt klaagt veel. 
 
De jongeren commissie van de 
moskee organiseert het 
gezamenlijk verbreken van de  
iftar. 

16 mei tot 15  juni 
 
  
 
 
 
 
Iedere inwoner uit Vlissingen is welkom. Een feestelijke bijeenkomst voor iedere inwoner van 
Vlissingen waar het beëindigen van het vasten gezamenlijk wordt gevierd. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Wijkagent en opbouwwerk  
houden contact hierover. 
Wijkcontacten met moskee en 
bewoners is periodiek 
georganiseerd. De gemeente 
heeft hier de regie op (M.de 
Wever). 
De coaches van ROAT 
hebben contact met leden om 
de verkeersstroom te 
begeleiden.   
  
Jongerenwerkers van ROAT 
zijn hierbij aanwezig 

 
Sleutelwerkplaats    Reguliere openingstijden 

WK voetbal Wedstrijden rondom Marokko 
die op de maandag en 
woensdag vallen kunnen 

14 juni tot en met 15 juli finale 
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worden bekeken in jeugdhonk 
Olympus. 

Indien Marokko de 16e finales 
weet te behalen kunnen extra 
avonden worden ingelast.    
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Gemeente stranden 

 

  Handhaving op strand 
en strandwacht 

 zomer 

Politie 

  

 

 

 

 werkplan politie 
 Draaiboek naar de 

regionale meldkamer 
politie 

 DOW  
 
 
 
   

Periode 6 en 7 en 8   Wijkagenten Vlissingen:  De wijkagenten zijn voor de partners te 
bereiken via de OPCO.   

 Wijkagent expert :  monitort de meldingen en de inzet hierop. Maakt deel uit van de 
regiegroep. 

Cirkelauto’s  : Deze worden op de hoogte gebracht door de OPCO en zijn in het bezit 
van het draaiboek zomeraanpak 2018. 

 

Gemeente 

Vlissingen 

- Gertjan Bommeljé 
(voorbereiding) 

   

 

 Verantwoordelijk: 
Burgemeester via OOV: 

   Piketambteneaar:   

   

 

Zomer 

 

Communicatie   Indien nodig in nauw 
overleg gezamenlijke 
standpunten naar buiten 
brengen 

 Burgemeester 
woordvoerder (in 
afstemming met de 
lokale driehoek 
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Gemeente BOA’s 
Er zijn BOA’s tussen 08.00 en 21.30 uur in shifts aanwezig tijdens de zomerperiode.   
 
Stichting ROAT 
De stichting ROAT heeft vanaf 20 mei tot 27 juni 2 straatcoaches en 2  aspirant werkers/ vrijwilligers vanuit de jongerengroep beschikbaar om 
in te zetten. De coaches maken gebruik van jongeren die vrijwillig met hun samenwerken. Ze werken in teams waarbij gekeken wordt naar de 
beste momenten om in te zetten. De evaluatie van vorig jaar geeft aan dat de noodzaak vooral ligt op donderdag, vrijdag en zaterdag van 18.00 
uur tot 03.00 uur. Naast de bezetting en begeleiding in Baskensburg en Olympus zijn zij wanneer dat kan aanwezig in de wijk en kunnen 
gevraagd worden naar overlastmeldingen te gaan. Ze spreken de jongeren aan op hun gedrag en wijzen ze op de overlast die zij geven. Zij 
spreken ook met de melders (eventueel met de wijkagenten). De coaches en vrijwillige jongeren weten als geen ander de jongeren aan te 
spreken en “aan te pakken”. De coach en vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun ROAT kleding. Meldingen van overlast kunnen door de politie, 
BOA’s of partners door worden gegeven aan de coördinerende coach die ervoor zorg draagt dat er ook actie komt. 
 
Politie  
In overleg met de OPCO worden meldingen uitgezet naar de cirkel rijdende diensten, de BOA’s of ROAT. Onderling contact en communicatie 
tussen de diensten, OPCO en aanwezige verantwoordelijk jongerenwerker zijn van groot belang om deze aanpak succesvol te laten zijn.  
 

4. Individuele maatregelen 

Daar waar mogelijk zullen individuele maatregelen worden getroffen om de overlast en schade zoveel mogelijk te beperken. De politie en ROAT 
leveren indien nodig en gewenst de namen aan met een bestuurlijke rapportage zodat de gemeente de bestuursrechtelijke maatregelen in gang 
kan zetten (gebiedsontzeggingen).   
Onder mandaat van de burgemeester van Vlissingen kan de politie zogenaamde 12 uurs verboden opleggen. Dezelfde gebieden gelden als 
voor de gebiedsontzeggingen. Kaartje met gebieden zal als bijlage worden gevoegd. 
 
De drugsaanpak Vlissingen is in de zomerperiode ook bezig onderzoeken te draaien naar drugsdealers of drugspanden in de gemeente 
Vlissingen. De bestuurlijke opvolging door de woning voor drie maanden te sluiten of persoons gerichte maatregelen te nemen, volgt 
onmiddellijk. 
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5. Regiegroep 

De regiegroep bestaat uit de volgende personen; 
- Gemeente Vlissingen:   Gertjan Bommelje, coördinerend AOV’ er (of dienst vervanger) 
- Politie:     Erwin de Jongh, expert wijkagent (of diens vervanger) 
- ROAT:     Angelo Anzola, vervanger bij vakantie Ted Nijssen 
- Handhaving gemeente:  Willem Alewijnse (of diens vervanger) 

 
De regiegroep komt gedurende de zomerperiode 2 wekelijks bijeen om de gang van zaken te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig. 
Uiteraard wordt met acute zaken niet gewacht tot het overleg maar zal direct met elkaar contact worden gezocht. 
 

6.  Communicatie 
De bewoners worden geïnformeerd worden over de maatregelen die worden genomen om overlast/schade te beperken en over wat mag en 
wat niet mag.  
 
Boodschap 
De voornaamste punten die we onder de aandacht willen brengen, zijn: 

- Meld uw overlast of verdachte situaties als het gebeurd bij de politie, rechtstreeks of via de App Waak Samen 
- Houd rekening met elkaar, veroorzaak geen overlast. 
- De activiteiten die ROAT zal begeleiden in de sporthal Baskensburg 

   
7. Evaluatie 

Begin september wordt het verloop van de zomerperiode geëvalueerd. Hierbij staan de volgende zaken centraal:   
- Voorbereiding op de zomerperiode 
- Terugblik op de overlast en overlastmeldingen   
- Terugblik op de inzet van de diverse diensten    
- Communicatie  
- Aanbevelingen / verbeterpunten  

 

 

8. Distributielijst 
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Dit draaiboek is voor intern gebruik. Met name bereikbaarheids-gegevens zijn vertrouwelijk. Iedereen wordt verzocht om na 1 september 
papieren exemplaren zo snel mogelijk te vernietigen 
 
Het draaiboek wordt digitaal als volgt verspreid: 
 

- burgemeester Vlissingen 
- gemeentesecretaris Vlissingen 
- Communicatie 
- coördinator BOA’s 
- cluster veiligheid en piketambtenaren 
- Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland 
- Politie 
- Stichting ROAT 
 
Bijlagen 

- Als bijlage is het activiteitenrooster van ROAT gevoegd  


