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Voorwoord
Voor u ligt de 17e Veiligheidsrapportage van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. Het is een goede gewoonte u te
informeren over het veiligheidsbeeld van het afgelopen jaar.
Hoewel Hendrik-Ido-Ambacht een relatief veilige gemeente
is, worden we van tijd tot tijd geconfronteerd met heftige
incidenten. De moord op een inwoonster van Iraanse
afkomst eind november heeft diepe indruk op mij gemaakt.
Opvallend waren ook de twee grote series met autoinbraken aan het begin van het jaar. Per nacht werden zo'n
20 voertuigen open gebroken. Ondanks de grote inzet van
Politie en andere betrokkenen en van preventieacties, moet
je bijna machteloos toe zien hoe criminelen hun slag slaan
in onze mooie gemeente. Ik realiseer mij maar al te goed
dat dit een regelrechte inbreuk is op de privacy van onze
inwoners en dat ons veiligheidsgevoel wordt aangetast.
Verder wil ik graag alle vrijwilligers en partners die zich dag in en dag uit op professionele
wijze inzetten voor de veiligheid van onze gemeente hartelijk bedanken! Zij verdienen
oprecht een compliment!
Ik wens u veel leesplezier toe.

J. Heijkoop
Burgemeester
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Openbare Orde en Veiligheid
Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. De
cijfers ontstaan uit het aantal aangiftes, meldingen en incidenten. In tegenstelling tot vorige
jaren komen deze cijfers niet uit het Early Warning systeem maar uit het politiesysteem Blue
Spot Monitor. Omdat deze cijfers zelfstandig 'ontdubbeld' (het weghalen van dubbele mutaties)
kunnen worden, zijn ze iets accurater.
Cijfers
In de onderstaande tabel zijn de cijfers van 2015 tot en met 2019 uitgewerkt. Hierin zijn de
ontwikkelingen in de loop van de jaren zichtbaar.
2015

2016

Diefstal in/uit
Woningen
Schuur/berging
Bedrijven & instellingen

68
18
22

75
14
18

60
9
22

40
20
11

43
23
10

-24,8%
+36,9%
-39,7%

Diefstal uit/vanaf
Motorvoertuigen
Winkeldiefstal

135
21

132
21

54
28

70
25

106
21

+6,6%
-9.5%

81
30

80
27
9
289

94
37
9
306

70
20
6
299

-11,2%
-31%
-38,5%

375

69
31
15
375

146
26
15
16
41

143
27
15
9
42

105
24
20
5
44

112
32
10
10
98

121
30
241
11
74

-3,5%
+7,9%
+42.8%
+7,8%
+23,2%

203

283

231

174

2112

-4,3%

Diefstal van
Fietsen
Motorvoertuigen
Brom- snorfietsen
Totalen diefstallen
Overige delicten
Vernieling
Mishandeling
Bedreiging
Zedendelicten
Geweld (+ huiselijk
geweld)
Incident
Melding overlast jeugd

2017 2018 2019 +/- t.o.v. 5-jarig
gemiddelde in %

1 Betreft 9 daadwerkelijke bedreigingen, in 15 gevallen was hier geen sprake van, bleek sprake van voornamelijk echtelijke twist

2 Overigens moet worden opgemerkt dat wanneer politiecollega’s, op verzoek van de wijkagent, jeugd vaker (preventief)

controleren, dit vaak abusievelijk wordt gemuteerd onder de noemer overlast jeugd in plaats van toezicht overlast gevende jeugd.
Ofwel, in de 'meldingen overlast jeugd' worden ook de zelfstandige controle acties gemuteerd, waarbij er dus geen sprake hoeft te
zijn van een melding.
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Toelichting
Diefstallen
Met name in de wijk centrum/dorp is een concentratie van diefstallen uit schuur/berging
waarneembaar. Inzoomen op de aangiftes maakt inzichtelijk dat het enerzijds een kwestie is
van niet afgesloten bergingen (gemakzucht), anderzijds van matige kwaliteit van hang- en
sluitwerk.
De meeste woninginbraken vinden plaats in de wijk Krommeweg. Aannemelijk is dat dit te
maken heeft met de infrastructuur van de wijk. Ook staan hier voornamelijk oudere woningen
die in tegenstelling tot de woningen in de wijk Volgerlanden niet onder het Politiekeurmerk
Veilig Wonen zijn gebouwd.

Diefstal uit woning vindt voornamelijk plaats in de wijk Krommeweg.

Het aantal diefstallen uit auto's is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 36.
In 2019 vonden er in een aantal nachten tijd tientallen auto-inbraken (per nacht) plaats
waarbij airbags zijn gestolen. Het is lastig om hierop te anticiperen omdat deze inbraken
onvoorspelbaar zijn. Wekenlang worden er geen inbraken gemeld en dan zijn er plotseling in
een kort tijdsbestek meerdere inbraken in een nacht. Desondanks hebben de wijkagenten in
samenwerking met collega’s van het basisteam een aantal acties opgezet. Zo is er in de
nachtelijke uren een ANPR voertuig geparkeerd met het doel om binnenkomend verkeer te
scannen op personen met inbraak-antecedenten. Ook zijn er op hotspots (onbemande)
politievoertuigen geparkeerd met als doel zichtbare aanwezigheid te creëren. Veel collega’s
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hebben in de nachtelijke uren hun politievoertuig in de wijk geparkeerd en zijn te voet de
wijk ingegaan.
In de wijk Krommeweg is bij een auto-inbraak bloed van de dader op het voertuig
achtergebleven. Deze bloedsporen zijn veiliggesteld op DNA kenmerken. Later in het jaar werd
elders in het land een man van Litouwse afkomst aangehouden die verantwoordelijk kon
worden gesteld voor veel landelijke auto-inbraken. Zijn afgenomen DNA bleek te matchen met
bovengenoemde inbraak.
Hendrik-Ido-Ambacht is direct gelegen aan de toegangswegen van de rijkswegen A15 en A16.
Dit maakt het voor het boevengilde eenvoudig om in korte tijd het dorp te verlaten na een
gepleegde inbraak. Dit geldt uiteraard voor zowel auto-inbraken als woninginbraken.

In een aantal nachten tijd vonden tientallen auto-inbraken plaats.

Er zijn twee locaties die er uitspringen voor wat betreft fietsendiefstallen: zwembad De
Louwert en winkelcentrum De Schoof. Een duidelijke toename is te zien in het aantal gestolen
elektrische fietsen. Deze trend is ook landelijk te zien. Omdat het belangrijk blijft om mensen
ervan bewust te maken dat zij hun fiets op slot moeten zetten, heeft de gemeente in
samenwerking met politie ook dit jaar weer diverse preventie acties gehouden.
Ook hebben twee studenten van het basisteam een project gedaan wat vooral gericht was op
de preventieve aspecten rondom fietsendiefstal. Uit dit project kwam naar voren dat burgers
hun fiets vaak niet op slot zetten. Bij gerichte acties zijn kortingsbonnen aan het publiek
verstrekt waarmee men korting kon krijgen op een goedgekeurd slot bij lokale
fietsenhandelaren.
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De wijkagenten hebben diverse onderzoeken gedaan waaruit bleek dat voor een behoorlijk
aantal fietsendiefstallen twee broers in aanmerking kwamen. Deze werden in 2019 meerdere
keren door de politie aangehouden. Kort na aanhouding zijn ze echter, door geringe impact
van het feit, door justitie weer heengezonden.

Aantal diefstallen van fietsen. Winkelcentrum De Schoof is één van de hotspots.
In 2019 zijn er 11 geregistreerde zedenincidenten geweest. Vier van deze incidenten hebben
plaatsgevonden in de maand september. Er werden diverse meldingen gemaakt door
minderjarige meisjes. Zij gaven aan gevolgd te zijn door een minderjarige jongen op een fiets.
Deze jongen betastte de meisjes op intieme plekken waarna hij er vandoor ging. Na diverse
onderzoeken bleek deze minderjarige jongen ook actief te zijn in de gemeente Zwijndrecht.
De jongen is na onderzoek door de politie aangehouden en verhoord waarna hij bekende de
feiten te hebben gepleegd.
Er werden in 2019 drie straatroven gepleegd, waarvan één poging. In één van de gevallen werd
een bejaarde dame van haar tas beroofd nadat zij geld had gepind bij een geldautomaat. Na
onderzoek zijn voor dit feit twee daders aangehouden.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in vergelijking met 2018 toegenomen. Door
aanhoudende meldingen over jeugdoverlast in met name de wijk Volgerlanden
(Sophiapromenade/Sophiapark) besloot het college van Burgemeester en Wethouders een
samenscholingsverbod van vier of meer personen in te stellen.
Nadat dit bekend werd bij bewoners, nam het aantal meldingen toe. Onderzoek van de
meldingen liet zien dat in veel gevallen geen sprake was van het overschrijden van vier of
meer personen. Hierdoor kon het verbod niet gehandhaafd worden. Uit veel meldingen blijkt
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ook dat omwonenden van de Sophiapromenade al bellen wanneer een groepje jeugd bestaat
uit minder dan vier personen. Over de gehele linie kan worden gesteld dat de meldingen
jeugdoverlast op de Sophiapromenade vanaf het midden van het jaar zijn afgenomen.

Aantal meldingen van jeugdoverlast voornamelijk in de Volgerlanden.
Vernieling en vandalisme
Het aantal vernielingen is licht gestegen van 112 in 2018 naar 121 stuks in 2019.
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In 2019 zijn er aanzienlijk minder meldingen geweest rondom vuurwerk gerelateerde zaken.
Dit in tegenstelling tot 2018 waar het vanaf oktober van dat jaar al zeer onrustig was met
dergelijke meldingen en incidenten.
Het schadebedrag door vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen is in 2019
ten opzichte van 2018 enorm toegenomen (van €6.000 in 2018 naar €21.863,69 in 2019). Er is
een schadebedrag van €1.415,00 verhaald. De schade is voornamelijk groot aan gebouwen,
slooppanden en kunstwerken. Zo moest het dak van de Sophiahal gerepareerd worden omdat
deze door vuurwerk was aangetast. Ook zijn er twee kunstwerken vernield, een aantal ruiten
vernield en vijf ruiten weggenomen van het 'kunst-kasje' op de rotonde op de
Ambachtsezoom/Reeweg.

Schades 2010 - 2019
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Schade

Verhaald

Verkeer
Het aantal verkeersongevallen totaal en met letsel laat ten opzichte van vorig jaar een lichte
daling zien. Inzoomen op het aantal verkeersongevallen geeft geen concreet beeld van locaties
waarbij sprake is van een terugkerend patroon (zogenaamde 'black-spots').
Het aantal meldingen verlaten plaats ongeval (doorrijden na aanrijding) is gelijk gebleven.
Deze cijfers zijn inclusief schade aan gemeentelijke eigendommen.
2015 2016 2017 2018 2019
Verkeersongevallen totaal

140

99

79

232

207

+/- t.o.v. 5-jarig
gemiddelde in %
+36,7 %

Verkeersongeval met letsel

13

23

16

37

30

+26 %

Verkeersongeval dodelijke
afloop

0

0

0

0

0

127

99

111

96

96

Verlaten plaats ongeval
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-9,3%

Overlast
In 2019 is er één hennepkwekerij aangetroffen in een woning in Hendrik Ido Ambacht. In totaal
werden zeven meldingen gemaakt van kwekerijen. Maar bij nader onderzoek werd in zes
gevallen geen hennepkwekerij aangetroffen.
drugs, drank en geluidshinder

Drugs-/ drankoverlast

2015
23

2016
45

2017
22

2018
23

2019
8

Hennepkwekerijen

2

4

0

8

7

Geluidshinder Horeca

6

13

2

3

0

Geluidshinder
evenement

4

1

0

0

1

Overlast verwarde/overspannen personen
Omdat we een toenemende trend signaleren in personen met verward gedrag, voegen we deze
meldingen toe aan de veiligheidsrapportage. De politie krijgt namelijk steeds meer te maken
met personen met verward gedrag. Dit als gevolg van een overheid die zich steeds meer
terugtrekt. Waar mensen met psychische klachten in het verleden adequaat werden behandeld
en opgevangen, heeft de overheid de keuze gemaakt om mensen met psychische klachten in
toenemende mate ambulant te laten behandelen. Het gevolg van deze keuze laat zich in de
praktijk voelbaar merken door een toenemend aantal klachten die de wijkagenten krijgt
vanuit de wijk. Waar in het verleden meldingen vanuit de wijkagenten richting hulpverlening
effectief konden worden weggezet, moet nu worden geconstateerd dat de opvolging van deze
meldingen minder soepel verloopt. Wanneer wordt ingezoomd op het aantal incidenten
gerelateerd aan personen met verward gedrag zien we een aanzienlijke stijging ten opzichte
van eerdere jaren. Een trend die waarschijnlijk ook drukt op de veiligheidsgevoelens van
bewoners die geconfronteerd worden met overlast van verwarde personen.

Meldingen verwarde personen

2017

2016

2017

68

91

113
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Ontwikkeling inwonersaantal
Het is van belang de bovengenoemde cijfers te beschouwen in relatie tot de groei van onze
gemeente. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het inwonersaantal in kaart
gebracht. Het inwonersaantal steeg in 2019 naar 31.217 inwoners.

Aantal inwoners per 31
december
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Toezicht en Handhaving
In 2019 heeft team Handhaving de integrale werkwijze verder doorgezet en gewerkt aan de
bewustwording van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, de professionalisering van het
toezicht en de strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving.
Faciliteiten
Het team is tenminste 80% van de tijd aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig voor de burgers.
Dit is ook één van de doelstellingen van de gemeente. De aanspreekbaarheid en zichtbaarheid
komt mede door het gebruik van elektrische fietsen waardoor ze tijdens hun dienst meer
afstand kunnen afleggen.
Het team maakt gebruik van
middelen zoals sociale media en
smartphones. Via bepaalde apps
kunnen persoons-gegevens en
kentekengegevens worden
opgevraagd. Voor de controle
van vergunningen op gebied van
de Drank- en Horecawet is het
mogelijk om het zaaksysteem
van de gemeente te raadplegen.
Hierdoor worden de toezicht- en
handhavingstaken in de
openbare ruimte zo effectief en
efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Ook maakt het team gebruik van
Twitter (@handhavinghia) om de burger te informeren over verschillende zaken.
Samenwerking
Er is sprake van een integrale samenwerking tussen team Handhaving, Politie, Staatsbosbeheer
(dit laatste voor gebied De Sandelingen) en buurtpreventie. Deze samenwerking draagt bij aan
een veilig en leefbaar Hendrik-Ido-Ambacht.
Meldingen
In het onderstaande overzicht staan de meldingen van de afgelopen jaren. Ook in 2019 is een
forse toename te zien in het aantal meldingen. Dit komt door de groei van de gemeente en
doordat team Handhaving de bewoners er steeds meer op attendeert dat zij meldingen
moeten doorgeven, zodat het probleem kan worden opgelost. Het doorgeven van meldingen
kan sinds 2019 in het programma FIXI (www.fixi.nl). Met behulp van FIXI kunnen inwoners
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makkelijk een melding maken van de openbare ruimte. Ook kan de gemeente de melding
eenvoudig koppelen aan de juiste behandelaar, zodat de melding snel kan worden opgelost.

Categorie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Afval
Honden
Overlast Verkeer
Overige

82
80
50
53

Totaal 265

59
37
56
60

35
45
20
61

52
56
116
12

74
35
114
11

138
57
261
55

209
70
363
83

249
45
503
131

212

161

246

234

511

725

928

Prioriteiten en werkzaamheden
Speerpunt voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is de leefbaarheid en veiligheid in de
openbare ruimte met daarbij de volgende prioriteiten:
 Overlast gevende groepen en personen


Honden gerelateerde overlast



Rommel op straat



Overlast door verkeer

Andere taken zijn:
 Evenementen


Winkeluitstallingen



Drank- en horecawetgeving



Onvoorziene zaken, meldingen, klachten of verzoeken om Handhaving.



Digitaal Opkopers Register

Inzet
Aard

2013

2014

2015

2016

Waarschuwingen Afval
PV's Afval

18

9

15

25

Waarschuwingen Honden
PV's Honden

46

43

Waarschuwingen Verkeer
PV's verkeer
Waarschuwingen Overig (APV)
PV's Overig (APV)
Totaal

2017

2018

2019

3

10

3

30

29

19

6

6

5

35

19

32

17

12

81

65

117

122

223

1049

1384

1250

1015

1051

887

1.116

3

3

0

14

4
4

3
4

2
11

1116

1439

1381

1138

1234

1078

1.391
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Omdat we de onderverdeling in waarschuwingen en daadwerkelijk een proces verbaal al
maakten voor de categorie verkeer, besloten we in 2017 om ook voor de andere categorieën
dit onderscheid te maken. We zien dat in 2019 zowel het aantal waarschuwingen als het aantal
PV's van verkeer weer is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarentegen is er wel een
kleine verbetering te zien in het aantal meldingen van overlast van loslopende honden. Daar is
ook dit jaar weer goed op ingezet. Alleen het niet opruimen van de uitwerpselen heeft nog
extra aandacht nodig. Dit moet ook feitelijk geconstateerd worden door Handhaving.
Handhavingsoverleg
In het reguliere integraal Handhavingsoverleg openbare ruimte worden de gezamenlijke
prioriteiten vastgesteld. De verschillende partijen stemmen de werkzaamheden van Politie en
Handhaving af. De inzet van Handhaving zorgt ervoor dat de Politie zich meer kan
concentreren op de ‘zwaardere’ zaken. Voor de uitvoering worden afspraken gemaakt op basis
van actuele ontwikkelingen, zoals hotspots, meldingen en gesprekken met burgers.
DHW toezicht – Hendrik-Ido-Ambacht overzicht 2019
Sinds april 2014 verricht Handhaving de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet
(DHW). De "alcoholverstrekkers" in de gemeente worden regelmatig bezocht. Naast de controle
op de naleving van de regelgeving wordt ook informatie verstrekt. In 2019 vonden 55 controles
plaats. Daarbij is extra gecontroleerd op jeugd en alcohol (leeftijd).
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Veiligheidsgevoelens
De Veiligheidsmonitor is landelijk het instrument om de gevoelens van veiligheid te meten
zodat er eenduidige cijfers ontstaan wat vergelijking met andere gemeenten (en landelijke
cijfers) makkelijk maakt. Eenmaal per twee jaar wordt er een veiligheidsmonitor gehouden.
Eind 2019 werden de enquêtes verstuurd waarin de resultaten over de jaren 2018 en 2019 zijn
gemeten. Begin 2020 zouden we de resultaten hiervan ontvangen.
Helaas hebben we op moment van het schrijven van deze veiligheidsrapportage nog geen
resultaten ontvangen. De cijfers zullen dus in de veiligheidsrapportage van volgend jaar
worden opgenomen.
De cijfers tot en met 2017 zagen er als volgt uit:
Rapportcijfer veiligheid

8
7,5
7
6,5
6
Cijfer
2008

2010

2012

2013

2015

2017
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Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling brengt partijen aan tafel, creëert begrip voor elkaars
standpunten en stimuleert het zoeken naar duurzame oplossingen. Dit
verbetert het leefklimaat in de straat en in de buurt. Buurtbemiddeling is
sinds 2007 in Hendrik-Ido-Ambacht actief en werkt samen met de
gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en Sliedrecht.
Buurtbemiddeling is een succesvolle manier gebleken om vroegtijdig bij te
dragen aan een oplossing voor (dreigende) conflicten tussen buren. Het
draagt bij aan het creëren van een beter en veiliger leefklimaat. De dienstverlening voldoet
aan de landelijke kwaliteitseisen van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). Het
CCV beheert de aanpak en waarborgt de kwaliteit van Buurtbemiddeling. Het centrum is ook
het landelijke aanspreekpunt voor organisaties die buurtbemiddeling aanbieden.
Buurt- en burenproblemen
Burenruzie kan het woonplezier behoorlijk aantasten: wat begint met een kleine irritatie over
bijvoorbeeld geluidshinder of vermeend storend gedrag, kan soms in korte tijd enorm uit de
hand lopen. Buurtgenoten praten niet meer met elkaar en erger nog: ze luisteren niet meer
naar elkaar. Waar beide partijen mee geholpen zijn, is iemand die de druk van de ketel haalt
en beide partijen weer met elkaar in gesprek brengt.
Buurtbemiddelaar
De bemiddelaars zijn neutraal, spelen geen rechter en vellen geen oordeel. Buurtbemiddelaars
zijn speciaal getrainde en onafhankelijke vrijwilligers; bewoners die zich inzetten voor andere
bewoners om de leefbaarheid in een wijk te bevorderen en in stand te houden. Een
buurtbemiddelaar richt zich op het aanhoren van beide partijen en probeert hen met elkaar in
gesprek te brengen.
In 2019 waren voor de vier gemeenten 35 buurtbemiddelaars actief. Dat zijn 3 personen meer
dan in 2018.
Bemiddelingen
In Hendrik-Ido-Ambacht heeft Buurtbemiddeling 22 bemiddelingszaken behandeld.
Deze 22 bemiddelingen leverden de volgende resultaten op:
 10 meldingen zijn opgelost na intake en/of advies of bemiddeling door de coördinator
of bemiddelaars;
 7 meldingen waarbij bemiddeling is gestopt omdat één van de partijen niet met de
buren in gesprek wilde; in twee situaties is de reden van stoppen dat de overlast op
dat moment minder of weg was.
 3 meldingen waren ongeschikt en zijn verwezen.
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2 meldingen zijn nog in behandeling.

In Figuur 1 is het aantal bemiddelingen per jaar weergegeven. De afgelopen 4 jaar blijven het
aantal bemiddelingen vrijwel gelijk. In 2019 kwamen van de 22 meldingen, 17 meldingen op
initiatief van bewoners tot stand. Vaak na contact met de woningbouwcorporatie, gemeente of
politie. De overige 6 meldingen waren direct afkomstig van politie, woningbouwcorporaties
Rhiant en Woonkracht 10, gemeente en Sociaal wijkteam.

Aantal bemiddelingen per jaar
24

23

23
22
21

22
21

21

2016

2017

20
2018

2019

aantal bemiddelingen per jaar
Figuur 1: aantal bemiddelingen per jaar

Van het totaal aantal aanmeldingen in 2019 is 45% positief afgesloten na inzet van coördinator
en/of bemiddelaars. In 2018 was dit 52%. Dit is een lichte daling. Er is geen pasklaar antwoord
op de vraag waar dit verschil vandaan komt. Een verschil tussen de cijfers van 2018 en 2019 zit
in een drietal aanmeldingen die ongeschikt bleken voor buurtbemiddeling. De politie was
hierbij betrokken, de situatie was te ver geëscaleerd en de melders wensten geen gesprek
maar handhaving.
Buurtbemiddeling benadrukt het belang van vroegtijdig inschakelen van bemiddeling bij alle
netwerkpartners. Tegelijkertijd zijn sommige melders op zoek naar andere oplossingen
waarbij zij de acties liever bij een derde partij neerleggen. Uiteraard wordt met melders
altijd besproken dat bemiddeling een kans tot oplossing biedt omdat partijen juist zelf actief
betrokken zijn. Naast de meldingen die ongeschikt bleken, is een tweetal casussen uit 2019
nog in behandeling.
Belangrijk om op te merken is dat het succes van Buurtbemiddeling niet alleen op dat
percentage van 45% moet worden beoordeeld. De impact van Buurtbemiddeling is niet te
vatten in een percentage dat recht doet aan de inzet van de coördinator en de bemiddelaars.
Wat vaak blijkt is dat Buurtbemiddeling toch iets teweeg brengt bij bewoners. Ook wanneer
een bemiddeling vastloopt kunnen buren meer rust ervaren.
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Typen meldingen
De meeste meldingen lagen in 2019 op het terrein van geluidsoverlast (6 meldingen) en
pesterij/intimidatie (6 meldingen). De overige meldingen betroffen overlast van kinderen (3
meldingen), een tuingeschil (3 meldingen), dierenoverlast (2 meldingen) en stankoverlast (2
meldingen). In Figuur 2 zijn de verschillende typen meldingen per jaar weergegeven. De
aantallen bij een type die in voorgaande rapportages niet zijn gespecificeerd zijn onbekend en
niet in de grafiek zichtbaar. Dit betekent dat er wel bemiddeling heeft plaatsgevonden op de
(ongespecificeerde) typen, maar dat de exacte aantallen onbekend zijn en niet te verwarren
met een nul-aantal.

aantal bemiddeling

Overzicht type melding voor buurtbemiddelingen
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Figuur 2: overzicht aantal typen meldingen, per jaar

Buurtbemiddeling moet voldoende onder de aandacht blijven. Daarom publiceren we
regelmatig, ondernemen we promotieacties en brengen we het in overleggen onder de
aandacht. Het contact met de netwerkpartners is goed. Dankzij buurtbemiddeling wordt een
bijdrage geleverd aan het creëren van een beter leefklimaat.
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Leefbaarheid
Leefbaarheid kent veel definities en wordt in iedere gemeente anders benaderd. De mate van
leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en/of geschikt het is om op een plek te wonen,
werken en recreëren. In Hendrik-Ido-Ambacht richt leefbaarheid zich op de veilige, fysieke en
sociale aspecten van het wonen in ons dorp.
Leefbaarheid en Veiligheid
In juni 2019 vond de overgang plaats van Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) naar
Leefbaarheid. Dit heeft geleid tot de vorming van Team Leefbaarheid en Veiligheid.
Leefbaarheid richt zich op de regie van meervoudige problematiek, een omgeving die schoon,
heel en veilig is en de bevordering van de sociale cohesie. Het uitgangspunt is dat aandacht op
preventie, vroegtijdige signalering en goede samenwerking met stakeholders, de inzet op
repressie verkleint.
Leefbaarheidsoverleg
Als aanvulling op het bestaande Handhavingsoverleg is afgesproken om in 2020 ook een
structureel Leefbaarheidsoverleg in te voeren. Hier nemen andere partijen aan deel dan aan
het Handhavingsoverleg. Doel is om de informatievoorziening en samenwerking met andere
partijen te vergroten. Denk hierbij aan de wooncorporaties en sociaal wijkteam.
Camerahandhaving Sophiapark/Sophiapromenade
Het Sophiapark en de
Sophiapromenade is een
voetgangersgebied, waar
fietsen is toegestaan. Het
gemotoriseerd verkeer dat door
het gebied rijdt, zorgt voor
overlast. De overlast spitst zich
met name toe op bromfietsen
en scooters, die vanwege hun
snelheid en geluid in
combinatie met de bebouwing
rondom het park voor
leefbaarheidsproblemen zorgen. Om digitaal geautomatiseerd te kunnen handhaven is de pilot
gestart voor camerahandhaving.
Met de camerahandhaving, ook wel kentekenregistratie genoemd, worden camera's ingezet om
automatisch de overtredingen van voertuigen in het voetgangersgebied vast te stellen en
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hiervoor te beboeten. De camera's maken foto's van kentekens, waarna de BOA's via een
digitaal systeem de foto's beoordelen en de overtreder de boete ontvangt.
In het voorjaar van 2020 zullen de eerste camera's in het gebied operationeel zijn.
Buurtbon
Leefbaarheid richt zich ook op het bevorderen van de sociale cohesie. De buurtbon is een
bijdrage die inwoners kunnen aanvragen voor een burgerinitiatief. Op deze manier wordt
gestimuleerd dat inwoners zelf activiteiten organiseren of initiatieven uitvoeren. Inwoners
kunnen zich ook opgeven voor een buurtkerstboom in de buurt, zodat deze met de buren
versierd kan worden en wat de kerstsfeer ten goede komt. In 2019 waren 35 bomen
beschikbaar en hebben 46 mensen zich aangemeld voor een buurtkerstboom. Dat is 31% (67
mensen) minder dan in 2018.
Meldingen
Vanwege de overgang van WBW naar leefbaarheid is in 2019 geen gestructureerd overzicht van
de meldingen opgesteld. In 2020 houden we de meldingen zorgvuldig bij, zodat voor de
volgende rapportage een analyse gemaakt kan worden.
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Brandweerzorg
In dit hoofdstuk krijgt u vanuit de Brandweer Zuid-Holland Zuid inzicht in de werkzaamheden
die voor en vanuit de post Hendrik-Ido-Ambacht worden uitgevoerd voor de gemeente HendrikIdo-Ambacht.
Ontwikkelingen in de organisatie
Zoals vorig jaar gemeld heeft in 2018 een reorganisatie plaatsgevonden. Deze had een flinke
impact op de organisatie. In 2019 is veel energie gestoken in de verdere opbouw en uitbouw
hiervan. De geografische indeling van de Veiligheidsregio is losgelaten en de sturing vindt nu
vanuit de centrale afdelingen plaats. Deze taakgerichte organisatie voelde onwennig maar
gedurende 2019 is deze steeds verder ontwikkeld waarbij de mens in de organisatie centraal
heeft gestaan. De verschillende afdelingen weten elkaar te vinden en deze samenwerking
komt de organisatie ten goede.
Eind september is afscheid genomen van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. De heer Post is per 1 oktober aangesteld als algemeen directeur en
regiosecretaris van de Drechtsteden. Direct is een procedure gestart om een nieuwe directeur
te werven. Eind november werd bekend dat mevrouw Frentz per 1 maart 2020 benoemd wordt
als directeur voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Vernieuwde Brandweerzorg
Het bestuurlijk vastgestelde
dekkingsplan wat in 2018 is
vastgesteld, voldoet aan de
verwachtingen. De
brandweerzorg in de wijk
Walburg in Zwijndrecht wordt
verzorgd vanuit de post
Hendrik-Ido-Ambacht. De
onvolkomenheden rondom deze
wijk die vorig jaren zijn
geconstateerd, zijn opnieuw
bezien en waar nodig
aangepast. Verder zijn er geen
wijzigingen doorgevoerd.
De status als BASIS+ post (basiskazerne met specialismen) blijft gehandhaafd voor de kazerne
Hendrik-Ido-Ambacht. Dit betekent dat zij te allen tijde brandweerzorg kunnen bieden met
een personele bezetting van zes personen op een tankautospuit. Voor de bezetting van de
tweede tankautospuit kan dit problemen opleveren omdat de paraatheid gedurende
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kantoortijden onder druk staat.
Binnen de Veiligheidsregio zijn
inmiddels een aantal posten
opgeleid om een variabele
voertuigbezetting in te kunnen
zetten. Voorzien is dat ook de
basis+ posten dit programma gaan
doorlopen zodat de tweede
tankautospuit ook ingezet kan en
mag worden met een variabele
voertuigbezetting.
In 2019 is een begin gemaakt met
het wijzigen van specialismen
binnen de posten. Voor de post
Hendrik-Ido-Ambacht heeft dit enkele consequenties. De schuimbluscontainer, die op het
haakarmvoertuig staat, gaat per 6 januari naar de post Alblasserdam. Hiervoor in de plaats
komt in 2020 een Oppervlakte Reddingsteam terug. De opleidingen hiervoor zijn in 2019
gestart.
Risicobeheersing
Binnen de afdeling Risicobeheersing zijn drie taakvelden te onderscheiden. Dit zijn de
taakvelden: veilige omgeving (externe en industriële veiligheid), veilig bouwen en gebruiken
(oprichtingsfase en gebruiksfase) en brandveilig leven.
Advies
In 2019 zijn in totaal 96 (formele) adviezen aan de gemeente verstrekt:
Voor- overleg op aanvraag Omgevingsvergunning (milieu)
Voor- overleg op aanvraag Omgevingsvergunning (RO)
Voor- overleg op aanvraag Omgevingsvergunning (bouw)
Advisering brandveiligheid met betrekking tot bouwen
Advisering op brandbeveiligingsinstallaties
Advisering vergunningen brandveilig gebruik
Advisering melding brandveilig gebruik
Advisering bereikbaarheid en bluswatervoorziening (netrenovaties)
Advisering ruimtelijke ontwikkeling/bestemmingsplannen
Advisering Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (nieuwbouw en
reconstructies net renovaties)
Advisering brandveiligheid evenementen
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu en BRZO
* Incidentele kleinschalige adviezen op vragen Milieu en BRZO zijn niet
geregistreerd in bovenstaande getallen.
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3
26
15
12
1
5
4
1
5
7
-

Controle bouw realisatiefase

17*

* controles in de realisatiefase betreffen meerdere controlemomenten, gezamenlijk
uitgevoerd met de toezichthouders van de gemeente (team Vergunningverlening en
Handhaving). Deze zijn niet afzonderlijk meegeteld.
Op diverse bedrijventerreinen binnen de Antoniapolder, Noordoevers en Ambachtsezoom
wordt nieuwbouw gerealiseerd. Hierop wordt geadviseerd en er vindt gezamenlijke controle
plaats door brandweer en gemeente.

Voor de verbouwing van een deel van het
winkelcentrum De Schoof is geadviseerd en
gezamenlijk met de gemeente toezicht gehouden.
Binnen de verbouwing is een deel van de
Noorderpassage aangepast, diverse bestaande
winkelunits zijn aangepast, vervallen of vergroot,
o.a. voor de Action. De bestaande sprinklerinstallatie
(sproei-installatie), als gevelbeveiliging is hierop
aangepast. De verbouwing is in 2019 gerealiseerd.

Elke veertien dagen is er regulier overleg met het team Vergunningverlening en Handhaving,
waarbij de nieuwe aanvragen omgevingsvergunning Bouwen, de voortgang van de controle op
de bouwwerken en kleinschalige aanvragen worden besproken.
Regelmatig vindt er overleg met de projectleiders voor de Antoniapolder, Noordoevers,
Ambachtsezoom en de Volgerlanden plaats.
Het bedrijf Bolidt is in 2019 gecontroleerd in het kader van het Besluit Risico´s Zware
Ongevallen (BRZO), dit samen met DCMR Milieudienst Rijnmond en de Inspectie SZW. Hierbij
zijn geen overtredingen geconstateerd. De brandveiligheidszaken waren op orde en de
verbeterpunten uit
2018 zijn
afgehandeld.
De nieuwbouw van
de bedrijfsgebouwen
van Bolidt: “De
Driepunt en Esthec”
zijn in 2019
opgeleverd en in gebruik genomen.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Veiligheidsrapportage 2019 | 24

Toezicht
Het brandveiligheidstoezicht wat de brandweer uitvoert, vindt haar basis in het beleidsplan
2017–2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In 2019 zijn conform jaarplan 2019 27
objecten door de brandweer gecontroleerd, waarvan voor één object een herinspectie staat
gepland en een doorloop heeft in 2020. Daarnaast zijn er bij 3 objecten (woonfunctie
groepszorgwoning 24 uurs zorg) RAM (Risico Analyse Monitor) gesprekken uitgevoerd. De RAM
verbreedt de wettelijke aandachtspunten voor brandveiligheid uit het Bouwbesluit naar
brandveiligheidsaandachtspunten die niet in het Bouwbesluit staan maar wel essentieel zijn
voor de veiligheid. De toepassing van de RAM draagt bij aan het zicht op de huidige
brandveiligheid en hoe deze brandveiligheid kan worden verbeterd. In 2020 wordt in
combinatie met een reguliere inspectie een inventarisatie gedaan in hoeverre de RAM heeft
geleidt tot het verhogen van de brandveiligheid.
Brandveilig Leven
Brandveilig leven zet zich in om
volwassenen, kinderen en
bedrijven te attenderen op
brandveiligheid. Met
onze bijdrage hopen we dat er
een gedragsverandering of
bewustzijn wordt gecreëerd
zodat brand en ongevallen bij
brand kunnen worden
voorkomen. We vertellen ook
hoe men moet handelen als er
brand ontstaat. Eén van onze
taken is het verzorgen van een
gastles op school. Daarbij gaan
we uit van het motto jong
geleerd is oud gedaan. Scholen
kunnen zelf aan de slag
met onderwijspakketten die we
ieder jaar aanbieden. Deze
pakketten zijn vorig jaar geheel vernieuwd en kosten de scholen helemaal niets. Met de
brandpreventieweken hebben wij via het algemeen bestuur aandacht gevraagd met een
voorleesboek “Oei de Taart”. Dit boek gaat wel over een taart maar de rode draad
is voorlichting over brandveiligheid. Het boek is aan alle burgemeesters en scholen
aangeboden.
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Project zelfredzaamheid
Hier heeft het team afgelopen jaar actief aan meegewerkt. Het project zelfredzaamheid
heeft inzicht gegeven hoe mensen handelen bij een calamiteit. De uitkomsten worden in 2020
verder vorm gegeven zodat de veiligheid voor kwetsbaren wordt verhoogd.
Aan het keurmerk veilig ondernemen nemen wij actief deel. Wij geven voorlichting
en informatie over uiteenlopende zaken. Dit zijn antwoorden op vragen, informatie
over regelgeving, bereikbaarheid, ontruiming, installaties etc. De bedoeling is om
ondernemers op industrieterreinen en in winkelgebieden bewust te maken van
eventuele gevaren. We geven aan wat zij zelf kunnen doen. In dit kader is meegedaan aan
een schouw op de bedrijventerreinen “De Sandeling" en "Antoniapolder”.
Operationele Zaken
Oefenen
Voor een goede
incidentbestrijding is oefenen
cruciaal. Hiervoor wordt er een
jaarlijks oefenprogramma
doorlopen waarbij alle relevante
onderwerpen van het
brandweerwerk aan bod komen.
Deze oefeningen worden veelal
door de posten zelf georganiseerd en waar nodig bijgestaan door de beroepscollega’s van de
afdeling Incidentbestrijding van de Veiligheidsregio.
Een aantal maal per jaar wordt geoefend op het regionale oefenterrein Spinel in Dordrecht. Bij
deze oefeningen worden realistische omstandigheden zoveel mogelijk nagebootst en wordt
men beoordeeld door instructeurs uit de regionale instructeurspoule.
In 2019 heeft een deel van het korps weer een tweedaagse training gevolgd op het
oefenterrein in Weeze (Duitsland). Op dit oefenterrein kan daadwerkelijk met vuur en rook
worden geoefend. Dit zijn twee intensieve dagen die altijd als zeer leerzaam worden ervaren.
Goed om te melden is dat er voor de komende drie jaren wederom een samenwerking met dit
oefencentrum is afgesloten. Al onze actieve brandweermensen kunnen hierdoor éénmaal in de
drie jaar dit programma volgen.
Opleidingen
In 2019 zijn drie nieuwe manschappen gestart met de opleiding, het eerste deel van de
opleiding hebben zij in december afgerond. Verwachting is dat men in 2020 de gehele
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opleiding af kan ronden. Daarnaast zijn er
nog mensen in opleiding voor aanvullende
functies als chauffeur en
voertuigbedienaar.
Om voorbereid te zijn op het nieuwe
specialisme OVR (Oppervlakteredding) is
het gehele korps in de tweede helft van het
jaar opgeleid voor de verschillende
functies. In maart volgen nog enkele
aanvullende opleidingen met het nieuwe
voertuig.
Materieel
In het huidige materieel zijn geen
wijzigingen gekomen. Zoals nu bekend is,
gaat de schuimblusbak in januari naar de
post Alblasserdam. Naar verwachting komt
er in maart een nieuw voertuig voor het
Oppervlaktereddingsteam, daarnaast wordt
ook de tweede tankautospuit vervangen.
Gebouw
De kazerne aan de Krommeweg is een functioneel pand wat voldoet aan de behoefte. Inpandig
gaan we in 2020 wat aanpassingen doen die nodig zijn voor het nieuwe specialisme.
Met enige regelmaat vinden er regionale vergaderingen of bijscholingen plaats en door de
centrale ligging worden er ook vergaderingen georganiseerd voor het personeel van de
Veiligheidsregio.
Repressieve Brandweerzorg en hulpverlening
Het meest herkenbare en aansprekende deel van de brandweer is de repressie. Dat zijn de
momenten dat de burger ervaart dat er een goed opgeleid en goed uitgerust brandweerkorps
in de gemeente is. In 2018 werd er 206 maal een beroep gedaan op de brandweer en in 2019 is
dit iets gedaald. Grote incidenten en incidenten met persoonlijk letsel zijn gelukkig
uitgebleven.
Inzetten
Voor de post Hendrik-Ido-Ambacht is sprake van een verzorgingsgebied, van waaruit in 2019
190 meldingen gedaan werden. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in deze
meldingen.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Veiligheidsrapportage 2019 | 27

2013

2014

2015

2016

2018

2019

Type
Brand

Brand

Kleine brand

86

105

70

57

buitenbrand

45

47

Middel brand

1

1

4

3

gebouw

12

14

Grote brand

0

1

3

1

diversen

14

12

Loos brand

33

28

27

23

Automatisch
brandalarm

28

29

Sub-totaal

120

135

104

84

99

102

Kleine
hulpverlening
Middel
hulpverlening
Grote
hulpverlening
Loos
hulpverlening
Sub-totaal

55

50

49

83

ongeval

19

24

1

0

0

0

diversen

35

30

0

0

0

0

Stank e.d.

5

8

0

0

0

0

Weer/water

48

26

56

50

49

83

107

88

TOTAAL

176

185

153

167

206

190

Hulpverlening

De opsomming in de tabel is geactualiseerd ten opzichte van eerdere rapportages. Er wordt
niet meer weergegeven hoe groot het incident is geweest maar de opsomming is nu meer naar
de aard van het incident.
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Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Doorontwikkeling Bevolkingszorg in relatie tot de lokale crisisorganisatie
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de doorontwikkeling en
professionalisering van bevolkingszorg. Deze doorontwikkeling vindt op regionaal niveau
plaats, waarbij de drie sub-regionale crisisorganisaties als één regio-brede crisisorganisatie
worden ingericht. Deze regionale crisisorganisatie staat in dienst van de gemeenten in de regio
Zuid-Holland Zuid.
De organisatie wordt hierbij bezet door personeel uit de verschillende deelnemende
gemeenten, waarbij deze functionarissen binnen de gehele regio inzetbaar zijn. Tijdens een
incident worden de regionale crisisfunctionarissen ingezet in de getroffen gemeente, waarbij
ze worden ondersteund door lokale collega's die hun lokale kennis inbrengen.
Om dit mogelijk te maken stelt onze gemeente, net als de andere gemeenten uit de regio,
verschillende crisisfunctionarissen ter beschikking aan de regionale crisisorganisatie. Deze
collega's worden opgeleid om ook regionaal inzetbaar te zijn in hun crisisrol. Op dit moment
levert Hendrik-Ido-Ambacht 10 crisisfunctionarissen aan de regionale organisatie.

Tegelijkertijd blijven de gemeenten in de Zwijndrechtse Waard, naast de regionale
organisatie, ook een lokale crisisorganisatie behouden. De argumenten voor een eigen
crisisorganisatie zijn niet gewijzigd: de gemeenten in de Zwijndrechtse Waard hebben een
hoog risicoprofiel, vinden lokale kennis erg belangrijk en hebben daarmee een hoge ambitie
wat betreft Bevolkingszorg. Ook het werken met een eigen team heeft nog steeds de voorkeur
boven het regionaal 'invliegen' van medewerkers die lokaal de gevolgen van een incident gaan
bestrijden. De samenwerking tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente
Zwijndrecht blijft daarom onveranderd.
Sinds 1 maart 2019 is de regionale crisisorganisatie operationeel. Dit betekent dat de regionale
en de lokale crisisorganisatie nu naast elkaar bestaan. Om frictie tussen beide organisaties te
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voorkomen, is ervoor gekozen om de lokale crisisorganisatie zo veel mogelijk te harmoniseren
met de regionale organisatie. Zo brengt deze harmonisatie onder andere voordelen met zich
mee op het gebied van personele bezetting. Indien nodig zal de lokale organisatie ondersteund
kunnen worden door collega's uit de regio. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens de
vakantieperiode wanneer de organisatie onderbezet is.
De harmonisatie betekent dat er binnen de lokale crisisorganisatie verschillende veranderingen
zijn doorgevoerd. De voornaamste veranderingen liggen op het gebied van de
organisatiestructuur en de wijze waarop het personeel wordt opgeleid en getraind. Beide
elementen worden hieronder toegelicht.
Organisatiestructuur
Regionaal is de structuur van de crisisorganisatie veranderd. Zo is de taakorganisatie
informatie komen te vervallen. Deze processen zijn ondergebracht bij de taakorganisatie
ondersteuning. Ook zijn verschillende functies verdwenen of van naam veranderd. In 2019 zijn
dezelfde veranderingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van de lokale crisisorganisatie.
Op dit moment is de structuur van de lokale organisatie identiek aan de structuur van de
regionale organisatie.
Opleiden en trainen personeel
Regionaal heeft men een vakbekwaamheidsprogramma
gerealiseerd dat als doel heeft om al het personeel in de
regionale crisisorganisatie op te leiden en te trainen. Dit
programma bestaat uit verschillende fases, waarbij de
eerste fase in 2019 van start is gegaan. In deze eerste fase
ontvangen alle leden van de crisisorganisatie een
basisopleiding om hun rol te kunnen vervullen. Deze
opleiding bestaat uit een e-learning, gevolgd door één of
twee trainingsdagen. De opleidingen worden vervolgens
afgesloten met een competentiemeting.
In 2019 zijn de verschillende opleidingen van start gegaan.
In het kader van de harmonisatie is ervoor gekozen om het
vakbekwaamheidsprogramma van de regio ook lokaal te
implementeren. Op deze wijze zijn alle medewerkers, zowel
lokaal als regionaal, op eenzelfde wijze opgeleid en
getraind.
Zo is in oktober 2019 de e-learning ook lokaal uitgerold,
waarbij de eerste opleidingen eind 2019 zijn gestart.
Verschillende collega's hebben op het moment van schrijven
de competentiemetingen al met succes afgelegd. Naar
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verwachting zijn alle crisisopleidingen eind 2020 afgerond. Vervolgens zullen volgend jaar de
vaardigheden van de collega's op de proef gesteld worden in de volgende fase van het
programma, waarin (grootschalig) geoefend zal worden.
Trainingen en oefeningen
In 2019 is relatief weinig geoefend. Dit heeft te maken met het besproken vakbekwaamheidsprogramma waardoor het 'groot' oefenen is uitgesteld tot de gehele organisatie is
opgeleid. Wel hebben er verschillende kleine training/oefenmomenten plaatsgevonden in
2019. Deze worden hieronder kort toegelicht.
Informatiesessies crisisbeheersing
Op 10 en 11 december 2019 zijn verschillende informatiesessies georganiseerd op het gebied
van crisisbeheersing. Hierbij is al het personeel met een crisisfunctie uitgenodigd. Het doel
van deze sessies was tweeledig. Ten eerste om de nieuwe collega's te introduceren in het
domein van de crisisbeheersing en voor te bereiden op de komende opleidingen. Hierbij is de
rol van bevolkingszorg in relatie tot de andere operationele diensten verduidelijkt en is de
GRIP-structuur besproken. Ten tweede is informatie verstrekt over de harmonisatie met de
regio. De nieuwe lokale organisatiestructuur is toegelicht en de collega's waren in de
gelegenheid om vragen over dit proces direct te stellen. De sessie werd afgesloten met een
korte casus. De opkomst bij de bijeenkomsten was groot.
Oefensessie Incidentenplan Rioleringen
Op 1 oktober is een kennissessie georganiseerd rond het Incidentenplan Rioleringen. In 2019 is
dit plan in samenwerking met onderzoeksbureau Touw geactualiseerd. Dit was de aanleiding
tot het organiseren van de bijeenkomst, waarin het plan inhoudelijk werd besproken en
toegelicht. Hierbij waren niet alleen onze eigen collega's aanwezig, maar ook afgevaardigden
van het waterschap Hollandse Delta. Tijdens de sessies is het plan aan de hand van
verschillende casussen beoefend, met als doel om erachter te komen hoe het Incidentenplan
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Rioleringen in de praktijk gebruikt kan worden. Door de deelnemers is de sessie als erg nuttig
ervaren.
NATVIR-oefening
Afgelopen jaar heeft twee keer een NATVIRoefening plaatsgevonden. NATVIR staat voor
Nationale Test Verbindingen Inzake
Rampenbestrijding. Dit is een test vanuit het
Ministerie van Justitie waarbij alle NCV
verbindingen (telefoon en fax) worden getest.
Beide oefeningen zijn goed verlopen.
Maandelijkse test Smart-Respond
In 2019 is het alarmeringssysteem SmartRespond maandelijks getest op functioneren.
Omdat er verschillende wijzigingen in de
bezetting van de crisisorganisatie hebben
plaatsgevonden, waren dit belangrijke tests om
vast te stellen of de gegevens in het
alarmeringssysteem nog steeds actueel zijn.
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Stuurgroep Veiligheid
Na de grote rampen van Enschede en Volendam zijn gemeenten veel meer gaan sturen en de
regie gaan nemen op het dossier veiligheid. Zo ook in onze gemeente. Op initiatief destijds
van Burgemeester Jonker is in onze gemeente de Stuurgroep Veiligheid opgericht.
De stuurgroep is actief in het veiligheidsdomein in de breedste zin van het woord. In de
stuurgroep zijn naast alle hulpdiensten alle interne afdelingen vertegenwoordigd die een
relatie hebben met veiligheid, milieu, vergunningverlening, verkeer en het werkveld
veiligheid.
De afgelopen jaren kenmerken zich door
ontwikkelingen op het veiligheidsterrein.
Aan de ene kant door terrorisme en extreem
geweld en aan de andere kant door
incidenten die plaatsvonden. Maar ook
nieuwe ontwikkelingen zoals pandemie en
cybercrime horen hier bij. Meer dan ooit tevoren zijn partners samen gaan werken en is sprake
van een integrale aanpak. Het veiligheidsbewustzijn is verankerd in de organisatie.
Het doel van de stuurgroep is:
 het adviseren van de (gemeentelijke) organisaties;
 het vooraf onderkennen van potentieel onveilige situaties;
 het realiseren en onderhouden van een veilig Hendrik-Ido-Ambacht.
De samenstelling van de stuurgroep is al volgt:
 Senior Veiligheidsadviseur (voorzitter)
 Vertegenwoordiger Brandweer;
 Vertegenwoordiger Politie;
 Vertegenwoordiger Handhaving;
 Vertegenwoordiger Ambulancedienst;
 Vertegenwoordiger Omgevingsdienst;
 Vertegenwoordigers gemeentelijke afdelingen;
 Notulist
o Optioneel:
 Burgemeester;
 Vertegenwoordiger GHOR;
 Vertegenwoordiger projectorganisatie de Volgerlanden.
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De Senior Veiligheidsadviseur treedt op als voorzitter van de stuurgroep. De voorzitter leidt de
vergadering en zorgt ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt. In ‘conflicterende
situaties’ heeft de voorzitter
doorzettingsmacht. Bij
externe partners houden de
deelnemers uiteraard rekening
met elkaars bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
De voorzitter stemt regelmatig
af met de burgemeester. De
voorzitter handelt in de lijn
die de burgemeester
voorstelt. De burgemeester
maakt zelf, aan de hand van
de agenda, de keuze om al
dan niet aanwezig te zijn bij
de stuurgroep-vergadering.
In 2019 kwam de stuurgroep 7 keer bij elkaar. De lopende vergunningaanvragen staan
standaard op de agenda. Verder staan er agendapunten op die multidisciplinaire afstemming
vereisen zoals preventieacties, Koningsdag, de Zomerparkdag en het draaiboek Jaarwisseling.
Maar ook de ontwikkelingen langs de Noordoevers in relatie tot de hulpverlening op en langs
het water is een besproken thema waaruit inmiddels een werkgroep is voortgekomen.
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Meldingen en inzetten 2019
Ieder jaar vinden er incidenten of gebeurtenissen plaats die in meer of mindere mate onrust
(kunnen) veroorzaken onder de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Vanuit de gemeente zijn
de lijnen met de hulpdiensten kort en wordt adequaat opgetreden waar nodig. In dit gedeelte
van de veiligheidsrapportage vindt u een kort overzicht van de meest in het oog springende
zaken van 2019.
Tankwagen Alblasserdam
Op zaterdag 9 februari in alle vroegte raakte op het industrieterrein in Alblasserdam een
tankcontainer lek als gevolg van oververhitting. De tankwagen vervoerde een additieve stof
voor olieproducten. Dit veroorzaakte een grote stank van Alblasserdam tot aan NoordDuitsland toe. Voor onze gemeente was de wind gunstig en hier werd de stank niet
waargenomen. Maar om de burgers te waarschuwen is onder meer NL-Alert ingezet. Om NLAlert te kunnen inzetten
werd gebruik gemaakt van
de zendmasten van de
commerciële mobiele
telefoon providers.
Hierdoor ontvingen ook
inwoners uit de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht een
NL-Alert. Verder werden
onze inwoners vooral via
de social media op de
hoogte gehouden.
Lekkage gevaarlijke stof zwembad
Op woensdag 20 maart rond het middaguur kwam er een melding van de lekkage van een
gevaarlijke stof in het zwembad De Louwert. Alle hulpdiensten en de Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz) werden direct gealarmeerd. In het zwembad was een schoolklas aan
het zwemmen. Het zwembad moest uit voorzorg onmiddellijk worden ontruimd. Via de OvD-Bz
is direct opvangruimte georganiseerd. Maar omdat de zwemles bijna afgelopen was en de
kinderen direct naar school zijn gebracht, is van de opvangruimte geen gebruik gemaakt.
Uiteindelijk bleek het te gaan om een tank van 3200 liter met natriumhypochloriet, die aan de
onderzijde was gescheurd. Hierdoor kwam de vloeistof vrij. Deze vloeistof kwam ook deels in
de bodem terecht. Na stabilisatie van het incident door de brandweer is door een
gespecialiseerd bedrijf de vloeistof opgeruimd en de bodem gesaneerd.
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Uitval 112 en 0900-8844
Op maandagmiddag 24 juni wordt er rond 16:15 uur opgeschaald naar GRIP 2 in verband met
de uitval van 112 en 0900-8844. Deze storing blijkt landelijk en alle veiligheidsregio's in
Nederland zijn opgeschaald naar GRIP 2.
Brandweerkazernes en politiebureaus worden bezet, en er gaan zoveel mogelijk eenheden van
de primaire hulpdiensten de straat op. Via diverse social mediakanalen wordt gecommuniceerd
evenals meerdere keren via de inzet van NL-Alert. En ook de gemeentehuizen zijn na
sluitingstijd opengebleven. In Hendrik-Ido-Ambacht kon snel aan dit verzoek worden voldaan
omdat de gemeentewinkel open was tot 19:30 uur. Collega's hebben ons verbindingscentrum
operationeel gemaakt zodat via de NCV (Voorheen Nationaal Noodnet) of C2000 eventuele
meldingen door konden worden gegeven aan de meldkamer.
Vervolgens is er ook nog een communicatielijn opgebouwd met de Blije Borgh en het
verbindingscentrum (voor de crisisbeheersing) van Hendrik-Ido-Ambacht omdat ook daar de
sociale alarmering binnenkomt. In voorkomende gevallen konden zij dan toch melding doen
met tussenkomst van het verbindingscentrum.
Ook de BOA's zijn in dienst gekomen om op straat als aanspreekpunt te dienen en ook de OvDBz was met het piketvoertuig op straat. Rond 21:45 uur was de situatie weer onder controle en
kon worden afgeschaald.
Herdenking Leonardo
Op 21 juli 2018 overleed een jongeman als gevolg van overmatig drugsgebruik in de
Crezeepolder te Ridderkerk. Op maandagavond 23 juli 2018 organiseerde vrienden een 'stille
tocht' vanaf het evenemententerrein in Hendrik-Ido-Ambacht naar de Crezeepolder.
In 2018 kreeg deze 'stille tocht' een toch wat andere wending. Er waren zo'n 200 deelnemers.
Een groot deel met brommers. Daarnaast werd er vuurwerk en fakkels ontstoken. Dit alles bij
elkaar leverde extra uitdagingen op in het kader van de handhaving van de openbare orde,
bereikbaarheid en brandveiligheid (was een hele droge periode).
Aankondiging herdenking 2019
De Politie kreeg een signaal dat er
een herdenking georganiseerd zou
gaan worden door een
vriendengroep op zondag 21 juli
2019.
Uit een gesprek met organisator
bleek dat deze persoon de impact
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hiervan niet kon overzien. Daarnaast was er inmiddels ook een signaal binnen gekomen dat
een 'ride-out'3 groep zich wilde aansluiten. Zij communiceerden dat het de grootste 'ride-out'
ooit moest gaan worden.
Uit ervaringen met ride-outs in onze regio was bekend dat deze gepaard gingen met grote
groepen motoren, brommers, quads etc. die veel herrie maakten en ook wilden gaan racen.
Dit alles was de aanleiding voor verdere voorbereiding. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn
vertegenwoordigers van de politie van beide basisteams met de OOV-ers van beide gemeenten
bijeen geweest. Hieruit volgend kwam een draaiboek en inzetplan. Uiteindelijk was er wel
sprake van een herdenking maar in een zeer acceptabele vorm.
Zeer grote brand de Plaats – het Tasveld
Op zaterdagochtend 3 augustus , kort voor half elf, breekt een brand uit, aan de Plaats 16 in
Hendrik-Ido-Ambacht. Binnen een half uur is deze brand opgeschaald naar een zeer grote
brand.
Het bedrijf waar de brand was uitgebroken maakt deel uit van een geschakeld
bedrijfsverzamelgebouw. Deels maken de bedrijven aan het Tasveld hier ook onderdeel van
uit. Uiteindelijk zijn vier bedrijven bij de brand betrokken.
De bestrijding van de brand werd bemoeilijkt door het EPS-dakbedekkingsmateriaal en de
aanwezige zonnepanelen.
Gelet op de impact van de brand heeft de burgemeester ook de incidentlocatie bezocht en
gesproken met de eigenaren.
Vanuit de gemeente is vooral
ondersteuning geboden met het
opsporen van de eigenaren van
diverse objecten, de
schadeafhandeling en
communicatie. Op de dag na de
brand zijn de gedupeerden nog
een keer bezocht door de
wijkagent, een vertegenwoordiger
van bouw-en woningtoezicht en de
veiligheidsadviseur in het kader
van nazorg.

3

Ride-out is het treffen van motorrijders, bromfietsrijders, etc. welke zich vervolgens in een groep verplaatsen
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Auto rijdt muur uit garage
Aan de Avelingen is op 31 oktober een auto van een bedrijf van het naastgelegen winkelcentrum tegen de muur van een garage aan gereden. Deze muur was zwaar beschadigd. De
brandweer heeft ter plaatse de eerste veiligheidsmaatregelen genomen. Vervolgens heeft de
OvD-Bz de verdere afhandeling op zich genomen. Bouw- en woningtoezicht heeft de impact
van de schade beoordeeld en met de aannemer die de eigenaar inmiddels had ingeschakeld,
afspraken gemaakt over het veiligstellen van de rest van de garage. De verzekeringsmaatschappijen van het bedrijf en de bewoner hebben de verdere schadeafhandeling op zich
genomen.
Incident Perengaarde
Op 26 november wordt in een woning aan de Perengaarde een overleden 23-jarige vrouw
aangetroffen. Het ging om een Iraanse vrouw die twee maanden daarvoor met haar man naar
Nederland was verhuisd. Naar later bleek ontstonden er al snel ruzies. De man is als verdachte
aangehouden. Het proces tegen hem loopt nog.
Bezoek Premier Rutte
Op woensdag 11 december bezocht Premier
Rutte de Drechtsteden. Het laatste deel van
zijn bezoek was aan onze gemeente waarbij
hij langs ging bij het bedrijf Koedood. De
nieuwbouw van het bedrijf Koedood heeft hij
die dag ook officieel geopend. In het kader
van de openbare orde en veiligheid en het
waarborgen van de mobiliteit (er werden circa
800 bezoekers verwacht) is een
multidisciplinair team van Politie,
Handhaving, Verkeersregelaars en gemeente actief geweest om bovenstaande te kunnen
waarborgen. Het bezoek is prima verlopen.
Boerenprotest
Het stikstofbeleid was in 2019 een nationaal thema. Landelijk zijn er meerdere protestacties
georganiseerd vanuit verschillende sectoren. Ook de boeren hebben ons land met protestacties
meermaals 'ontwricht'. Op woensdag 18 december werd aangekondigd dat zij een protestactie
wilden organiseren bij het distributiecentrum van de Plus in onze gemeente. Ook hier heeft de
gemeente zich met de partners op voorbereid om de openbare orde en veiligheid en de
mobiliteit in onze gemeente te waarborgen. Uiteindelijk zijn de boeren door een gerechtelijke
uitspraak, die hen verbood om distributiecentra te blokkeren, niet in onze gemeente geweest.
Zij passeerden onze gemeente via de A16.
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Preventie
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de belangrijkste preventie acties van 2019. Niet
iedere actie wordt beschreven, omdat bijvoorbeeld de Politie en Brandweer het gehele jaar
preventiewerkzaamheden verrichten. Het gaat met name om de acties waarbij de
verschillende partners met elkaar actief zijn geweest op preventief gebied.
Senioren en Veiligheid
In samenwerking met de
politie heeft de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht een
aantal bijeenkomsten in
diverse
verzorgingstehuizen
georganiseerd met als
thema 'senioren en
veiligheid'. Wijkagenten
gaven tijdens deze
presentatie tips om te
voorkomen dat ouderen slachtoffer worden van een inbraak, oplichting of een babbeltruc.
Ouderen kregen gelegenheid om vragen te stellen en konden hun verhaal kwijt.
Koffie met een cop
Iedere maand wordt bij eetgelegenheid Verhage in de Volgerlanden 'koffie met een cop'
georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht door onze inwoners. Onder het
genot van een kopje koffie kunnen buurtbewoners met wijkagenten bespreken wat er speelt in
de wijk. Team Handhaving en de veiligheidsadviseurs sluiten ook incidenteel aan.
Sleutelbox
Op 18 maart heeft de burgemeester een middel tegen autodiefstal en inbraak
gedemonstreerd: de sleutelbox. Door autosleutels hierin te bewaren kan het signaal van die
sleutels niet gekopieerd worden. De gemeente heeft diverse boxen gratis beschikbaar gesteld.
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Fietsendiefstal
Gedurende het jaar zijn er meerdere
acties met de partners geweest om
fietsendiefstal tegen te gaan. Hierbij
zijn onder andere kortingsbonnen aan
het publiek verstrekt waarmee men
korting kan krijgen op een goedgekeurd
slot bij lokale fietshandelaren.

Brandveilig Leven
Op 11 september hebben de gemeente, brandweer en Rhiant een bijeenkomst georganiseerd
over brandveilig leven. Hierbij zijn tips gegeven voor brandpreventie. Ook de gevaren van
koolmonoxide kwamen aan de orde.
Verkeersveiligheidsactie in De Volgerlanden
Op 4 april is er door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in samenwerking met de politie en
team Handhaving een verkeersveiligheidsactie georganiseerd bij basisschool de Bron aan de
Admiraal de Ruyterlaan. Deze actie had als doel de verkeersoverlast rond de school te
minimaliseren en voornamelijk bij de 'kiss and ride' strook. Op 5 maart en op 1 oktober zijn
door dezelfde partijen in samenwerking met de vier basisscholen in de Volgerlanden een
verkeersactie georganiseerd bij het scholencomplex. Ook hierbij met het doel om de
verkeersoverlast te verminderen.
Donkere Dagen Offensief (DDO)
Op 13 november is er een DDO gehouden met gemeente, handhaving, politie en
buurtpreventie. Hierbij zijn veel gesprekken gevoerd met wijkbewoners op het gebied van
High Impact Crimes, zoals woninginbraken etc. Ook zijn er diverse controle- en
informatieposten ingericht. Op strategische plekken is het verkeer dat Hendrik-Ido-Ambacht in
kwam rijden betrokken bij de actie. Ook vond er een controle plaats op de binnenrijders die
niet in Hendrik-Ido-Ambacht wonen.
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Buurtpreventie
Buurtpreventie is al enige jaren
actief in de gemeente. Met een
stabiele groep van rond de 34
leden, lopen zij met diverse
koppels wekelijks een avond door
de wijken van Hendrik-IdoAmbacht. Dit jaar hebben zij
trainingen gevolgd in 'melden en
communiceren' en 'afwijkend
gedrag signaleren'. Zo weten zij
beter hoe om te gaan met
bewoners op straat en waar ze op
kunnen letten. Op hun rondes
treffen ze nog vaak onveilige
situaties aan zoals niet afgesloten voertuigen, openstaande schuren of ramen en dergelijke.
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Afkortingen
ANPR
APV
BASIS+
BOA
BRZO
CCV
DDO
DHW
GHOR
GRIP2
NATVIR
NCV
OvD-BZ
OVR
PV
RAM
WBW

Automatic Number Plate Recognition
Algemene Plaatselijke Verordening
Basis-brandweerkazerne met specialistische taken
Buitengewoon Opsporing Ambtenaar
Besluit Risico's en Zware Ongevallen
Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid
Donkere Dagen Offensief
Drank- en Horecawet
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen in de Regio
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 2
Nationale Test in zake Rampenbestrijding
Nationale Communicatie Voorziening
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Oppervlakteredding
Proces verbaal
Risico Analyse Monitor
Wijk- en Buurtgericht Werken
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Colofon
Deze uitgave is opgesteld door het Team Leefbaarheid en Veiligheid van de afdeling
Bestuurszaken van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met medewerking van diverse collega's
van de Politie, Brandweer, Handhaving, Buurtbemiddeling en gemeentelijke afdelingen.
De in deze uitgave gebruikte foto's zijn afkomstig van:
 Cees van Meerten Fotoexpressie
 Sigmax
 Het CCV
 Gerard Maaskant
 Ben Veldman
 Handhaving
 Brandweer
 Buurtbemiddeling
 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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