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INLEIDING
Het is dit jaar voor het eerst dat regiopolitie Groningen een lokaal veiligheidsbeeld politie aanbiedt aan het
Lokaal Bestuur en het Openbaar Ministerie. Het lokale veiligheidsbeeld is gemaakt door de
basiseenheden en is een samenvoegsel van de wijkscans die van alle buurten, dorpen en wijken op het
niveau van de gemeente gemaakt zijn. Regiopolitie Groningen informeert het lokaal bestuur en andere
veiligheidspartners hiermee over de ontwikkelingen in criminaliteit en (on)veiligheid binnen de gemeenten
in de provincie Groningen. Het gaat om informatie die bij ons bekend is en die we gericht met onze
partners willen delen omdat we vinden dat er vanuit het oogpunt van het vergroten en/of borgen van
veiligheid en vanuit onze optiek aandacht voor moet komen. Binnen de gemeenten ligt er ook nog veel
andere informatie over (on)veiligheid bij zowel gemeentelijke als particuliere organisaties. Samengevoegd
met de onze levert dit ingrediënten voor een gemeentelijk veiligheidsbeeld op. Dat biedt ons een
gemeenschappelijk referentiekader van urgente problemen, op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen
worden over ieders inzet bij het aanpakken daarvan. Ons lokale veiligheidsbeeld en de aandachtspunten
die daarin genoemd staan kunnen dus mede input vormen voor de veiligheidsprogramma’s
De inhoud van dit lokale veiligheidsbeeld is tot stand gekomen door zogenoemde ‘harde informatie’
(informatie uit de systemen van de politie) te koppelen aan ‘zachte informatie’ (kennis die buurtagenten
jeugdagenten, contactfunctionarissen en andere politiemensen hebben). Politiemensen die werken in de
wijk, de buurt, het dorp of de kern beschikken over informatie die niet uit de systemen te krijgen is. Zij
signaleren vaak vroegtijdig ontwikkelingen én kennen de achtergronden van gebied en bewoners. Deze
informatie is waardevol en dit jaar voor het eerst zo bewust meegenomen.
Zoals al gezegd is dit de eerste keer dat we onze informatie op een dergelijke manier aanbieden. Zowel
voor regiopolitie Groningen als voor het lokaal bestuur is dat wennen. Qua systematiek hebben we
aansluiting gezocht bij de 5 veiligheidsthema’s en de probleemgebieden die worden genoemd in de
methode “Kernbeleid Veiligheid” van de VNG. Dat komt niet overeen met de systematiek die we
normaliter intern hanteren. Soms is daarom de informatie moeilijk te vinden of moeilijk te destilleren. Dat
betekent ook dat we van sommige probleemgebieden (nog) geen informatie binnen onze
registratiesystemen hebben. Er zijn ook nog sommige onderwerpen in de handreiking Kernbeleid
Veiligheid die niet direct van toepassing zijn op de politie of waar we nog nader met elkaar van gedachten
moeten wisselen. Dit eerste lokale veiligheidsbeeld is dan ook nog verre van volmaakt, maar we willen
de komende jaren in samenspraak met het lokaal bestuur uiteindelijk tot een product komen waar
iedereen tevreden mee is.
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1. De basiseenheid Zuidhorn.
Het werkgebied van de basiseenheid Zuidhorn bestaat uit de gemeenten Zuidhorn, Winsum en de Marne.

Bij het presenteren van de cijfers zetten we de cijfers van de gemeente steeds af tegen die van het totale
werkgebied. Dit om enigszins een vergelijking te kunnen trekken tussen de lokale problematiek en die van
het totale werkgebied.
We leveren in dit veiligheidsbeeld geen cijfers aan op het niveau van de afzonderlijke dorpen en kernen
van de Marne. Dat zou voor het doel van dit veiligheidsbeeld te ver gaan. Wel zullen we opmerkelijke
zaken in de dorpen in de tekst beschrijven.
De gemeente de Marne is binnen de gebiedsgebonden politiezorg verdeeld in twee ‘gebieden namelijk;
•
•

Noord (Westernieland, Kaakhorn, Pieterburen, Broek, Wierhuizen, Eenrum, Mensingeweer,
Wehe-den Hoorn, Molenrij, Kloosterburen, Kruisweg, Hornhuizen, Kleine Huisjes en Lauwersoog)
Zuid (Zoutkamp, Ulrum, Leens, Niekerk, Vierhuizen, Houwerzijl, Schouwerzijl, Stort, Warfhuizen,
Roodehaan en Zuurdijk)

We volgen in dit stuk deze indeling waar nodig en mogelijk.
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2.1. Overlast
Het is moeilijk om overlast in een definitie te beschrijven. Volgens de handreiking Kernbeleid Veiligheid is
overlast zichtbaar in botsende leefstijlen. De volgende zaken worden daar onder verstaan: jongeren vs.
senioren, probleemgezinnen, psychiatrische gevallen, baldadigheid, vandalisme en
onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners. Doordat de activiteiten van de politie in deze zaken vaak op
verschillende incidentcodes – niet altijd vallend onder overlast - worden geboekt is het begrip overlast dat
de politie hanteert niet hetzelfde als dat van de gemeente. Overlast is daarom één van de zaken die in de
toekomst in het overleg tussen politie en gemeente nader geoperationaliseerd moet worden. Voorlopig
hebben wij de onderstaande vormen van overlast beschouwd als vallend onder de gemeentelijke definitie.

Gemeente De Marne

BE Zuidhorn

Totaal
Overlast vuurwerk
1
Overlast van/door
Overlast v/d
verm.gestoorde/overspan
Overlast van/door jeugd
Overlast van / door geluid
Overige overlast
Totaal
Overlast vuurwerk
Overlast van/door
Overlast v/d
verm.gestoorde/overspan
Overlast van/door jeugd
Overlast van / door geluid
Overige overlast

2005
159
12
22

2006
140
19
19

2007
115
18
21

5
56
29
35
505
36
62

15
41
10
36
490
69
73

5
37
22
12
497
76
57

53
220
58
76

35
199
37
77

35
193
94
42

De meeste overlastmeldingen in de gemeente de Marne – evenals in het totale werkgebied - betreffen de
jeugd. Het gaat om vernielingen, geluidsoverlast door brommers en auto’s, en baldadigheid. De afgelopen
jaren zien we wel dat de meldingen enigszins afnemen. Het is moeilijk om één oorzaak aan te wijzen voor
deze daling, maar een gedeelte van de daling heeft te maken met vermindering van overlast rond oud en
nieuw.
Zoutkamp
Hier komt vooral overlast in de zomerperiode voor; er zijn dan meer jongeren buiten die overlast
veroorzaken door bijvoorbeeld met meerdere auto’s of personen bij elkaar te gaan staan. Dit heeft
geluidsoverlast of een angstig gevoel bij voorbijgangers tot gevolg.
De overlast die wordt genoemd speelt zich onder andere af bij de sporthal en bij de toiletten en douches
in de haven voor passanten. Op incidentele basis komen hier ’s nachts jongeren die geluidsoverlast
produceren en vernielingen plegen.
Verder is er last van op brommers / in auto’s rondscheurende jeugd door de dorpskern, het oude
busstation en in de buurt van de jeugdsoos. In de omgeving van die laatste plek hebben met oud en
nieuw dit jaar ook vernielingen en baldadigheid plaatsgevonden. De Oud en Nieuw viering te Zoutkamp
gaat vaak gepaard met veel vernielingen en agressie tegen de politie. Het afgelopen nieuwjaar was er wel
veel schade aan verkeersborden maar verder opvallend weinig overlast. Het feit dat een aantal personen
behorende tot de doelgroep kort voor de viering van Oud en Nieuw aangehouden zijn en de buurtagent
huisbezoeken heeft afgelegd bij overige bekende raddraaiers, heeft mogelijk bijgedragen tot een redelijk
rustige jaarwisseling.

1

Dit zijn niet nader gespecificeerde meldingen van overlast die bij de meldkamer binnenkomen. Als een
eenheid ter plekke is geweest wordt de melding in de systemen nader gespecificeerd. Niet altijd kan of
hoeft een eenheid ter plekke (te) komen
5

Ulrum
In Ulrum wordt ook vooral in de zomer incidenteel overlast ervaren van rondhangende jongeren. De
jongeren nemen een krat bier mee en gaan in het Asingapark zitten. Voor de voorbijgangers levert dit een
angstig gevoel op. Verder geeft de jeugdsoos in Ulrum vooral in de zomerse periode overlast. De
jongeren staan buiten bij elkaar en produceren met de meegenomen auto’s veel geluid. In het
winterseizoen is het een stuk rustiger.
In het verleden leidden nieuwjaarsvuren tot gevaarlijke situaties aan de Elensterweg. Daar werden vlakbij
bouwbedrijf Bakker op de strook naast de weg nieuwjaarsvuren gehouden. Het laatste jaar heeft dit
bedrijf echter de stroken afgezet waardoor er geen gevaar meer is voor het bedrijf en vindt het
nieuwjaarsvuur op de kruising bij café Neptunis plaats.
Eenrum
De overlastmeldingen in Eenrum lopen terug. De overlast door jeugd – crossen met bromfietsen,
vernielingen - is echter nog vaak aanwezig, vooral rond de Notaristuin in de avonduren. Dit hoort de
buurtagent in gesprekken met de omwonenden.
Al vele jaren komen er overlastmeldingen veroorzaakt door de plaatselijke jeugd die, met name bij slecht
weer, in de gebouwen van de aanleunwoningen bij Aagtsheem (Ernstheemsterpad) zit. Doordat de
buitendeuren niet worden afgesloten is het voor de jeugd vrij gemakkelijk binnen te komen. In de
gebouwen zorgen zij voor overlast in de vorm van vandalisme/ rommel achterlaten, bier drinken, blowen
en lawaai maken. De bewoners, die al op leeftijd zijn, durven er niet altijd iets van te zeggen.
Wehe-den Hoorn
Voor de school, langs de Mernaweg is een lange parkeerstrook die gebruikt wordt door de autorijdende
jeugd van Wehe-den Hoorn. Zij verzamelen zicht daar en veroorzaken regelmatig overlast in de buurt in
de vorm van luide muziek, bier drinken, onverantwoord rijgedrag en geluidsoverlast van auto’s.
2.2 In en om de woning/ huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: “Geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer
wordt gepleegd”. Hieronder vallen lichamelijke en sexuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan
niet door middel van of gepaard gaand met beschadiging van goederen in en om het huis). Als
verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt: (ex-)partners, gezins- en familieleden en
huisvrienden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen man en vrouw, kind of volwassene zijn

Gemeente De Marne
BE Zuidhorn

2005
Aangifte opgenomen 16
Verdachte OM
11
Aangifte opgenomen 49
Verdachte OM
37

2006
18
11
52
41

2007
15
7
52
38

Het aantal meldingen van huiselijk geweld neemt toe vanaf de start van de nieuwe werkwijze aanpak
huiselijk geweld in de regio in 2003. Dit komt door een betere registratie en door het feit dat politie, justitie
en hulpverleners er veel dichter bovenop zitten dan vroeger. Niet alle meldingen leiden tot een aangifte
en een proces verbaal (verdachte OM). Soms komen er meerdere meldingen rondom 1 gezin, soms wil
het slachtoffer echt geen aangifte doen en kan de politie verder ook niets in strafrechtelijke zin. Voor 7
families is er in de gemeente de Marne in 2007 een hulpverleningstraject via Thuisfront gestart.
2.3 Geweld op straat
Aantal verdachten
Gemeente De
Marne
BE Zuidhorn

Geweld
Vernieling
Geweld
Vernieling

2005

2006

2007

22
69
73
287

24
52
85
228

21
45
85
199
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Het valt de buurtagenten op dat vooral bij feesten, waar mensen uit andere dorpen op af komen vaak
ongeregeldheden zijn. Waar er vroeger nog sprake was van dorpsvetes met geweld op straat als gevolg,
lijkt dat de laatste jaren af te nemen.
2.4 Woninginbraak
Diefstal/inbraak woning
Gemeente De Marne
BE Zuidhorn

2005
11
73

2006
16
60

2007
6
37

Onder woninginbraak wordt ook inbraak in schuurtjes begrepen. Woninginbraken komen relatief weinig
voor in de Marne en is het afgelopen jaar verminderd. De impact van een inbraak kan echter groot zijn in
een kleine gemeenschap. Er is regelmatig vraag van burgers bij de politie naar inbraakpreventie.
2.5 Voertuigcriminaliteit
aangiftes
Gemeente De Marne
Gemeente Winsum
Gemeente Zuidhorn
BE Zuidhorn

214 Diefstal af/uit auto
201 Diefstal fiets
214 Diefstal af/uit auto
201 Diefstal fiets
214 Diefstal af/uit auto
201 Diefstal fiets
214 Diefstal af/uit auto
201 Diefstal fiets

2005
4
23
15
40
45
56
64
119

2006
22
12
8
43
23
60
53
115

2007
10
11
6
31
15
47
31
89

Ook de voertuigcriminaliteit is in 2007 afgenomen. In de gemeente is er wel sprake van diefstal van
brandstof en buitenboordmotoren. De brandstof wordt meestal ontvreemd uit vrachtwagens die buiten de
dorpskernen nachts geparkeerd staan. Daarnaast wordt er ook regelmatig brandstof gestolen uit
bedrijfsauto’s met grote tanks.
Naast de brandstof is er ook sprake van een opleving van diefstal van buitenboordmotoren in het laatste
zomerseizoen. Dit gebeurt in de havens van Eenrum, Ulrum, Wehe-den Hoorn en Lauwersoog. Opvallend
is dat de havens allemaal afgelegen zijn. In Lauwersoog zijn onlangs de bosjes tussen de openbare weg
en de haven verwijdert, waardoor er meer zicht op de haven is gekomen. De buurtagenten geven
preventieadvies aan watersportverenigingen om de kans op diefstal of herhaling daarvan te verkleinen.
2.6 Overige veel voorkomende vormen van criminaliteit
Naast de voorgenoemde vormen van criminaliteit is er ook sprake van diefstal van metaal. Dit probleem
speelt zich af op de verschillende bedrijfsterreinen binnen de Marne. Verder komt er ook stroperij van vis
en wild voor in het natuurgebied van Lauwersoog.
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3. Bedrijvigheid en veiligheid
3.1. Logistieke knooppunten
In de haven van Lauwersoog is bedrijvigheid door de visafslag en de daarbij horende aanvoer van
visserschepen. Verder vertrekt vanaf Lauwersoog dagelijks de boot naar Schiermonnikoog, wat in het
zomerseizoen voor veel drukte zorgt. Dit geeft echter geen reden tot meer inzet van de politie.
3.2 Veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra
Er wordt regelmatig metaal (bv. scheepschroeven) gestolen vanaf de bedrijventerreinen. Daarnaast komt
het ook voor dat er wordt ingebroken bij bedrijven en er computers ontvreemd worden. Vorig jaar is er
ongeveer vijf keer ingebroken op een bedrijventerrein waar aangifte van is gedaan.
3.3 Diefstal/inbraak bedrijven en winkelcentra
Verdachten
Gemeente De Marne

BE Zuidhorn

0 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
> 24 jaar
0 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
> 24 jaar

2005
0
2
2
2
0
13
2
5

2006
0
4
0
2
0
7
1
5

2007
0
0
0
2
0
4
0
11

Het komt niet vaak voor dat er aangifte wordt gedaan van inbraak bij bedrijven of in winkels. Als er al
winkeldiefstal wordt gepleegd lost men dat meestal onderling op; men kent elkaar in de dorpen.
3. 4 Uitgaan en horeca
Er komt geluidsoverlast voor rond een aantal horecazaken in Zoutkamp. Daarnaast is er ook overlast bij
jeugdsozen, met name de jeugdsoos te Leens zorgt na sluitingstijd voor overlast door rondlopende
jongeren in het dorp. Verder is er ook overlast in de jeugdsoos “Happy Station” in Wehe-den Hoorn; de
jeugd uit Leens en Ulrum die vanaf de soos naar de bushalte loopt vernielt onderweg goederen.
Daarnaast is er ook overlast van jongeren met auto’s die bij eerdergenoemde de soos staan met luid
muziek en ronkende motoren. Deze overlast komt vooral in de zomer voor. Ook bij jeugdsoos in Leens
(Black Arrow) komen er soms meldingen van geluidsoverlast binnen na sluitingstijd van de soos.
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Zogenaamde slooproutes (vernielingen)

3.5 Evenementen
In Zuurdijk was er het afgelopen jaar een twee avonden durend, druk bezocht, Nederlandstalig
artiestenprogramma in een grote feesttent. Er is sprake geweest van een paar incidenten tussen
bezoekers omdat de beveiliging niet goed functioneerde. Het komende jaar weer wordt er weer een
dergelijk feest in Zuurdijk georganiseerd.
Jaarlijks zijn er tijdens de hemelvaartsmarkt in Eenrum aan het einde van de middag opstootjes en
vechtpartijen, veroorzaakt door drankgebruik en drukte van vertrekkende bezoekers.
De al jaren durende overlast door vreugdevuren met Oud en Nieuw in Wehe-den Hoorn bereikte
afgelopen jaarwisseling een voorlopig hoogtepunt. De brandweer werd tijdens het vuur blussen bekogeld
met zwaar vuurwerk en lege bierflesjes en moest zich terugtrekken.
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4. JEUGD EN VEILIGHEID
4.1 Jeugdgroepen
Jeugdigen bewegen zich veel in groepen. Daar is op zich niets mis mee, dat hoort bij de leeftijd. Soms
zorgen die groepen voor (ervaren) overlast, soms gaan jeugdigen ook over tot crimineel gedrag in
groepsverband. Op dat moment verdienen deze groepen aandacht van verschillende kanten.
Regiopolitie Groningen heeft in 2007 de genoemde jeugdgroepen in kaart gebracht volgens een alom
erkende methode (Beke en Ferwerda). Bij deze methode gaat het o.a. om de samenstelling van de groep,
de omvang, de verzamelplek, maar ook de mate van overlast of delicten die men pleegt. Achterliggende
gedachte van het inzichtelijk maken van deze groepen is dat het de mogelijkheid biedt dat organisaties of
instanties gericht een aanpak ontwikkelen voor de probleemgroep (of individuen binnen deze groep).
Typering van jeugdgroepen
2
Jeugdgroepen kunnen worden onderverdeeld in hinderlijk, overlast gevend of crimineel.
Hinderlijke
jeugdgroep

Deze groep hangt rond in de buurt, is af en toe luidruchtig en trekt zich
niet zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het uit de hand, maar de
schermutselingen zijn snel in de kiem te smoren en vaak meer toeval dan
gepland. Incidenteel maken deze jongeren zich schuldig aan vernielingen.
Over het algemeen is het een groep die nog voldoende
'autoriteitsgevoelig' is en aangesproken kan worden op hun gedrag.

Overlastgevende
jeugdgroep

Deze groep is meer nadrukkelijk aanwezig. Ze kunnen af en toe
provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of
intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en laten zich veel minder
gelegen liggen aan andere mensen. Ze zijn ook minder goed te
corrigeren. Ook de 'lichtere' vormen van criminaliteit waar ze zich aan
schuldig maken wordt doelbewuster gepleegd en ze zijn ook meer bezig
om te zorgen dat ze niet gepakt worden.

Criminele
jeugdgroep

Deze groep bestaat (in ieder geval gedeeltelijk) uit jongeren die op het
criminele pad geraken. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking
gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer
criminaliteit plegen voor het financiële gewin (ze verdienen er geld mee).
De feiten zijn ook 'ernstiger'. Ze schrikken ook niet terug voor het gebruik
van geweld.

De inventarisatie van de politie van de jeugdgroepen leidt tot een eerste typering. Vervolgens zullen de
ketenpartners rond de tafel moeten gaan zitten om – aan de hand van informatie uit ook andere bronnen
– tot een definitieve kwalificatie van de groepen te komen. Indien nodig maken de partners een concreet
plan van aanpak . Als er meerdere groepen zijn brengen ze ook een prioritering aan
Bij hinderlijke groepen ligt het primaat van de aanpak bij de gemeente, bij overlastgevende moeten politie
en gemeente (altijd) gezamenlijk optreden, bij criminele groepen ligt het primaat bij de politie.
Er zijn verschillende jeugdgroepen in de Marne die overlast veroorzaken. Er komen overlastmeldingen
van hangjeugd op diverse plaatsen in Zoutkamp, Ulrum en Leens. De hieronder genoemde jeugdgroepen
vallen allemaal onder de categorie ‘hinderlijk’.
Pieterburen
De jeugd van Pieterburen zorgt regelmatig voor overlast bij de crèche. Dat blijkt niet uit de cijfers die er bij
ons bekend zijn maar uit de meldingen die er zijn en de gesprekken die zijn gevoerd met personeel. De
jeugd loopt dan rond op het terrein van de crèche en maakt de zeehonden onrustig. Dit gebeurt meestal
in de zomer tussen 19.00 en 22.00 uur.
2

Er bestaat nog zo iets als een aanvaardbare groep. Het gaat hierbij om jongeren die zich in groepen
begeven, maar zich gedragen binnen de normen die de sociale omgeving stelt. Zij veroorzaken weinig
hinder of overlast, maar kunnen wel bijdragen aan een verminderd veiligheidsgevoel bij omwonenden.
Voor de politie is deze categorie geen aandachtspunt.
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Wehe-den Hoorn
In Wehe-den Hoorn is er een groep die zich ophoudt bij het schoolplein van de Hoge Land College in het
dorp. De groep bestaat vooral uit jongens en is tussen de 13 t/m 25 jaar oud. Deze jongeren komen
samen met auto’s en zorgen voor overlast. De jeugd van Wehe-den Hoorn kiest het open schoolterrein
met zijn vele afdakjes graag uit als hun domein. Ze kunnen zich er even ontrekken aan het zicht en
kunnen dan doen en laten wat ze willen. Al vele jaren kampt de school met vandalisme en vernielingen
rond het plein en aan het schoolgebouw zelf. Ook voor omwonenden is er veel overlast. Er is last van
geschreeuw, soms van muziek en men is bang voor vernielingen aan hun eigendommen. Dat is tegelijk
de reden dat de mensen die naast het plein wonen beslist niet klagen. Uit gesprekken met de buurtagent
is gebleken dat ze erg bang zijn voor represaille. Het is een open en toegankelijk terrein. Er staan wel
borden “verboden toegang”.
Leens
In Leens is er een gemengde jeugdgroep van 13 t/m 18 jaar die overlast veroorzaakt. Ze staan vlakbij de
GOLFF supermarkt en zorgen, vooral wanneer ze met meerdere jongeren zijn, voor een onveilig gevoel
bij de voorbijgangers. Wanneer de buurtagent een grote groep aantreft wordt deze door hem
weggestuurd.
Eenrum
Aan de Aagtsweg in Eenrum is een (jongeren ophoud plaats) JOP. Deze veroorzaakt overlast door
rondvliegend vuil en door rook. De jeugd heeft vaker afval zitten verbranden waar ook wel materiaal op
komt die er eigenlijk niet op hoort. Hetzelfde probleem geldt ook voor de JOP aan de Kruisweg.
4.2

Alcohol en drugs in relatie tot jeugd

Het alcoholgebruik is volgens een onderzoek in de gemeente de Marne behoorlijk hoog. Uit contacten
met jeugd blijkt ook dat er veel wordt ingenomen. Voor wat betreft het gebruik van drugs is er sprake van
sofdrugs. Er is geen grote handel maar wel van verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs gekocht in
coffeeshops in Groningen.
Het is bekend is dat er in de jeugdgroep in Leens veel geblowd en gedronken wordt. Dit geldt ook voor de
jongeren in de Ulrum.
4.3

Individuele jongeren die als verdachte met de politie in aanraking zijn gekomen

Gehoorde verdachten
Gemeente De Marne

BE Zuidhorn

0 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
0 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar

2005
2
28
19
9
130
128

2006
10
49
36
18
188
116

2007
9
29
34
9
120
115

De buurt- en jeugdagenten van de basiseenheid Zuidhorn hebben in 2006 en 2007 in de gemeente de
Marne meerdere onderzoeken verricht naar groepsdelicten gepleegd door minderjarigen, o.a. ook door
kinderen die niet onder de werking van het strafrecht vallen, de zogenaamde 12-minners. Dit verklaart de
hogere cijfers in beide leeftijdscategorieën over 2006 en/of 2007.
In de Marne wonen op dit moment geen jongeren die onder speciaal toezicht van politie, justitie en
reclassering staan. Indien jongeren onder toezicht van de reclassering staan, dan wel een ITB maatregel
hebben is er nauwe samenwerking tussen de jeugdagenten en het Bureau Jeugdzorg Groningen, of de
William Schrikker Stichting of het Leger des Heils afdeling reclassering en jeugdzorg.
4.4 Risicojongeren
Onder risicojongeren verstaan we jongeren die (nog) niet voor een strafbaar feit met de politie in
aanraking zijn geweest, maar waarover zorgen bestaan dat ze in hun ontwikkeling belemmerd worden.
Als wij met zulke kinderen in aanraking komen hebben we de taak deze actief door te verwijzen naar
hulpverleningsinstanties. Sinds 2007 heeft regiopolitie Groningen standaardafspraken met Bureau
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Jeugdzorg (BJZ) over doorverwijzingen en leggen we die vast in onze systemen. Het afgelopen jaar zijn
5 kinderen en jongeren uit de gemeente door de politie doorverwezen naar BJZ. Nog eens 13 kinderen
werden naar de hulpverlening doorverwezen in het kader van de aanpak huiselijk geweld.
4.5 Veilige school
Scholen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Sinds dit schooljaar zijn
de scholen allemaal verplicht een schoolveiligheidsplan te maken. Andere partners kunnen de school bij
de uitvoering helpen. De gemeente is regievoerder van dat geheel. De samenwerking met de politie vormt
een vast onderdeel van het schoolveiligheidsplan. Daarbij geldt: dat hoe meer inspanningen een school
zelf levert aan het vergroten van de veiligheid, des te meer kunnen ze ook van de politie vragen.
Uiteraard binnen de grenzen van onze capaciteit. En dat leggen we dan ook vast in een convenant.
Uiteraard zijn we altijd op onze kerntaken aanspreekbaar en heeft elke school een contactpersoon bij de
politie. Het geven van voorlichting in zijn algemeenheid hoort niet tot onze taken. Daarbij geldt wel dat als
de school echt een (acuut) veiligheidsprobleem heeft, we natuurlijk zo nodig ook voorlichting over dat
probleem geven, maar structureel zal dit niet meer gebeuren.
Op dit moment zijn er nog geen conventanten met scholen in gemeente de Marne.
In 2007 hebben wij nog de volgende projectmatige activiteiten op scholen verricht:
In samenwerking met Bureau Halt gaven de buurtagenten incidenteel voorlichting op scholen om
vandalisme te bestrijden.
De jeugdagenten doen na aangifte van de leerplichtambtenaar onderzoek naar schoolverzuim en maken
dossier op tegen jongeren en hun ouders. Leerplichtzaken vallen in principe onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
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5.1 Verkeersveiligheid
De veiligheid op de wegen is in eerste instantie een aangelegenheid van de wegbeheerder (rijk, provincie
of gemeente). De politie heeft een aanvullende taak. Wegbeheerders maken afspraken met de unit
verkeersondersteuning van het betreffende politiedistrict over te treffen maatregelen van beide kanten.
Daarnaast signaleren de buurtagenten waar problemen zijn (te verwachten). Zij doen voorstellen voor
gerichte acties.
Kaartje; wegen/punten waar het onveilig is in de gemeente

Sinds er geen trekkers meer over de provinciale weg (N361) mogen rijden moeten de trekkers over de
smalle wegen door de dorpen heen. Dit zorgt voor situaties die overlast veroorzaken. De trekkers met
aanhangsel zijn namelijk soms zo breed dat ze voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit probleem komt
voornamelijk voor in het oogstseizoen.
Verder is er ook sprake van een groeiende overlast van zwaar transportverkeer in de vorm van
vrachtwagens. Deze rijden over de smalle wegen naar de landbouwbedrijven toe om groenten en
aardappelen te laden. Het komt wekelijks voor dat een buitenlandse vrachtwagen vast komt te zitten.
Straten waar bovenstaande voorkomt - en die krap zijn - zijn onder andere:
de ontsluiting van de Reitdiepskade en de Vishalstraat in Zoutkamp en de doorgaande weg vanaf de
Friesestraatweg via Saaksum, Roodehaan en Warfhuizen.
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6. Specifieke zaken
6.1 Veelplegers
Een kleine groep personen komt zeer regelmatig in beeld bij de politie. We noemen dat veelplegers. Het
is een beperkte groep die verantwoordelijk is voor een behoorlijk deel van de criminaliteit. Iemand is een
veelpleger als hij ouder is dan 18 en meer dan tien processen verbaal heeft gekregen in zijn hele leven,
waarvan minstens één in het laatste jaar. Van die veelplegers is weer een gedeelte bestempeld als zeer
actieve veelpleger3 of stelselmatige dader4.
Veelplegers krijgen speciale aandacht. Voor de laatstgenoemde categorieën veelplegers – 130 personen
- heeft regiopolitie Groningen speciale teams opgericht, die de betrokken personen in de gaten houden en
snel proberen op te pakken als ze een misdrijf hebben gepleegd. Met het Openbaar Ministerie zijn
afspraken gemaakt over een strikt vervolgingsbeleid. Met de reclassering zijn goede afspraken over
hulpverlening en begeleiding; de meeste veelplegers hebben een of andere vorm van verslaving. De
veelplegers die niet onder de opdracht van de speciale teams vallen krijgen aandacht vanuit de
basiseenheid. Om deze veelplegers aan te kunnen pakken zal er eendrachtig samengewerkt moeten
worden tussen allerlei ketenpartners zoals lokale en regionale hulpverlening, woningbouwverenigingen,
sociale dienst, politie en justitie. Daarbij moet wel bedacht worden dat sommige veelplegers weliswaar in
een bepaalde gemeente wonen, maar hun werkgebied elders hebben. Onder regie van de gemeente
moeten daarom goede afspraken gemaakt worden over welke veelpleger wel en niet aangepakt kan/moet
worden.
In de gemeente de Marne stonden in per 1 januari 2008 6 personen ingeschreven die onder de categorie
veelpleger vallen. Twee veelplegers die op dit moment op vrije voeten zijn, zijn bekend bij de
buurtagenten en worden van tijd tot tijd in de gaten gehouden. Van deze twee wordt gedacht dat zij actief
zijn in gemeente de Marne. Er zijn plannen om de aanpak van veelplegers te optimaliseren.
6.2 Migranten
Er zijn niet veel minderheden in dit gebied. Verder geen noemenswaardige problemen met of onder deze
groep.
6.3 Radicalisering
Er is een kleine groep jongens uit onder andere Kloosterburen, Pieterburen en Eenrum die
rechtsextremistische neigingen hebben. De rechtsextremistische groep is als groep uit elkaar gevallen en
de leden zitten nu in de verschillende jeugdgroepen.
6.4 Senioren
Niet van toepassing
6.5 Dadergroepen
Niet van toepassing
6.6 Milieu
Er wordt regelmatig illegaal vuil gestort in het Lauwersoog gebied. Verder wordt er ook in het
zomerseizoen illegaal gekampeerd in Lauwersoog.

3

Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren – waarvan het peiljaar het laatste
jaar vormt – meer dan 10 PV’s tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar
4

Een zeer actieve veelplegers die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaande aan het gepleegde feit tenminste drie maal wegens een
misdrijf onherroepelijk is veroordeeld voor een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of
maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zou zijn gelegd.
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6.7 Aandachtsplekken
De satellietschotels in de omgeving van Zoutkamp op defensieterreinen kunnen een mogelijk doelwit zijn
voor terroristische aanslagen.
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