
In het Haarlems Dagblad van 3 september 2013 staat een verslag over de uitkomsten van de 
Incidentenmonitor van de Kamer van Koophandel. Conclusie is dat regionale winkelcentra begin 2013 
niet veiliger zijn geworden, waarbij het winkelgebied Schalkwijk een negatieve uitschieter is. Sterker 
nog, de meeste incidenten in grote winkelcentra in onze regio vonden plaats in dit winkelgebied. 
Winkelcentrum Schalkwijk scoort relatief hoog als het gaat over winkeldiefstallen en mishandelingen 
(overigens meer voorkomend in Boerhavepassage!) en zakkenrollers. 

Groenlinks ziet graag dat het negatieve imago van dit winkelcentrum wordt omgezet in een positieve 
en steunt het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVP) waarin is opgenomen dat extra 
aandacht wordt besteed aan de overlast en criminaliteit in Schalkwijk. In dit beleid is de volgende 
passage opgenomen: 
"Om herkenbaar en snel op te kunnen treden binnen de gemeente, is het van belang om een aanpak 
op maat te ontwikkelen voor Schalkwijk. Een gebiedsgerichte aanpak gaat gepaard met een goede en 
actuele informatievoorziening. In 2011 gaat de gemeente Haarlem samen met haar partners aan de 
slag om de prioriteiten en de aanpak voor Schalkwijk te bepalen. Hierbij wordt ingezet op meer dan 
veiligheid alleen; ook wonen, werken, onderwijs en de bestuurlijke aanpak komen aan bod." (bron: 
Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2012-2016) 
Dit beleidsuitgangspunt is vertaald naar een aantal concrete acties in Schalkwijk. 

Naar aanleiding van het bericht in het Haarlems Dagblad over de incidentenmonitor heeft Groenlinks 
Haarlem de volgende vragen: 

1. Bent u door KvK geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor? 
2. De cijfers zijn relatief hoog, maar hoe zijn ze in relatie tot voorgaande jaren? Is er een toe- of 

afname zichtbaar? 
3. Is bekend wie de 'plegers' van deze incidenten zijn? 

a. Jongeren of volwassenen? (want naast prioriteit Schalkwijk, heeft de aanpak van 
jeugdoverlast en - criminaliteit ook de hoogste prioriteit in het IVP) 

b. Nieuwe plegers of 'oude bekenden'? 
4. Hoe is het mogelijk dat met de extra inzet voor Schalkwijk en het winkelcentrum in deze wijk, 

die negatieve uitschieter er nog steeds is? 
5. Vindt u het huidige integrale beleid toereikend om de overlast en criminaliteit in dit 

winkelcentrum te voorkomen en aan te pakken? 
6. Werkt de structurele monitoring voldoende, zodat het als sturingsmiddel ingezet kan 

worden? 
7. Meer specifiek: in hoeverre is er zicht op acties die vruchten afwerpen en acties die niet tot 

het gewenste resultaat leiden? En wat doet u met dat inzicht? 
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