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Ons kenmerk 2021/55863 
Datum 26 januari 2021 

Afdeling Veiligheid en Handhaving 

  

 

 

Onderwerp: Onrust in Haarlem 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Zoals u weet was het gisteren erg onrustig in de Europawijk en met name de Belgiëlaan. De politie is 

belaagd en met stenen bekogeld. Brandbommen en vuurwerk zijn afgestoken. Ik heb een noodbevel 

uitgevaardigd. Op last van de officier van Justitie is de bevoegdheid toegekend tot het toepassen van 

preventief fouilleren. Tevens is de ME ingezet om de rust te laten terugkeren. 

In deze brief informeer ik over de ongeregeldheden die gisteravond hebben plaatsgevonden. Hierin 

zijn ook de antwoorden verwerkt op de door de VVD gestelde raadsvragen. Daarnaast informeer ik u 

over de huidige situatie en de maatregelen die genomen zijn in relatie tot de signalen over nieuwe 

rellen die voor vanavond en mogelijk de komende dagen aangekondigd zijn.  

 

Terugblik maandagavond 25 januari 

De groep relschoppers bestond gisteren uit zo’n 300 jongeren, van jong tot oud. Veelal uit Haarlem, 

maar er waren ook jongeren uit Velsen, IJmuiden, Heemstede en Zaandam. Onder de jongeren 

waren ook jongeren uit de jeugdaanpak.   

De politie heeft 14 aanhoudingen verricht op grond van het overtreden van het noodbevel in 

combinatie met openlijk geweld tegen goederen, zwaar vuurwerk of wet ID. Ook zijn er arrestaties 

gedaan op grond van de wet wapens en munitie (4x messen en 1x baksteen). 

Met uitzondering van een jongere, zijn alle gearresteerden bekenden van de politie. Op dit moment 

zitten alle verdachten nog steeds vast. Ook zijn er 60 boetes opgelegd, met name voor het 

overtreden van de noodverordening.  

Er is in de Europawijk behoorlijk wat schade. Er zijn onder meer diverse bushokjes vernietigd, een 

telefooncel en auto’s zijn beschadigd/uitgebrand. Ook zijn op meerdere plekken de straatstenen uit 

de grond gehaald. Waar mogelijk zal gekeken worden om de schade te verhalen op de daders.  

 

Bevoegdheden burgemeester  

De VVD heeft gevraagd wat de speciale bevoegdheden zijn van de burgemeester ten aanzien van de 

overlastgevers. De burgemeester heeft op basis van de gemeentewet diverse bevoegdheden om de 

openbare orde te handhaven. Onder Algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden vallen: Algemene 

bevoegdheid tot handhaving van de openbare orde (artikel 172), Noodbevel (artikel 175) en een 

Noodverordening (artikel 176).  Daarnaast heeft de burgemeester Specifieke bevoegdheden zoals 

preventief fouilleren,  cameratoezicht, bevelen bestrijding ernstige overlast, etc. Het Zakboek openbare 

Aan de leden van de gemeenteraad 

 

 

https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/algemeen
https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/algemeen
https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/cameratoezicht
https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/bevelenoverlast
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orde (2017) geeft een beknopt overzicht van alle bevoegdheden ten aanzien van openbare orde. Dit 

Zakboek is ter informatie bijgevoegd.  

 

Inzet op aangekondigde nieuwe ongeregeldheden 

Op sociale media en via appgroepen heeft de politie diverse signalen en oproepen voor nieuwe rellen 

of provocaties ontvangen. Er zijn daarbij met name vier gebieden genoemd: Marsmanplein, 

Beatrixplein, Grote Markt, Schalkwijk (Europawijk, Boerhaavewijk, winkelcentrum). Om die reden 

heb ik voor deze gebieden een veiligheidsrisicogebied aangewezen. Ook zijn noodbevelen 

voorbereid.  

Spaarnelanden heeft vanaf gistermiddag veel inzet gepleegd om troep, stenen of andere losliggende 

materialen te verwijderen rondom de risicolocaties. Ook vandaag is hier in samenwerking met 

handhaving veel inzet op gepleegd.  

In de Haarlemse wijken worden ook veel preventieve maatregelen genomen. Jongerenwerk en 

straathoekwerk zijn actief op straat om met jongeren in gesprek te gaan en hen te bewegen om 

binnen te blijven. Ook zijn zij digitaal actief om jongeren aan te spreken en te motiveren om binnen 

te  blijven. Sociale wijkteams en wijk- en buurtorganisaties zijn actief te straat op gegaan om met 

inwoners te spreken over de rellen. Zij bieden een luisterend oor, maar geven ook adviezen en 

kunnen, waar nodig, doorverwijzen voor hulp. Buurtvaders en buurtmoeders spreken in diverse 

wijken de ouders in hun netwerk aan om hen te motiveren om hun kinderen in de gaten te houden 

en met hen in gesprek te gaan. Ik waardeer de inzet van Haarlemmers die helpen de rust te bewaren 

enorm.  

Tot slot zijn de ondernemers in de risicogebieden geïnformeerd. Wijkagenten hebben een ronde 

langs de ondernemers gemaakt en de gemeente is in contact met de ondernemers. Diverse 

ondernemers hebben al voorzorgsmaatregelen getroffen.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Vriendelijke groeten, 

 
drs. J. Wienen 

Burgemeester van Haarlem 

 

 

 


