
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Afgelopen zaterdagavond 9 juli 2022 vond in de Haddingestraat een zeer ernstig en 

heftig (schiet)incident plaats waarbij helaas een dodelijk slachtoffer is gevallen en twee 

andere personen gewond raakten. Een 50-jarige inwoner van de gemeente Leeuwarden 

maakte deel uit van een groep mannen die de schutter op straat achtervolgden. Uit 

politieonderzoek moet nog blijken wat de aanleiding was van dit incident. Het 

schietincident heeft een groot maatschappelijke impact, niet alleen voor de omstanders 

die aanwezig waren, maar zeker ook voor de buurtbewoners en ondernemers in de 

Haddingestraat en omgeving. De bewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en 

het geweld en willen weten hoe het gestopt kan worden. In deze brief informeer ik u 

over de achterliggende problematiek van het gebied de Gele Loper (omgeving tussen 

Zuiderdiep en Vismarkt). Maar bovenal wil ik hier mee laten zien dat het college en de 

driehoek deze ontwikkelingen buitengewoon serieus nemen en welke maatregelen al 

zijn ingezet. Dergelijk geweld wordt niet getolereerd in Groningen. 
 

Naar aanleiding van de schietpartij van afgelopen zaterdag wordt de inzet vanuit politie 

op dit moment geïntensiveerd, mede gelet op de gestegen problematiek afgelopen 

weken. De extra maatregelen die we, naast de langdurige aanpak, nu concreet inzetten 

zijn het invoeren van een samenscholingsverbod voor de Gele Loper, het per direct 

sluiten van café d’Olle Grieze en structureel toezicht door politie en handhaving waarbij 

het opleggen van verblijfsontzeggingen en gebiedsverboden aan overlastveroorzakers 

wordt gecontinueerd. Daarnaast wordt op zeer korte termijn samen met politie, 

bewoners en ondernemers gesproken en gekeken naar aanvullende maatregelen om 

veiligheid in het gebied te borgen.  
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Volgvel 1 

 

Huidige situatie 

De afgelopen weken is het aantal meldingen van drugsdealers op het kruispunt 

Haddingestraat en Nieuwstad toegenomen. Meldingen van zowel buurtbewoners als 

ondernemers maken dit ook duidelijk. Inmiddels is inzichtelijk geworden welke 

personen structureel en op vaste dagen zich bezig houden met drugsdeals en crimineel 

gedrag. Vorige week woensdag heeft dit geleid tot een drietal aanhoudingen op straat 

en donderdag tot een tweetal aanhoudingen in één van de lokale horecaondernemingen. 

Nadien is met de politie afgesproken structureel heterdaadacties uit te voeren om 

hiermee de criminaliteit en het drugsdealen de kiem in te smoren. Hierbij is van belang 

om te vermelden dat beide acties van vorige week gerealiseerd konden worden met 

behulp van de live camerabeelden in de omgeving Nieuwstad en Haddingestraat.   

 

Achtergrond en bredere analyse 

Een zekere mate van overlast en drugsdeals in de omgeving tussen het Zuiderdiep en de 

Vismarkt is niet nieuw. De Gele Loper heeft een aantal kenmerken die maken dat hier 

– met name in de avonduren en ’s nachts – sprake is van overlast voor omwonenden en 

voorbijgangers. In dit gebied concentreren zich de raamprostitutie en een aantal 

coffeeshops en kroegen die een bepaalde mate van aantrekkingskracht hebben voor 

criminelen en drugsdealers. Dit geeft veel druk op de openbare ruimte in dit gebied, 

zowel overdag, in de avonduren als ’s nachts. Onveiligheidsgevoelens van bewoners en 

ondernemers zijn de afgelopen jaren toegenomen.  

 

Er is sprake van een wisselende groep dealers op de Gele Loper. Ondernemers en 

bewoners, maar ook politie zien dat dealers, die meestal op een strategische plek staan, 

vaak een hoek van een straat, verdwijnen wanneer de politie langskomt. Zij 

waarschuwen elkaar wanneer de politie in de buurt is. Het is voor de politie lastig om 

straatdealers op heterdaad te betrappen en in het bezit van drugs aan te houden. 

Drugsdealers weten maar al te goed wat ze wel en niet moeten doen om een aanhouding 

te voorkomen.  

 

In eerdere evaluaties ten aanzien van het thema overlast en cameratoezicht Gele Loper 

(zie o.a. raadsbrief met kenmerk 162307-2022) is aangegeven dat op basis van 

informatie van de politie, Stadstoezicht en het Meldpunt Overlast & Zorg, 

overlastgevers die herhaaldelijk in beeld zijn worden geprioriteerd en gemonitord. Er is 

sprake van een groot verloop in deze lijst en dat maakt het lastig om in te grijpen. Een 

vermindering van het aantal drugsdealers wordt hiermee niet direct bereikt. Zeker bij 

drugsdealers geldt dat opvolging binnen no time geregeld is. Waar nodig wordt repressie 

toegepast in de vorm van boetes en gebiedsverboden, met een opbouw van kortdurende 

verblijfsontzeggingen naar langdurige gebiedsverboden.  

 

Als reactie op eerdere meldingen van overlast en intimidatie heeft de gemeente vorig 

jaar opnieuw cameratoezicht ingesteld op de Gele Loper. Mede op basis van het 

onderzoek van Breuer & Intraval van augustus 2021, Onderzoek drugsoverlast 

Folkingestraat: ervaringen vergelijkingsgemeenten, is geconcludeerd dat 

cameratoezicht op de Gele Loper  van toegevoegde waarde is doordat er met name 

vanuit politie effectiever en sneller ingezet kan worden. Vorig jaar is eveneens 

geconstateerd dat criminaliteit en geweld vrijwel altijd verbonden is aan de drugshandel. 

Zolang er vraag naar drugs is, zal de handel in drugs altijd blijven. De impact van 

drugshandel op het openbare leven neemt daarmee toe vanwege het excessieve geweld 

in de openbare ruimte, de aantrekkingskracht van het snelle drugsgeld op jongeren en 



Volgvel 2 

 

de ondermijnende werking van de grote geldstromen op verschillende sectoren. We zien 

in de breedte dat het (hard)drugsgebruik in de Stad en de regio is toegenomen. Bij de 

interventiemogelijkheden concentreren wij ons daarom niet alleen op het gebied Gele 

Loper, ondanks dat het daar in elk geval zichtbaar is. 

 

Conclusie 

Voor het college en de driehoek is het belangrijk om het geweld vooral in samenhang 

met andere vormen van criminaliteit te beschouwen zoals de drugshandel, 

jeugdcriminaliteit en ondermijning. Daaraan zijn weer belangrijke sociale aspecten 

verbonden zoals het gebrek aan perspectief voor bepaalde jongeren, armoede en invloed 

op en van de wijk en de sociale omgeving. Omdat het probleem van wapens, 

schietenincidenten en drugscriminaliteit zo sterk samenhangt met andere 

veiligheidsvraagstukken wil het college en de driehoek de aanpak ook vooral integraal 

benaderen en inzetten op de achterliggende problematiek. 

De eindevaluatie van het cameratoezicht in de omgeving Folkingestraat zal ik u in 

september 2022 doen toekomen. Daarin zal ook breder worden ingegaan op de 

problematiek die hier speelt en de interventies die worden ingezet.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 
Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   


