
Project Sluisjesdijk 
Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving 



Focus 
Rotterdam 



Focus 
Waalhaven 



Focus 
Sluisjesdijk 



Onderzoeksteam 

 Lisanne Koning 

 Fysieke omgeving 

 Annabel Keesmaat 

 Zichtbare beveiliging 

 Guus van Kessel 

 Verkeersveiligheid en straatraces 

 Esmee van der Plas 

 Bedrijfsinbraken en onveiligheidsgevoelens 

 Ronald Pil 

 Politietoezicht 

 Shanne Verkerk 

  Factoren in onveiligheidsbeleving 



Algemene bevindingen 

Weinig fysieke overlast 
 Zwerfafval beperkt 

 Weinig vandalisme 

 Afwezigheid graffiti 

Bebouwing 
 Enkele verzorgde panden 

 Veel verouderde panden 

 Gesloten indruk 

 Verlaten terreinen 



Algemene bevindingen 

Sociale omgeving 

 Verschil van dag en nacht 

 Verschil in week- en weekenddagen 

 Mannencultuur 

 Weinig contact 

 Informeel toezicht ontbreekt 



Algemene bevindingen 

Toezicht 
 Veel politie aanwezig 

 Interpretaties verschillen 

 Vooral ‘rondjes rijden’ 

 Particuliere beveiliging 

 Fysieke beveiliging 
 Veel cameratoezicht 

 Veel hekken 

 Waarschuwingsbordjes 



Algemene bevindingen 



Onze beleving 

Onveiligheid: “Het valt wel mee!” 

 ‘s avonds een iets ander beeld 

Overwegend vriendelijke mensen 

Geen onveilige plek voor onderzoek 

 

 

 



Fysieke omgeving 

Verschil in delen 
Sluisjesdijk 

Verloedering 

Weinig afval 

Bezoekers 

 Imago  

Lisanne Koning 



Aanbevelingen 

Aantrekkelijker 
maken 
 ‘Likje verf’ 

 Minder gesloten 

Promotiecampagne 

voor imago 
 Naamsbekendheid 

Sluisjesdijk 

 Communicatie strategie  

 

 

 

Lisanne Koning 



Zichtbare beveiliging 

 Veel beveiligingsmaatregelen 

 Verschil tussen bedrijven 

 Uitbreiding maatregelen: 

 Eigen slachtofferschap 

 Slachtofferschap anderen 

 Proef cameratoezicht: 

 “niet op de hoogte” 

 verkeerd op de hoogte 

Annabel Keesmaat 



Aanbevelingen 

Verbetering informatievoorziening: 

 Implementatie van het systeem 

  Werking van het systeem 

Uniformiteit in ruil voor diversiteit 

  Dezelfde beveiliging; één havengebied 

 Geen grote verschillen tussen bedrijven 

Annabel Keesmaat 



Verkeersveiligheid 

Vragen naar veiligheid: verkeersveiligheid 

 Ongelukken 

 Overtreding maximum snelheid (straatraces) 

Hangjongeren  

Gelegenheidstheorie 

Guus van Kessel 



Aanbevelingen 

 Herinrichting publieke 
ruimte 
 Parkeerhavens 

 Eenrichtingsweg 

 Schuine parkeerplekken 

 Afsluiten parkeerplaats 
 Slagbomen 

 Pasjes 

Guus van Kessel 



Bedrijfsinbraken 

 Veel bedrijven hebben een 
inbraak meegemaakt 

 Onveiligheidsgevoelens zijn 
hoog 

 ‘s Avonds als het donker wordt 

 Wanneer alleen in het bedrijf 

 Gelegenheidstheorie 

 ‘Wie hoort mij als er iets 
gebeurt?’ 

 Verlaten gebied: geen toezicht 

Esmee van der Plas 



Aanbevelingen 

Contact verbeteren 

Meer contact tussen bedrijven 

 Bijeenkomsten voor ondernemers 

 Centraal meldpunt voor incidenten  

 

Meer contact tussen mensen die ‘s avonds werken 
 Verspreiding van contactgegevens 

Esmee van der Plas 



Politietoezicht 

Politietoezicht 
 Auto (veel) 

 Motor (af en toe) 

 Boten (af en toe) 

 Snorscooter (éénmalig) 

 Helikopter (éénmalig) 

 “Langsrijden” 

Ronald Pil 



Aanbevelingen 

Reassurance Policing 

 Aanspreekbaarheid 

 Voetsurveillance 

 Mountainbike-surveillance 

 Familiariteit 

 Actievere rol voor de 
wijkagent 

Ronald Pil 



Combinatie van factoren 

Eerder slachtofferschap & kans slachtofferschap 
 Inbraken  

 Lage formele & informele sociale controle  
  Lage collectieve zelfredzaamheid 

  Anonimiteit  

 Drugs gebruikende hangjongeren 

 “Politie spreekt niet op gedrag aan” 

 Fysieke omgeving 
 Verlatenheid  

 Slechte beveiliging  

 

Shanne Verkerk 



Aanbevelingen 

Formele & informele sociale controle verhogen 

 Politie meer communiceren  

 Activiteit voor flatbewoners 

Betere beveiliging  

 Camera’s met meldfunctie  

 Slagbomen  

Shanne Verkerk 



Kanttekeningen 

 

Onderzoek 
 Grote verscheidenheid respondenten 

 Beperkt onderzoek 

 

Aanbevelingen 
 Verplaatsingseffect 



Samenvatting 

 Imago & informatievoorziening verbeteren 

 Openheid vergroten 

 Uniformiteit in het gebied 

 Herstructurering 

 Meer contact tussen bedrijven 

 Reassurance Policing 

 Sociale controle verhogen  

Een duidelijke keuze maken! 





De adviezen van Project Sluisjesdijk werden u aangeboden door: 

  
Annabel Keesmaat 

Guus van Kessel 
Lisanne Koning 

Ronald Pil 
Esmee van der Plas 

Shanne Verkerk 


