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Wat? Gezamenlijke controle
Waar? Salvador Allendelaan/Hambaken
Wie? Brigadier Sanne van Esch
Op 1 juni werden in de wijk Hambaken 150 voertuigen/
bestuurders gecontroleerd. Politie, gemeente, Belasting
dienst en douane sloegen de handen ineen. Politie
brigadier Sanne van Esch van het team Noord-West
kijkt met een goed gevoel terug op de voorbereiding
en uitvoering: “Dit gaan we zeker vaker doen!”
Volgens Sanne is het succes afhankelijk van een goede
voorbereiding en samenwerking. “Iedereen moet zich
tijdens de actie alleen maar hoeven te concentreren op
de eigen taken. Dit betekent dat alles moet zijn geregeld
en iedereen zich aan de afspraken houdt. En dat verliep
voortreffelijk! Zo zorgde de gemeente voor alle
faciliteiten op het terrein waar de controle plaatsvond.
Er was genoeg eten en drinken, er was een toiletvoor
ziening, een pinautomaat en al het benodigde materiaal
was aanwezig. Wij, maar ook de douane en de Belasting
dienst konden ons daardoor volledig richten op onze
taken.”

Geheim
De gezamenlijke controle werd in het geheim voorbereid.
Niet alleen de plek moest worden bepaald, ook de open
staande boetes zijn in kaart gebracht. “Het grootste succes
bereik je natuurlijk als de bewoners in de Hambaken van
niets weten. We werkten dan ook met een klein groepje.
Dat het geheim moest blijven, was niet altijd gemakkelijk.
Bijvoorbeeld voor Monique de Vaan die het terrein regel
de waarop alles plaatsvond. Ze vroeg de eigenaar om
het terrein beschikbaar te stellen, maar kon niet vertellen
waarom. Hetzelfde gold voor de begrafenisondernemer
die daar zit. We moesten wel checken of er geen uitvaart
was die middag. Alles verliep gelukkig goed.”
Uitdaging
Dankzij de samenwerking in de werkgroep, leerden de
betrokkenen ook elkaars taken en belangen beter kennen.
Sanne: “Je keek daardoor verder dan je eigen doelstel
ling. Iedereen was gemotiveerd; ook de mensen die pas
op de dag zelf op de hoogte werden gesteld. Om 15.00
uur vond de briefing plaats en een uur later stond alles
op zijn plek en begonnen we. Het is een mooie uitdaging
om het de volgende keer weer zo perfect te doen.” t

Zichtbaar en handhavend
in de Hambaken
Het projectteam van de gemeente: Monique de Vaan, Yara Roes, Josien van Bommel en Sytske Klarenbeek

Op 1 juni voerden gemeente, belastingdienst, douane, politie, openbaar ministerie
en andere instanties een grote gezamenlijke controle uit in de Hambaken. Er was
sprake van ‘de zichtbare, handhavende overheid’. Dit was een succes!
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De overheid handhaaft
Josien van Bommel is projectleider bij Openbare Orde en
Veiligheid: “Deze actie is onderdeel van een totaal aan
pak om de leefbaarheid en veiligheid in de Hambaken
te verbeteren.” De controle leverde nogal wat op. De
Belastingdienst legde op 49 voertuigen beslag en bezocht
daarbij ook belastingplichtigen in de wijk. Negen auto’s
zijn direct afgevoerd. Daarnaast inde de Belastingdienst
215.000,- aan openstaande belastingschulden.

Overigens was het de maandag erop opvallend druk
bij het belastingkantoor met mensen die een regeling
kwamen treffen.
‘Buurtpraat’
Tijdens de actie werd veel gesproken met buurt
bewoners. Josien: “Via een flyer en mondeling legden
we uit wat we aan het doen waren. De controlepost
stond op een braakliggend terrein en had een open
karakter. De sfeer was overwegend goed; de meesten
hadden begrip en er was waardering. Dat zag je ook
terug op internet en Twitter. Omdat we zelf open en
relaxed waren, waren de mensen dat ook. Het ging
allemaal gemoedelijk, zelfs als de drugshonden werden
ingezet. Want dat is toch wel indrukwekkend. Uiteraard
zullen er nog acties volgen om te laten zien dat het
ons echt menens is. Het belangrijkste is dat mensen
zien dat de overheid handhaaft.” t
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Tijdens de actie leidden motoragenten auto’s, motoren
en scooters naar een controleplaats aan de Salvador
Allendelaan. Daar vonden de gebruikelijke controles door
de afzonderlijke partijen plaats. Maar nu dus op één
moment, op dezelfde plek. Er werd gecontroleerd op
veel verschillende zaken; van verkeersovertredingen tot
openstaande schulden. In totaal werden tussen 16.00
en 20.00 uur 150 voertuigen gecontroleerd.
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