
Gemeente
Haarlem

Raadsfractie CDA Ons kenmerk 
Datum 

Afdeling 
Contact 

Telefoon 
E-mail

VH/2020/121684 
3 maart 2020 
Veiligheid en Handhaving 
B.C. Slutter 
023-5113933 
bslutter@haarlem.nl

Onderwerp: Artikel 38 vragen CDA inzake messenproblematiek

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 februari 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Messenproblematiek onder 
jongeren.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Zijn er bij het College signalen binnen gekomen over recente messenproblematiek bij jongeren? 

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de diverse nieuwberichten die onlangs over dit onderwerp zijn 
verschenen. Er zijn tot op heden nog geen directe verontrustingen uitgesproken richting het college.

2. Speelt dit ook in Haarlem?

Antwoord:
Ook in Haarlem is de landelijke problematiek herkenbaar. Wijkagenten, buurt- en jongerenwerkers 
geven aan dat zij een toename zien van het bezit van messen bij jongeren. Desgevraagd ontbreken 
harde cijfers tot nu toe.

3. Zijn daar signalen over gekomen vanuit de politie?

Antwoord:
De politie geeft aan dat ook zij het idee hebben dat er een toename is van het bezit van messen 
onder jongeren in Haarlem. De politie heeft hier op lokaal niveau geen concrete cijfers over omdat 
het bezit van messen onder jongeren een moeilijk meetbaar gegeven is. De politie is mede hierom in 
2020 begonnen met het beter registreren van wapens die bij meldingen en/of controle worden
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aangetroffen om zodoende toch een beter beeld te krijgen van wapenbezit (waaronder zowel 
verboden als legale messen). Deze nieuwe gegevens zullen door de politie en gemeente goed 
gemonitord worden. Mochten de nieuwe cijfers er aanleiding toe geven dan zullen gepaste 
maatregelen getroffen worden.

4. Is het College bekend met de mogelijkheid om in de Algemene Plaatselijke Verordening de 
burgermeester de bevoegdheid te geven om een messenverbod op te leggen in bepaalde gebieden?

Antwoord:
Ja, daarmee is het college bekend

5. Ziet het College dat ook als een waardevol extra instrument om de openbare orde in bijvoorbeeld 
uitgaansgebieden beter te kunnen handhaven?

Antwoord:
Het college ziet op dit moment een messenverbod niet als geschikt instrument om de openbare orde 
te handhaven. Een messenverbod is een zwaar middel dat kan worden ingezet in gebieden waar de 
openbare orde onder druk staat. De veiligheidscijfers laten in Haarlem geen gebieden in de stad zien 
waar dit het geval is. Op grond van de Wet Wapens en Munitie zijn een groot aantal steekwapens al 
verboden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld vlindermessen, valmessen, stiletto's, messen met 
zijdelings uitspringend lemmet en messen die in uiterlijk lijken op een ander voorwerp. Daarnaast is 
er een verbod opgenomen voor voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden 
waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om 
letsel aan personen toe te brengen ofte dreigen. Hier kan dus in principe ieder mes ondervallen.
Bij aantreffen van deze wapens zal de politie optreden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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