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Inleiding 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de horecagerelateerde incidenten in de binnenstad van Haarlem. De horecagerelateerde incidenten hebben 

betrekking op vernieling, geweld en openbare orde. De binnenstad van Haarlem valt uiteen in vijf werkgebieden, te weten de Stationsbuurt, de Grote Markt en 

omgeving Kamp Heiliglanden, Vijfhoek Raaksdoelen en de Begijnehof.  

Deze incidenten zijn in kaart gebracht met behulp van de B3W-methodiek
1
. Voor de periode van 2011 tot en met 2014, worden per jaar, met behulp van 

BlueSpot Monitor overzichtskaarten gemaakt van de geregistreerde incidenten en worden de hotspots per delictcategorie (vernieling, geweld en openbare orde) 

inzichtelijk gemaakt.  

 

In deze notitie worden ook de aantallen incidenten per jaar voor de binnenstad van Haarlem genoemd. De genoemde aantallen incidenten in deze notitie zijn 

afkomstig uit informatiesystemen BlueSpot Monitor, BVH en Cognos. In de paragrafen 1.1, 2.1 en 3.1 zijn het aantal incidenten per delictscategorie beschreven 

die in 2014 hebben plaatsgevonden tijdens de horecanachten.  

 

De horecanachten worden als volgt gedefinieerd:  

 

Elke vrijdag 22:00 uur tot en met zaterdag 07:00 uur 

Elke zaterdag 22:00 uur tot en met zondag 07:00 uur.     

 

Op basis van de kaarten (hotspots) wordt een advies gegeven over waar mogelijk (permanent) camera’s kunnen worden geplaatst. 

 

Opgemerkt wordt dat de parameters binnen de informatiesystemen Bleuspot Monitor, BVH en Cognos in verband met de (landelijke) ontwikkelingen binnen de 

Nationale Politie momenteel aan verandering onderhevig zijn. Deze veranderingen kunnen in de toekomst mogelijk een andere weergave geven van de 

parameters in de vorm van maatschappelijke klasses en wijkgebieden.  

 

                                                      
1
 een gebied waar elk jaar - keer op keer - absoluut of relatief geselecteerde incidenten plaatsvinden. 



1. Vernielingen 

Op basis van de horenachten in de vijf werkgebieden van Haarlem is binnen de delictscategorie vernieling onderstaande tabel opgemaakt. In 2011 zijn in 

Haarlem Centrum 93 vernielingen geregistreerd. In 2012 en 2013 zijn het aantal vernielingen gedaald naar respectievelijk 81 en 54. In 2014 is het aantal 

vernielingen (54) gelijk gebleven aan 2013. 

 

 Code  Maatschappelijke klasses 2011 2012 2013 2014 
C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO 13 12 7 4 

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI 3 0 0 0 

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW 3 3 3 3 

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN 54 37 34 33 

C50 VANDALISME/BALDADIGHEID 20 29 10 14 

  93 81 54 54 

 

In 2011 vinden veel vernielingen plaats in de Smedestraat. In 2012 is dit eveneens de Smedestraat en de Lange en Korte Veerstraat. In 2013 blijft de 

Smedestraat een hotspot maar worden de meeste incidenten van vernieling weggeschreven op het adres van het politiebureau aan de Koudenhorn. In 2014 zijn 

de meeste registraties gemaakt op het adres van het politiebureau, in het uitgaansgebied rond de Grote Markt en bij het NS-station. Een nadere analyse naar 

het aantal incidenten die zijn weggeschreven op het adres Koudenhorn, laten zien dat dit een aantal vernielingen zijn in of aan het politiebureau. Bijvoorbeeld 

vernieling cel/ophoudkamer en/of computer.  

2011     2012      2013        2014 
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2. Geweld 

Op basis van de horenachten in de vijf werkgebieden van Haarlem is binnen de delictscategorie geweld onderstaande tabel opgemaakt. In 2011 zijn in Haarlem 

Centrum 175 geweldsincidenten geregistreerd. In 2012 is het aantal geweldsincidenten gedaald naar 135, waarna in 2013 dit is gestegen naar 146. In 2014 is 

het aantal geweldsincidenten verder afgenomen naar 122.  

 

 Code Maatschappelijke klasses 2011 2012 2013 2014 

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN 2 3 2 2 

F12 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN 28 22 28 15 

F530 BEDREIGING 23 12 13 20 

F540 DOODSLAG/MOORD (oa poging) 1 2 2 1 

F550 EENVOUDIGE MISHANDELING 105 84 88 79 

F551 ZWARE MISHANDELING 16 12 13 5 

 Totaal 175 135 146 122 

 

Op basis van de horecanachten in 2014 zijn binnen de delictscategorie geweld het aantal incidenten geregistreerd per straat in Haarlem Centrum. In 2014 zijn 

het grootst aantal geweldsincidenten geregistreerd op onderliggende straten in het Centrum van Haarlem.  

 

2014 
Vr-za 
nacht 

Za-zo 
nacht 

Pleegstraatnaam aantal Aantal  

Grote Markt 8 8 

Smedestraat 13 12 

Spaarne 4 6 

Lange Veerstraat 3 3 

Zijlstraat 1 5 

Kleine Houtstraat 1 5 

Riviervismarkt 1 7 

Totaal  31 46 

 

 

 

 



In de onderstaande kaarten wordt verder ingezoomd om binnen het centrum van Haarlem specifieke hotspots te duiden. In alle jaren vinden veel 

geweldincidenten plaats op de route Smedestraat – Riviervismarkt - Korte en Lange Veerstraat.  

 

 

2011     2012     2013      2014 
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3. Openbare Orde 

Op basis van de horenachten in de vijf werkgebieden van Haarlem is binnen de delictscategorie openbare orde onderstaande tabel opgemaakt. In 2011 zijn in 

Haarlem Centrum 320 openbare orde incidenten geregistreerd. In 2012 en 2013  is het aantal openbare orde incidenten gestegen naar respectievelijk 371 en 

387. In 2014 is het aantal geweldsincidenten licht afgenomen naar 380.  

 

In 2014 zijn de meeste incidenten binnen de delictscategorie openbare orde geregistreerd in Haarlem Centrum, specifiek in de straten Smedestraat, Lange 

Veerstraat en Grote Markt. 

 
  Maatschappelijke klasses 2011 2012 2013 2014 

Code Omschrijving         

E11 VECHTPARTIJ (ZONDER VERVOLG) 36 51 54 38 

E16 RUZIE/TWIST (ZONDER VERVOLG) 208 229 208 208 

E35 MELDING OVERLAST JEUGD 75 79 79 79 

E38 OVERLAST IVM ALCOHOL/ DRUGS 1 12 46 55 

 Totaal  320 371 387 380 

 

Uit onderstaande kaarten blijkt dat in alle jaren vinden veel incidenten openbare orde plaatsvinden  in de Smedestraat ter hoogte van de Zuider Schoolsteeg. 

 

2011     2012     2013     2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conclusies en aanbevelingen  

4.1. Conclusies  

Het aantal geregistreerde incidenten tijdens de horecanachten tussen 2011 en 2014 laat per categorie echter het onderstaande beeld zien:  

 Vernielingen; een daling.  

 Geweld; een daling 

 Openbare orde; een stijging.  
 
Zichtbaar tijdens de horecanachten, is dat binnen categorie openbare orde met de daaronder vallende incidenten (vechtpartij, ruzie/twist, overlast jeugd en 
overlast alcohol/drugs) het meest aantal geregistreerde incidenten (50,5%) plaatsvinden. De incidenten binnen deze categorie, alsmede de incidenten binnen de 
categorieen vernieling (7,1%) en geweld (16,2%), zijn met de toepassing van cameraoezicht zichtbaar. Dit in tegenstelling tot incidenten die vallen binnen de 
categorie geluidshinder. De categorie geluidshinder (26,2%) is dan ook niet meegenomen in deze notitie.  

 

Er is echter weinig veranderd met betrekking tot de locaties waar de meeste incidenten hebben plaatsgevonden. Alleen bij het aantal vernielingen is er sprake 

van een verschuiving in de pleeglocatie. Er zijn meer incidenten geregistreerd op en rond het Station en het (uitgaans)gebied ten oosten van de Grote markt.  

 

4.2. Aanbeveling  

Op basis van de bovenstaande informatie en kaarten is het advies om één of meerdere camera’s te plaatsen op de Smedestraat, Riviervismarkt, Grote Markt en 

Korte en Lange Veerstraat omdat de meeste horecagerelateerde incidenten dan met camera’s kunnen worden gevolgd. Indien slechts een (1) camera kan 

worden geplaatst, is de Smedestraat ter hoogte van de Zuiderschoolsteeg wellicht de beste locatie.  
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