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Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeer ik u over het volgende. 

Sinds enige tijd is sprake van toenemende (drugs)overlast in het gebied tussen 
de Werkmanbrug en de Vismarkt (m.n. de Folkingestraat en zijstraten). Deze 
toename laat zich met name verklaren door de aanpak van de overlast en de 
beeindiging van de prostitutie in het A-kwartier. Het overlastbeeld dat in het 
A-kwartier zichtbaar was verplaatst zich meer en meer naar de Folkingestraat 
en omliggende straten. De overlast concentreert zich vooral bij de bankjes op 
de Ubbo Emmiussingel (nabij het Groninger Museum), de kruising 
Folkingestraat-Nieuwstad en de Vismarkt (nabij de Folkingestraat). 

Het voorgaande blijkt uit informatie van de politie en het Meldpunt Overlast 
en Zorg en wordt nadrukkelijk bevestigd door ondememers en bewoners van 
de Folkingestraat en omliggende straten. Er is een duidelijke toename 
zichtbaar van: 

drugsoverlast, in de vorm van drugshandel op straat 
het aantal meldingen van ruzies en geschreeuw 
geluidsoverlast 
intimidatie van voorbij gangers, ondememers en/of bewoners 
mishandelingen 
handel in gestolen goederen, waaronder fietsen. 

Cm een indruk te geven: uit een analyse van de politie blijkt dat het aantal 
meldingen en constateringen van de genoemde overlastfeiten in de periode 
van mei tot en met September 2016 744 bedroeg. In 2015 lag het aantal 
meldingen en constateringen in dezelfde periode op 546. 

De verplaatsing van de overlast betekent overigens niet dat het A-kwartier 
helemaal gevrijwaard is van drugsoverlast. Met name op de kruising van de 
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Hoekstraat en de Oude Kijk in"t Jatstraat en op de Oude Kijk in't Jatbrug is 
nog steeds sprake van drugsoverlast. 
Het gehele gebied tussen de Oude Kijk in't Jatbrug en het Centraal Station 
wordt aangeduid als de 'Gele Loper'. 

Gelet op de ervaringen met de hardnekkigheid van de overlast in het A-
kwartier dient de toenemende overlast in de Folkingestraat en omliggende 
straten pro-actief en gedegen te worden aangepakt. We moeten in een zo 
vroeg mogelijk stadium zien te voorkomen dat in de Folkingestraat en 
omliggende straten eenzelfde emstige overlastsituatie ontstaat als in het A-
kwartier heeft bestaan. Daarbij is het van belang ook oog te blijven houden 
voor het A-kwartier omdat, zoals gezegd, de overlast daar nog niet geheel 
verdwenen is en de politie vreest dat de aanpak van de overlast in de 
Folkingestraat en omliggende straten tot een terugkeer van de overlast in het 
A-kwartier kan leiden. 

De aard van de problematiek vereist een breed pakket aan maatregelen. In het 
A-kwartier is gebleken dat een brede, integrale aanpak uiteindelijk tot 
aanzienlijke afname van de overlast heeft geleid. In het driehoeksoverleg van 
26 September j l . heb ik de aanpak besproken met politie en Openbaar 
Ministerie. Daarbij is een pakket aan maatregelen vastgesteld dat is 
vastgelegd in bijgevoegd actieplan. Hierbij is gebruik gemaakt van eerdere 
plannen van aanpak die zijn gehanteerd bij de overlast in het A-kwartier, 
omdat de problematiek vergelijkbaar is en gebleken is dat de maatregelen 
effect hadden. 

Op advies van de politie is de inzet van (politie)camera's, op basis van de 
Politiewet, in het actieplan opgenomen. In het A-kwartier is gebleken dat de 
inzet van camera's, in samenhang met andere maatregelen, een aanzienlijke 
afname van de overlast tot gevolg had. Omdat de overlast in de Folkingestraat 
en omliggende straten te vergelijken is met de overlast in het A-kwartier acht 
de politie het nodig ook in dit gebied gebruik te maken van camera's. 

Op basis van het politieadvies worden op korte termijn in het gehele Gele 
Lopergebied in totaal acht politiecamera's geplaatst. De locaties van de 
camera's staan aangeduid op het bijgevoegde kaartje. De mogelijkheid om 
camera's in te zetten op grond van de Politiewet is beperkt in tijd. Deze 
camera's kunnen slechts op tijdelijke basis worden ingezet, waarbij gedacht 
wordt aan een periode van ongeveer drie maanden. 

Gelet op de aard en hardnekkigheid van de problematiek is het de 
verwachting dat de inzet van camera's voor langere tijd wenselijk wordt 
geacht. Om deze problematiek pro-actief en daadkrachtig te kunnen 
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aanpakken acht ik de inzet van camera's gedurende een langere periode 
wenselijk. 

Als gevolg van een wijziging van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad 
sinds 1 juli 2016 de mogelijkheid om de burgemeester de bevoegdheid toe te 
kennen om flexibel cameratoezicht in te zetten. De bevoegdheid impliceert 
dat de burgemeester gedurende een beperkte periode in een afgebakend 
gebied camera's plaatst op locaties waar dat, naar zijn mening, gelet op de 
situatie ter plaatse wenselijk is. Hierbij is nadrukkelijk gedacht aan 
overlastsituaties. 

Graag ga ik met de raad in gesprek over de ontstane situatie. 

De komende tijd zal ik de overlastsituatie in het Gele Lopergebied 
nauwlettend volgen en samen met de politie de effectiviteit van de getroffen 
maatregelen monitoren. Ik houd de raad hiervan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet. 

r van Groningen, 
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ACTIEPLAN AANPAK OVERLAST GELE LOPER 

Uit een analyse van de politie is gebleken dat sprake is van een toename van de overlast in het 
gebied van de Folkingestraat en omliggende straten. Duidelijk is dat sprake is van verplaatsing van 
de (drugs)overlast vanuit het A-kwartier richting de Folkingestraat en omstreken. De verplaatsing 
van de overlast betekent overigens niet dat het A-kwartier helemaal gevrijwaard is van 
drugsoverlast. Met name op de kruising van de Hoekstraat en de Oude Kijk in't Jatstraat en op de 
Oude Kijk in't Jatbrug is nog steeds sprake van drugsoverlast. Het gebied tussen de Oude Kijk in't 
Jatbrug en het Centraal Station wordt aangeduid als de 'Gele Loper*. 

Aan de hand van de plannen van aanpak die eerder zijn opgesteld t.a.v. het A-kwartier is in het 
driehoeksoverleg van 26 September 2016 bepaald weike acties worden ondernomen in het Gele 
Lopergebied. 
De driehoek heeft de volgende maatregelen vastgesteld. 

1. De politie houdt gericht toezicht tijdens avond/nacht van 20.00 tot 04.00 uur in het A-kwartier. 

2. Stadstoezicht zal, in afstemming met de politie, intensiever aanwezig zijn in het A-kwartier. 

3. Actief handhaven op het samenscholingsverbod. Daartoe wordt op de kortst mogelijke termijn 

een beleidsregel doorde burgemeester opgesteld. Het toepassingsbereik van deze beleidsregel 

is gelijk aan 'gebied 5' behorend bij de APVG 2009 (een van de gebieden waarbinnen 

verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd). 

4. Er vindt nadrukkelijk afstemming plaats tussen politie en het OM over de vervolging ter zake 

van strafbare feiten t.a.v. overlastplegers in het gebied. De politie draagt er zorg voor dat voor 

het OM zichtbaar is dat een bepaalde strafrechtelijke gedraging betrekking heeft op een 

overlastpleger uit het Gele Lopergebied. 

5. De politie maakt, waar nodig en mogelijk, gebruik van een drugshond. 

6. Verbetering verlichting op meerdere plaatsen in de openbare ruimte. Dit actiepunt is reeds 

uitgevoerd. 

7. Op korte termijn inzet tijdelijke (politie)camera's, op basis van de Politiewet. Deze mogelijkheid 

is beperkt in tijd, maximaal (ongeveer) 3 maanden. Voorzienbaar is dat na 3 maanden 

permanent cameratoezicht op grond van de Gemeentewet nog wenselijk wordt geacht. 

8. Het bestaande ketengerichte casusoverleg (1 keer per maand) in het Veiligheidshuis wordt 

gecontinueerd. Dit casusoverleg is gericht op een persoonsgerichte aanpak van de bekende 

overlastveroorzakers/drugsdealers in het A-kwartier. Aan dit overleg nemen deel: het 

Veiligheidshuis, het OM, Sociale Zaken van de gemeente, politie en de 3 

reclasseringsinstellingen. Zij handhaven specifiekop inkomen/vermogen en verblijf. 

9. De politie blijft zo veel mogelijk bonnen schrijven en pv's opmaken, zodat er voldoende dossier 

is om verblijfsverboden op te leggen. De gebruikelijke duur van 8 uren voor verblijfsverboden 

(die op grond van de APV worden opgelegd)wordt voor het Gele Lopergebied verlengd tot 12 

uren. Meerwaarde van verlenging van deze duur is dat overlastplegers gedurende de gehele 

avond en nacht geweerd kunnen worden uit het gebied. 

10. Er wordt zo veel mogelijk toegewerkt naar het opieggen van langdurige gebiedsverboden, voor 

de duur van 3 maanden, t.a.v. de belangrijkste overlastplegers in het Gele Lopergebied. De 

politie levert daartoe ten aanzien van de belangrijkste overlastplegers (zo mogelijk) de meest 
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recente mutaties aan bij de Concernstaf zodat bekeken kan worden of t.a.v. deze personen 

(opnieuw) een langdurig gebiedsverbod kan worden opgelegd. 

11. Overleggen met de ondernemers/bewoners in het Gele Lopergebied en politie en gemeente. Dit 

overleg zal periodiek terugkeren (klankbordgroep). In dit overleg worden de buurtbewoners 

bijgepraat over de acties die vanuit gemeente en politie worden ondernomen en kunnen de 

ondernemers/buurtbewoners hun geluid laten horen. 

27 September 2016 
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Optie cameraopsteiling t.b.v. aanpak Gele Loper. 

= cameraopsteiling 


