
POLITIE-EENHEID AMSTERDAM 
DISTRICT 3 
WIJKTEAM 'S-GRAVESANDEPLEIN 

P R O C E S - V E R B A A L VAN BEVINDINGEN 

Wij verbalisanten, 
Patrick Alexander Hartjes (18458), Inspecteur van Politie Amsterdam, dienstdoende in het derde 
district, wijlcteam 's-Gravesandeplein, projectleider drugs en 
Piet Zwagerman (13159), Inspecteur van Politie Amsterdam, dienstdoende in het derde district, 
wijkteam 's-Gravesandeplein, wijkagent Dapperbuurt Zuid, verklaren het volgende: 

Met behulp van dit proces-verbaal van bevindingen willen wij, verbalisanten, duidelijk maken 
waarom de Dapperbuurt moet worden aangewezen als een overlastgebied in de zin van artikel 
2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Amsterdam alsmede de 
realisatie van cameratoezicht binnen de Dapperbuurt. 

Locatie: 
Het gebied waar de overlast plaatsvindt, ligt binnen de buurten van twee wijkagenten, namelijk: 

- Dapperbuurt Noord - Wijkagent Nick Daniels 
- Dapperbuurt Zuid - Wijkagent Piet Zwagerman 

De Dapperbuurt is centraal gelegen in Amsterdam-Oost en betreft een dichtbevolkt gebied waar een 
dagmarkt, de Dappermarkt dwars doorheen loopt. Deze markt is alom bekend bij het winkelend 
publiek en kan tevens worden gekenmerkt als een toeristische trekpleister die ver buiten de 
gemeentegrens van Amsterdam bekend is. De markt strekt zich van de Mauritskade tot aan de 
Wijttenbachstraat en wordt doorkruist door meerdere straten. 

Problemat iek 

Drugs: 
Door de jaren heen heeft zich met name binnen de Dapperbuurt een vorm van criminaliteit 
ontwikkeld die bijna niet meer uit het straatbeeld valt weg te denken. Het betreft hier de 
straathandel in verdovende middelen die door de burgers in deze buurt als grootste probleem 
wordt ervaren. 

Door de verschillende politie-onderdelen is in het verleden met wisselend succes actie gevoerd 
tegen deze vorm van criminaliteit die echter nooit geheel beheersbaar is geworden. Dit komt 
met name door de zeer gunstige omstandigheden die een drukbezochte dagmarkt met zich 
meebrengt. Deze gunstige factoren omvatten de hoge intensiteit van bezoekers op de markt en 
de marktkramen die veel zicht ontnemen. 

Deze omstandigheden in combinatie met de in deze buurt wonende drugsverslaafden scheppen 
voor de dealers een zeer gunstig "klimaat". Tevens heeft dit een zeer aanzuigende werking op 
drugsverslaafden van buiten de Dapperbuurt. 

De handel in verdovende middelen staat niet op zichzelf maar kan gerelateerd worden aan 
andere vormen van criminaliteit in deze buurt. Hierbij valt te denken aan winkeldiefstallen, 
straatroven, voertuigcriminaliteit, bedelarij en zakkenrollerij. 

Het Dapperplein en de directe omgeving is op dit moment de lokatie waar de handel in 
verdovende middelen zich voornamelijk concentreert. De handel in verdovende middelen vindt 
met name overdag en 's avonds plaats. 

Bij de handel in verdovende middelen is er vaak sprake van een dealer die zich langdurig op 
een vaste locatie ophoudt. Dit is regelmatig ter hoogte van de ingang van winkels en 
horecagelegenheden hetgeen de objectieve veiligheidsgevoelens negatief beinvioeden. 
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De ondernemers en buurtbewoners geven aan dat zij zicti regelmatig geïntimideerd en bedreigd 
voelen. Zij zijn dan ook terughoudend in het aanspreken danwel het doen van meldingen van 
overlast bij de politie in verband met intimidaties en angst voor repressailles. Een voorbeeld 
hiervan is hoe dit voorjaar bij een getuige/melder van een mishandeling meerdere malen de 
ramen van haar woning werden ingegooid. 

Opvallend is dat de er de laatste maanden aanzienlijk meer meldingen worden gemaakt van 
drugsoverlast door buurtbewoners en ondernemers. 

Inmiddels zijn er tussen de 5 en 10 dealers actief in de Dapperbuurt waarvan niet altijd duidelijk 
is of zij met elkaar samenwerken. Deze dealers maken op hun beurt regelmatig gebruik van 
zogenaamde hosselaars. Deze hosselaars houden zich vaak op in de directe nabijheid van de 
dealer. Deze kunnen meerdere taken hebben zoals: 

- het aanbrengen van de verslaafde bij de dealer; 
- het afleveren van de verdovende middelen van dealer naar verslaafde; 
- het bewaren van de verdovende middelen voor de dealer; 
- het in ontvangst nemen en bewaren van het geld dat de handel oplevert. 

Door deze diversiteit in het verhandelen van verdovende middelen is het zeer moeilijk, zoniet 
onmogelijk op voorhand vast te stellen wie de verdovende middelen bij zich heeft, wie het 
handelsgeld bij zich draagt en wie handelt in opdracht van wie. Daarnaast bewegen de dealers 
zich door de gehele Dapperbuurt ten behoeve de overdracht van de verdovende middelen en 
het geld. Door het grote en vooral drukke gebied in combinatie met de vaak complexe 
handelswijze is het in de huidige omstandigheden zeer lastig en arbeidsintensief voor de politie 
om hier repressief tegen op te treden. 
Hieronder ziet u de cijfers van meldingen van drugs- en alcholoverlast binnen de Dapperbuurt. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Meldingen drugs/alcoholoverlast 12 12 27 23 47 

Jeugdoverlast: 
Binnen de Dapperbuurt is er een jeugdgroep aangemerkt als de 'Dapperschoolgroep'. Deze 
jeugdgroep bestaat uit 14 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar oud en manifesteert zich binnen de 
Dapperbuurt als hinderlijk en overlastgevend. 

Op basis van waarnemingen van mij, verbalisant Zwagerman, is te zien dat binnen de Dapperbuurt 
een aanzuigende werking is van jeugd uit de wijkteamgebieden Balistraat en Linnaeusstraat. Hierbij 
worden regelmatig een aantal jongeren gezien die ook vallen onder de zogenaamde top 600-lijst. 
Inmiddels zien wij, verbalisanten, een zorgelijke tendens waarbij de aldaar wonende jeugd 
contacten begint te leggen met de dealers in de Dapperbuurt. 

Wij, verbalisanten, zien met name de laatste maanden een trend dat gepleegde aanhoudingen 
binnen de Dapperbuurtgroep snel escaleren waarbij de gehele groep zich tegen de politie keert. 

Door het stadsdeel Oost, de politie en diverse andere instanties is reeds enorm geïnvesteerd in 
de jeugd binnen de Dapperbuurt. Dit heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. 

Ter illustratie zie u hieronder een weergave van de meldingen jeugdoverlast in de jaren 2009 
t/m 2013. 

2009 2010 2011 2012 2013 

FMeidingen jeugdoverlast 65 49 46 92 64 
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Zakkenrollerij: 
Doordat de Dappermarkt zes dagen in de week aanwezig is en veel bezoekers trekt heeft dit 
een aanzuigende werking op zakkenrollers. 
Wij, verbalisanten, zien in toenemende mate dat Oost-Europeanen zich hier stelselmatig mee 
bezig houden. 
Hieronder ziet u een weergave van de aangiftes zakkenrollerij in de jaren 2009 t/m 2013. Dit is 
een onderdeel van het onderstaande overzicht onder het kopje 'Diefstallen'. 

Zakkenrollerij 
2009 

160 
2010 

126 
2011 

101 
2012 

144 
2013 

95 

Andere relevante criminaliteitsciifers 

Hieronder ziet u een overzicht de relevante criminaliteitscijfers binnen de gehele Dapperbuurt. 
De cijfers uit dit document van hetjaar 2013 zijn geactualiseerd tot 29 september 2013. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Diefstallen (ine. zakkenrollerij) 425 427 389 414 261 
Diefstal uit/inbraak woning en box 62 52 62 81 50 
Overige vermogensdelicten 134 122 129 137 88 
Vernieling 52 52 65 69 40 
Lichamelijke Integriteit 78 82 89 58 55 
Straatroof 24 17 34 44 33 
Overvallen 8 9 7 8 0 

Cameratoezicht & Aanwijzing Overlastgebied 
Met een instrument als cameratoezicht binnen de Dapperbuurt kunnen wij als politie op zowel 
proactieve als reactieve manier optreden tegen de diverse vormen van criminaliteit en overlast. 
Dit zal de objectieve veiligheidsgevoelens van de bewoners van de Dapperbuurt positief beïnvloeden. 

Daarbij zal de aanwijzing van de Dapperbuurt tot overlastgebied ervoor zorgen dat wij 
overlastveroorzakers daadwerkelijk kunnen verwijderen uit het overlastgebied. 
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Verzoek tot aanwijzing overlastgebied 
Namens de wijkteamchef S. Braaksma van het wijkteam 's-Gravesandeplein verzoeken wij, 
verbalisanten, u de Dapperbuurt gelegen tussen de Oeterwalerpad, Linnaeusstraat, IVIauritskade, 
Zeeburgerdijk, Roomtuintjes en de Pontanusstraat aan te wijzen als overlastgebied. 

Verzoek tot realisatie cameratoezicht 
Namens de wijkteamchef S. Braaksma van het wijkteam 's-Gravesandeplein verzoeken wij, 
verbalisanten, u, op basis van de voornoemde motivatie, tot de realisatie van cameratoezicht 
binnen de DapperlDuurt. 

Amsterdam, 8 oktober 2013 

De verbalisanten, 
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