

























































 



 





    
  
   
   
   
   

    
  
  
   
   
   
   
  
  

   
  
   
   
   
  

    
  
   
   
   
  

   
  
   
   
  


  
   
   
  
  
   




 



 

 

 
































 


















http://www.eenveiligamsterdam.nl/thema's/thema's/veiligheidspartners/ketenunits?ActItmIdt=192481 
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O.b.v informatie uit interviews en RPAA, 2007.
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Tabel 7 Overzicht van de verschillende methoden 
Methode Aantal 

Verzamelen (interne) documenten 9 
Observaties ketenoverleg 4 
Observaties spreekuur 1 
Observaties wasstraat 1 
Interviews 13 
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4.4.1.1 APV overleg 
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4.4.1.2 Spreekuur 













4.4.1.3 Wasstraat 













4.4.1.4 Analyse 
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4.4.2.1 Analyse 
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4.4.3.1 Analyse 
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4.4.4.1 Analyse 
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4.4.5.1 Analyse 
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4.4.6.1 Formalisatie 
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5.3.4.1 Gebrek aan formalisatie 























5.3.4.2 Kloof tussen praktijk en beleid 











 











 

 









 






































 











 





































 
























 























 



 




























































 






























































 
































 



 




 
F185 Natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen. 

F310 Zich op/aan/bij de WEG bevinden in een houding/toestand of kleding die uit oogpunt van zedelijkheid kwetsend is. 

F301 In het openbaar iemand uitjouwen/ naschreeuwen/met aanstoot gevende taal, lastigvallen/overige wijze van overlast. 

F300 Op of aan de WEG of op een voor publiek toegankelijke plaats vechten. 

F280 Bij APV aangewezen planten van hun groeiplaats in aangewezen natuurgebied verwijderen/bij zich hebben/verkopen. 

F245 Zonder redelijk doel in openbaar water aan/op/in een vaartuig vasthouden/klimmen/begeven of bevinden. 

F240 Zich als bader/zwemmer in openbaar water zodanig gedragen dat v.d. scheepvaart gevaar of hinder kan ontstaan 

F230 Zonder vergunning een standplaats innemen. 

F226 Verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rijwielen e.d. 

F225 Zonder vergunning venten. 

F220 Zonder vergunning geld of goederen inzamelen of een intekenlijst aanbieden. 

F216 Een voertuig parkeren op WEGgedeelte waarvan door bevoegde gezag op bepaalde tijden/uren dit verboden is. 

F212E Recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied: afval niet in afvalbak werpen. 

F212D Recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied:graven/spitten buiten strand/zandhelling 

F205 Op/aan de WEG een caravan, kampeer- /aanhangwagen e.d. doen laten staan. 

F190 Op/aan de WEG een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen. 

F180A De WEG niet reinigen na verontreiniging bij laden/lossen/vervoer/andere werkzaamheden 

F176 Zich anders dan in een openbaar middel van vervoer, bevinden op aangewezen wegen/plaatsen gedurende genoemde uren. 

F175 Als prostituee op of aan de weg door handelingen, geluiden, houding, woorden, gebaren of andere wijze iemand te lokken 

F174 Door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uit te nodigen of aan te lokken. 

F173 Deel uitmaken van een groep van meer dan vier personen i.h.k.v. drugs of heling op door B&W aangewezen weg. 

F171 Het gebruiken van verdovende middelen en/of het openlijk voorhanden hebben van stoffen of voorwerpen ten behoeve van gebruik. 

F170 Postvatten of heen en weer bewegen op de weg om verdovende, danwel slaap- of kalmeringsmiddelen te kopen/aan te bieden 

F155 Geen maatregelen treffen waardoor het (pluim)vee de weg niet kan bereiken 

F151 Niet voorkomen dat onder hoede staande dieren voor de omgeving hinderlijk zijn 

F150A Een hond laten verblijven/lopen terwijl deze niet kort is aangelijnd. 

F145D Een hond laten verblijven/lopen zonder een deugdelijk middel voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich hebben. 

F145C Een hond laten verblijven/lopen zonder halsband/identificatiemerk, die eigenaar /houder duidelijk doet kennen. 

F145B Een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats. 

F145A Een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwijl deze niet is aangelijnd 

F136 Zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevinden van het ter beschikkengstellende bedrijf. 

F133 Een voertuig onafgesloten of onbeheerd laten staan op of aan de weg. 

F130C In/op een publ.toeg.portaal/tel.cel/e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. 

F130B In/op een publ.toeg.portaal/tel.cel./park.garage / e.d. verontreinigen 

F130A Zonder redelijk doel zich op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 

F125B Zich zonder redelijk doel in gemeenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. 

F125A Zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. 

F124 Gebruikmaken van openbaar vervoer en/of voorzieningen met het oogmerk om aan een ander toebehorend goed weg te nemen. 

F123 Het bij zich hebben van messen of ander voor werpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt. 

F122 De orde verstoren in een inrichting/horecabedrijf 

F121C Op of aan de WEG of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen. 

F121B Aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een WEG. 

F121A Alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het College aangewezen gebied. 

F120B Op of aan de WEG overlast of hinder veroorzaken voor WEGgebruikers of bewoners. 

F120A Op of aan de WEG op een beeld/monument/overkapping/constructie/e.d. klimmen/bevinden 

F119 Op of aan de WEG of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken.  

F116 Binnen een vastgestelde periode het vervoeren van middelen om inbraak te vergemakkelen of sporen te voorkomen. 

F115 Zich tussen zonsondergang en zonsopgang op de WEG bevinden met enig aanplakbiljet, plakmiddel/gereedschap, verf enz. 

F114 De WEG of op of aan de WEG een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk ander onderkomen als slaapplaats gebruiken. 



 

F110B Zaken op of aan de WEG of op onroerende goederen aan te plakken of aan te brengen. 

F110A De WEG of onroerende goederen te bekrassen of te bekladden. 

F105 Een horecabedrijf buiten de vastgestelde openingstijden voor bezoekers open te hebben/toe te laten/te laten verblijven 

F101B Herhaalde overtreding zonder of buiten de voorwaarden van de vergunning de WEG of gedeelte hiervan te gebruiken 

F101A Eerste overtreding zonder of buiten de voorwaarden van de vergunning de WEG of gedeelte hiervan te gebruiken 

F100 Als artiest, fotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids voor publiek optreden. 

F095 Zonder vergunning op of aan de WEG als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden 

F060 Het niet opvolgen van een bevel van een politieambtenaar ivm samenscholing, volksoploop en/of wanordelijkheden. 

F055 Deelnemen aan een samenscholing, onnodig opdringen of door uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden. 

F050 Zich bevinden op een WEG of gedeelte daarvan of terrein dat in het belang van openbare veiligheid was afgezet. 

 

H022 Straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d. 

 

E120A Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van voorzieningen te verhinderen/belemmeren. 

E120B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel te verhinderen/belemmeren. 

E120C Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel te verhinderen/belemmeren 

E121A Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen te gebruiken, die niet voor gebruik beschikbaar. Zijn 

E121B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebuiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 

E121C De orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen te maken. 

E122A Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken die dan niet voor gebruik beschikbaar is 

E122B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 

E123 Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorwerpen uit een vervoermiddel te werpen. 

E124A Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden. 

E124B Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. 

E125A Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 

E125B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan 

E125A Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 

E125B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan 

E126 Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten/niet toegankelijk deel van station/hal te bevinden. 

E127 Orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde WEG te begeven. 

E128 Niet opvolgen van aanwijzingen betreffende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 

E129A Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort te brengen. 

E129B Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten. 

E129C Orde /rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door het tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda 

E129D Orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door het verspreiden van drukwerken (uitsluitend handelsreclame). 

E129E Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of het houden van inzamelingen 

E129F Orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoorde door hinder gevaar, verontreiniging of beschadiging te veroorzaken of te kunnen 
veroorzaken door dieren, stoffen of voorwerpen in een vervoermiddel mee te nemen. 

E129G Orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoorde door het op andere wijze veroorzaken 
of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging. 

E320A Niet voldoen aan vordering toezichthouder 

E320B Onjuiste gegevens opgeven, na vordering toezichthouder 

E138 Niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang 
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Soort respondent Aantal 

(Ex) uitvoerende professionals in netwerk 9 
Tactisch en strategische betrokkenen 2 
Informatie-expert 1 
Hans Boutellier 1 
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