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1. Inleiding  
 
Met deze tweede update van de gebiedsscan van 2009 informeert politie IJsselland het 
lokaal bestuur en de andere veiligheidspartners over de ontwikkeling van criminaliteit en 
(on)veiligheid in de gemeenten binnen de regio IJsselland. De politie signaleert en adviseert 
hiermee over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van de 
veiligheid van de inwoners. De gebiedsscan is bedoeld als input voor het gemeentelijk 
integraal veiligheidsplan van het lokaal bestuur.  
 
De gebiedsgebonden teams van Politie IJsselland stellen jaarlijks een Gebiedsscan 
Criminaliteit en Overlast1 op voor het bestuur. In maart 2010 heeft het Regionaal College 
ingestemd met het voorstel om één keer in de vier jaar een uitgebreide scan te maken en in 
de tussenliggende drie jaar een ‘update’ op te stellen.  
 
De update verschilt per gemeente. De teams in Deventer en Zwolle hebben gekozen voor 
een bijlage bij de gebiedsscan van 2009.  
 

1.1 Criminaliteitscijfers  

Door de invoering van het nieuwe bedrijfsprocessensysteem Basisvoorziening Handhaving 
(BVH) konden we in de vorige update geen cijfers opnemen, omdat we daar onvoldoende 
betrouwbare uitspraken over konden doen.  
 
Door te investeren in ons gegevensbeheer kunnen we betrouwbare uitspraken doen over 
de misdrijfcijfers en zijn deze vergelijkbaar met voorgaande jaren. We hebben deze cijfers 
dan ook weer opgenomen. De cijfers over 2009 blijven onbetrouwbaar en ontbreken.  
 
De overlastincidenten in BPS en BVH zijn niet één op één met elkaar te vergelijken. Met 
name overlast lijkt met het nieuwe registratiesysteem voor grote verschillen te zorgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  De gebiedsscan is gebaseerd op de gebiedsscan Criminaliteit & Veiligheid, ontwikkeld door het 

programma Politie en Wetenschap. 
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2. Misdrijven en Incidenten  
 

2.1  Meerjaren-ontwikkelingen van criminaliteit 
In onderstaande tabel zijn de misdrijvencijfers van de afgelopen jaren opgenomen. Aan de 
hand daarvan kunnen we zien hoe criminaliteitsvormen zich de afgelopen jaren hebben 
ontwikkeld. Een aantal criminaliteitsvormen is structureel/significant gestegen of gedaald, 
deze zijn respectievelijk rood of groen gemarkeerd. 
 
    Tabel 1. Ontwikkeling misdrijven en incidenten in Deventer 2006 – 2010 

Misdrijven gemeente Deventer 2006 2007 2008 2010 

Diefstal/inbraak woning 416 438 383 492 

Voertuigcriminaliteit 1.065 978 1.079 829 

Diefstal van brom-, fietsen 1.047 976 806 812 

Diefstal/inbraak bedrijven 354 351 345 262 

Winkeldiefstal 317 301 326 316 

Overige vermogensdelicten 1.062 1.107 967 853 

Zedendelicten 66 56 59 55 

Geweldsdelicten 887 810 834 717 

Aantasting openbare orde 1.586 1.617 1.446 1167 

Illegale handel 351 277 295 370 

Overige misdrijven 602 524 609 902 

Huiselijk geweld x 189 193 177 

Incidenten gemeente Deventer 2006 2007 2008 2010 

Overlast  6.155 6.759 6.699 3929 

Milieu  836 896 710 243 

Branden  465 386 433 263 

Ziekenhuisgewonden in verkeer 67 62 68 58 

Doden in verkeer 3 0 3 2 

 
Aantal misdrijven is gedaald 
De afgelopen jaren is het totale aantal misdrijven gedaald, terwijl het 
ophelderingspercentage juist toeneemt. Dit is een positieve ontwikkeling. We gaan er van 
uit dat de veiligheid in een gebied toeneemt, als er minder misdrijven plaatsvinden.  
 
Het aantal misdrijven in de gemeente Deventer is flink gedaald. Deventer is daarmee een 
stuk veiliger geworden. In 2007 werden 7.435 misdrijven geregistreerd tegenover 6.807 
misdrijven in 2010; een daling van 8%. Ook het aantal incidenten is gedaald van 35.837 in 
2007 naar 22.489 in 2010.  
Een daling van het totaal betekent overigens niet dat het aantal misdrijven overal in 
Deventer daalt. In de gebiedscan geven we waar nodig aan in welke gebieden opvallende 
stijgingen en dalingen zichtbaar zijn. 
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2.2  Woninginbraken  

In 2010 werden 492 woninginbraken gepleegd. Ten opzichte van eerdere jaren blijft het 
aantal inbraken ongeveer op hetzelfde niveau. In tegenstelling tot de regio waar het aantal 
woninginbraken in 2010 is gestegen met 31% (ten opzichte van het gemiddelde in de 
periode 2006-2008). In Deventer is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het 
voorkomen van woninginbraken. Het projectteam opsporing in Deventer besteedt veel 
aandacht aan het onderzoeken en oplossen van woninginbraken. 
 
Ruim de helft van het aantal inbraken wordt gepleegd in Deventer Noord, de meeste 
inbraken vonden plaats in Voorstad en Keizerlanden. In Diepenveen werden 46 inbraken 
gepleegd. 
 
Een opmerkelijke stijging is te zien in de binnenstad en de Hoven maar ook in de 
Rivierenwijk/Bergweide. Daar werden respectievelijk 35, 20 en 57 inbraken gepleegd. In 
Colmschate Noord is het aantal inbraken gestegen tot 44. In Colmschate Zuid is het aantal 
inbraken juist fors gedaald en werden 25 inbraken gepleegd. De Modus Operandus (MO) 
lijkt te verschuiven van ‘gaatjesboren’ naar het openbreken en insluipen. 
 
Vooral van oudere koopwoningen is het hang- en sluitwerk verouderd waardoor inbrekers 
gemakkelijk binnenkomen. De huurwoningen zijn over het algemeen goed beveiligd. Vaste 
klanten en veelplegers maken zich schuldig aan een deel van de inbraken. Na een toename 
van woninginbraken in Deventer bundelden de drie politieteams hun krachten in een 
projectteam, om de daadkracht op het gebied van opsporing te versterken. En met succes; 
in twee maanden tijd (december 2010 en januari 2011) konden twaalf verdachten worden 
aangehouden. De meesten van deze verdachten bekenden meerdere woninginbraken 
waardoor we 46 zaken konden oplossen . De inbrekers hadden het vooral gemunt op geld 
of snel verhandelbare spullen zoals laptops, mobiele telefoons, camera’s en tv’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 1: hotspotkaart inbraak woning 2010 
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2.3  Voertuigcriminaliteit 

Voertuigcriminaliteit is sinds 2008 met 25% gedaald. We maken daarbij onderscheid in 
diefstal uit/vanaf voertuigen, diefstal van voertuigen en diefstal af/uit/van overige voertuigen. 
Vorig jaar werden 619, 71 en 139 diefstallen gepleegd.  
 
Het aantal autokraken is ten opzichte van 2008 flink gedaald. Deze daling deed zich vooral 
voor in Deventer Centrum en Colmschate. We zien steeds vaker dat volledige apparatuur 
(te denken aan navigatie en airbags) uit auto’s wordt gehaald. Diefstal van losse en in het 
zicht liggende spullen komt steeds minder voor dankzij preventieve maatregelen en 
voorlichting, desondanks blijft preventie gewenst. 
 
Het aantal diefstallen van auto’s blijft ongeveer gelijk. Overigens zien we een opvallende 
toename van het aantal diefstallen af/uit/van overige voertuigen. In 2008 werden 68 
diefstallen af/uit/van voertuigen gepleegd tegenover 139 in 2010. De stijging is vooral te 
zien in de binnenstad, Zandweerd/Voorstad, Rivierenwijk/Bergweide en Colmschate. 
 

2.4  Diefstal van brommers en fietsen 
Het aantal diefstallen van fietsen en brommers daalt ten opzichte van 2008. In 2010 werden 
117 brommers gestolen en 695 fietsen. In 2008 werden 83 brommers gestolen. Brommers 
en scooters worden steeds populairder, dat is te zien in het aantal verkopen maar helaas 
ook in het aantal diefstallen. De diefstallen van brommers en fietsen vinden vooral plaats in 
de binnenstad/de Hoven, Colmschate Noord en Bathmen. 
Een opmerkelijke daling is te zien in Zandweerd/Keizerslanden en Colmschate Zuid. 
Redenen voor deze daling kunnen zijn dat er veel publiciteit is geweest rond het voorkomen 
van diefstallen. Ook hebben de scholen extra aandacht besteed aan de stalling van fietsen 
en brommers. Daarnaast maakt de politie bij de bestrijding van fietsendiefstal gebruik van 
een lokfiets. Overigens besteedt de gemeente in samenwerking met partners met het 
fietsenproject ook veel aandacht aan het tegengaan van fietsendiefstal. 
  

2.5  Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen 

Het aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven en instellingen blijft dalen. Dat geldt voor 
Deventer maar regionaal daalt het aantal eveneens. In 2010 werden 262 diefstal/inbraken 
bij bedrijven en instellingen gepleegd. Er vond 35 keer inbraak/diefstal plaats bij scholen, 48 
keer bij sportcomplexen en 179 keer bij instellingen en bedrijven. Op alle items daalde het 
aantal. De afname van 25% in Keizerslanden valt dit jaar wederom op. Meer 
cameratoezicht van winkeliers en aandacht voor keurmerk Veilig Ondernemen dragen bij 
aan deze daling.  
 

2.6  Winkeldiefstal  

Het aantal winkeldiefstallen in Deventer is meerjarig stabiel. In 2010 registreerden we 316 
winkeldiefstallen. Daarvan vonden 165 in de binnenstad plaats, 104 in Deventer Noord en 
47 in Colmschate. We zien een behoorlijke daling in Colmschate Zuid. In 2008 werden daar 
60 winkeldiefstallen gepleegd, in 2010 nog 23. In Voorstad is een stijging te zien van 31 in 
2008 naar 43 in 2010. De teams constateren overigens dat de winkelier vaker aangifte doet. 
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Overigens doen winkeliers alleen aangifte wanneer de dader bekend is. De daling in 
Colmschate is vooral toe te schrijven aan de samenwerking binnen het KVO 
winkelbedrijven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: hotspotkaart winkeldiefstal 2010 

 

2.7  Overige vermogensdelicten 

In 2010 vonden er 853 overige vermogensdelicten plaats. Dat is behoorlijk lager dan in 
2008 en 2007, toen er respectievelijk 967 en 1107 delicten werken gepleegd. Overigens 
dalen deze (overige vermogens)delicten ook landelijk en regionaal. In 530 gevallen vond er 
diefstal van of af roerende goederen plaats. We zien vooral minder schuurinbraken. Vorig 
jaar zagen we een stijging van het aantal keer dat er zakkenrollerij plaatsvond. In 2010 is 
het aantal misdrijven zakkenrollerij flink gedaald naar 87. Daarvan vonden er 60 in de 
binnenstad plaats. Verder vallen onder de overige vermogensdelicten heling, verduistering, 
diefstal uit onroerende en roerende goederen.  
 

2.8  Zedendelicten 
In 2010 werden er in Deventer 55 zedendelicten gepleegd, dat is iets minder dan in de jaren 
ervoor. Er was 11 keer sprake van openbare schennis en 28 keer sprake van aanranding 
dan wel verkrachting. In 9 gevallen werden zaken gepleegd onder overige zeden en in 4 
gevallen was sprake van ontucht met minderjarigen. Van mensenhandel was geen sprake. 
Overigens heeft de aanpak van zeden in ons korps hoge prioriteit. 
 

2.9  Geweldsdelicten 

Het aantal geweldsdelicten daalt. Daarentegen is de intensiteit van het geweld hoger. In 
2010 werden er 717 geweldsdelicten gepleegd, in 2008 waren dat nog 883. 21 keer was er 
sprake van poging tot moord/doodslag, 38 keer van openlijk geweld, 247 keer van 
bedreigingen en 358 keer vond er een mishandeling plaats. In 2008 vonden er nog 517 
mishandelingen plaats. 
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We investeren fors in het onderhouden van contacten met horecaondernemers en maken 
heldere afspraken. Bij calamiteiten kunnen we hierdoor snel optreden. Onruststokers 
spreken we direct aan. We zijn zichtbaar voor publiek en maken gebruik van de 
helmcamera.  
 
In Deventer vonden 21 overvallen plaats en 26 gevallen van straatroof. In het 
korpsjaarverslag van Politieregio IJsselland is uitgebreid verslag gedaan over de overvallen. 
Regionaal telden we 46 overvallen. Landelijk is het aantal overvallen gestegen. In Deventer 
is de overvallengolf gestopt en zijn 12 zaken opgelost.  
 
Geweld tegen politiemensen 
We geven grote prioriteit aan agressie en geweld tegen onze medewerkers. We maken 
proces verbaal op van alle beledigingen, bedreigingen van en/of als er fysiek geweld wordt 
gebruikt tegen politiemedewerkers. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal aangiftes 
afgelopen jaar steeg ten opzichte van vorig jaar, echter het aantal is ongeveer gelijk aan het 
meerjarige gemiddelde.  
 

Geweld tegen politiemensen2 2007 2008 2009 2010 

Totaal aantal aangiften 122 176 98 142 

 

2.10  Huiselijk geweld 
In 2010 registreerden we 177 gevallen van huiselijk geweld. Vooral het aantal onderlinge 
bedreigingen daalde. In 2008 vonden er nog 128 gevallen van bedreiging binnen huiselijk 
geweld plaats, in het afgelopen jaar 89. We hebben samen met de betrokken partners 
geïnvesteerd in ons interne en externe (werk)proces en in de uitvoering van het huisverbod. 
In Deventer werden in 2010 14 huisverboden opgelegd waarvan 9 in de laatste 4 maanden 
van het jaar. We hebben geen duidelijke verklaring voor de daling. Interessant is om te 
weten of de daling wordt onderschreven vanuit de invalshoek van partners. 
Op het gebied van huiselijk geweld werken we veel samen met het Bijzonder zorgteam 
(BZT). Bij melding van bijvoorbeeld de wijkagent wordt door de medewerkers van het BZT 
een huisbezoek gedaan en worden eventuele trajecten opgestart ter verbetering van het 
probleem. 
 

2.11  Illegale handel 

Het aantal misdrijven illegale handel is gestegen van 295 misdrijven in 2008 naar 370 
misdrijven in 2010. We zien een afname van drugszaken maar een forse toename in 
wapenhandel; van 16 naar 46 zaken. Daarnaast zien we een forse toename in het aantal 
fraudezaken; van 177 zaken in 2008 naar 230 zaken in 2010. Het gaat hierbij vooral om 
internetfraude.  
 
 
 
 

                                                      
2 We kunnen de gegevens van 2009 opnemen omdat deze handmatig zijn bijgehouden.  
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2.12  Overige misdrijven 

In 2010 werden 902 misdrijven gepleegd in de categorie overige misdrijven tegenover 609 
in 2008. Deze categorie is helaas slecht te vergelijken met voorgaande jaren, omdat we 
sinds de invoering van BVH hier ook de registraties van verkeersongevallen onder 
wegschrijven.  
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3. Overlast  
 
Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich aan ergeren of waar 
ze last van hebben. Sommige vormen van overlast zijn objectief te meten, maar de meeste 
vormen van overlast zijn subjectief.  
 
De overlastvormen die zich manifesteren in Deventer wijken weinig af van de beschrijving in 
de gebiedsscan 2009. Wij signaleren: 
▫ Uitgaansgerelateerde overlast; 
▫ Drugs- en drankoverlast;  
▫ Overlast door rondhanggroepen 
▫ Overlastgevende voorzieningen 
▫ Overlast van (vermoedelijk) psychische gestoorde personen  
▫ Verkeersoverlast  
 
In deze update staan we stil bij de overlast rondom uitgaan, drugs en drankoverlast 
bijzondere voorzieningen en overlast veroorzaakt door jeugd.  
 

3.1  Uitgaansgerelateerde overlast 

In Deventer vindt de uitgaansgerelateerde overlast plaats rond de horecagelegenheden op 
de Brink en rond een discotheek in Bathmen. Uitgaansgerelateerde overlast houdt nauw 
verband met uitgaansgerelateerd geweld. Hoewel het aantal geweldsincidenten is gedaald, 
neemt de intensiteit toe. De politie werkt nog steeds met twee horecakoppels op de 
uitgaansavonden. En dit is ook nodig. In het afgelopen jaar zagen we een toename van 
onvoorspelbaar en onberekenbaar gedrag van personen in de late nacht. Publiek is steeds 
vaker onder invloed van een grotere hoeveelheid (soft)drugs en alcohol. Wij merken dat wij 
hierdoor in sommige gevallen meer gebruik moeten maken van geweld bij aanhoudingen, 
omdat geen pijngrens wordt ervaren. Wat ons betreft is dit een zorgelijke ontwikkeling. 
 
Sfeerplaatje van de Brink 
In de vooravond is er sprake van een gezellige sfeer onder het uitgaanspubliek. De 
bezoekers bestaan uit vooral uit stelletjes en groepen die hun aandacht gericht hebben op 
hun eigen kring. Ze verblijven in de horecagelegenheden of op de terrassen ervoor. Zij 
maken het met elkaar gezellig. Uiteraard wordt er alcohol genuttigd, maar er zijn weinig 
conflicten onderling of met de horecaondernemers. Vanaf 01.00 uur vertrekt een deel van 
het publiek.  
 
Dan treedt er een overgangsfase in, die uiteindelijk rond 03.00 uur leidt tot een ander beeld 
op en rond de Brink. Het publiek is dan zeer divers. Zij hebben hun aandacht meer verlegd 
naar de omgeving. Daar tussendoor lopen in afnemende mate nog bezoekers die 
horecagelegenheden verlaten. Er is doorgaans veel drank in het spel en de onderlinge 
tolerantie is lager. De mogelijkheid om bij te sturen door horecaondernemers en politie 
neemt af; overleg maakt meer en meer plaats voor – uitgelokte - confrontaties. 
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Uiteraard is dit een generaliserend beeld. De kern is dat uitgaan in Deventer over het 
algemeen tot 02.00 uur gemoedelijk verloopt, daarna verandert de sfeer. De binnenstad is 
vanaf dat moment geleidelijk het toneel van dronken publiek dat hun vertier zoekt in het 
verstoren van de orde met bijbehorende (gewelds-)incidenten. Wij maken steeds vaker 
gebruik van de helmcamera en willen de beelden graag aan de mensen; om hen te 
confronteren met hun eigen gedrag. 
 
Cameratoezicht 
Door een aantal forse geweldsincidenten in de binnenstad wordt de roep vanuit burgers en 
media om cameratoezicht groter. De politie juicht het gebruik van toezicht door middel van 
camera’s toe. Naast het feit dat cameratoezicht in veel gevallen preventief werkt, helpen 
camerabeelden bij de opsporing van geweldsdelicten en andere vormen van misdrijven. 
 

3.2  Overlast van (vermoedelijk) psychisch gestoorde 
personen 

Overlast door (vermoedelijk) psychisch gestoorde personen wordt gezamenlijk met de 
partners opgepakt. Er is een aantal locaties waar personen onaangepast gedrag vertonen 
en daarmee de andere bewoners overlast bezorgen. Het is nog steeds lastig om deze 
mensen naar het bureau te krijgen omdat zij zich tijdens de aanhouding steeds meer 
verzetten. Wij hopen dat de pilot in Zwolle, waarbij personen met psychische problemen 
direct worden overgedragen aan de hulpverlening, bij succes ook in Deventer wordt 
overgenomen.  
 

3.3  Overlastgevende voorzieningen: 
asielzoekerscentrum 

De samenstelling van de bewoners in het asielzoekerscentrum is in de afgelopen jaren 
veranderd. De politie constateert dat het aantal asielzoekers toeneemt en daarmee het 
aantal getraumatiseerde en overlastgevende asielzoekers. Dit leidt tot aanverwante 
problematiek. Het team Groot Colmschate-Bathmen heeft twee taak accenthouders 
benoemd die wekelijks spreekuur houden in het asielzoekerscentrum. Hiermee vergroten 
wij onze informatiepositie maar we zien geen vermindering van de problematiek.  
 

3.4  Verkeersoverlast 

Stadsbreed wordt overlast ervaren van het rijden en toeteren op scooters. Overlast van 
scooters vraagt blijvende aandacht. Het terugdringen van deze vorm van overlast heeft een 
directe relatie met de leefbaarheid in wijken. Algemene trend is een toename van het 
gebruik van scooters en daarmee ook van de overlast. Van ander verkeer wordt niet of 
nauwelijks overlast ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 



12   Geb iedscan  Devente r  Upda te  2011                               

 

4. Groepen  
 
Veelplegers, vaste klanten en de verschillende jeugdgroepen bezorgen de samenleving ook 
overlast en vragen daarmee om een eenduidige aanpak. 
  

4.1  Veelplegers  

In 2010 waren 80 veelplegers actief in Deventer. De samenstelling van deze groep wijzigt in 
de loop van de tijd, maar het aantal veelplegers blijft ongeveer gelijk.  
Zowel bij woninginbraken, voertuigendiefstal als winkeldiefstal constateerden we dat 
veelplegers zich vaak schuldig maken aan deze misdrijven. Veelplegers bezorgen zowel 
ons als justitie veel werk en de samenleving schade en overlast. Om de criminaliteit door 
veelplegers terug te dringen, brengen we ze in beeld en zorgen we voor een sluitende 
‘regionale’ veelplegeraanpak. Hiermee worden serieuze stappen gezet in het terugdringen 
van criminaliteit. Uit onderzoek is afgelopen jaar gebleken dat er hernieuwde aandacht 
nodig is voor het daderagentschap. De veelpleger aanpak blijft het komende jaar belangrijk.  
 

4.2  Vaste klanten 
De vaste klanten vormen een groep waar veel politiecapaciteit naartoe gaat evenals veel 
capaciteit van hulpverleningsinstanties. Veel vaste klanten kampen met een meervoudige 
problematiek (zoals, verslaving, medicijngebruik en psychische problemen). De meeste 
vaste klanten zijn in beeld bij de wijkagenten en komen ter sprake in het 
wijkagentenoverleg. Onder regie van het Veiligheidshuis zien wij een verbetering van de 
aanpak van de ‘vaste klanten’.  De integrale werkwijze verbetert de hulp aan deze mensen 
en voorkomt dat zij tussen wal en schip raken omdat hulpverleninginstanties alleen 
onvoldoende hulp kunnen bieden.  
 

4.3  Jeugdoverlast en jeugdgroepen 

In 2010 is regelmatig overlast ervaren door bewoners en ondernemers uit de nabije 
omgeving van een JOP (Jongerenontmoetingsplaats) of hangplek. De overlast door jeugd 
loopt uiteen van het achterlaten van rommel, gebruik van alcohol en softdrugs en overlast 
door scooters. Hoewel er soms daadwerkelijk sprake is van ernstige overlast lijkt het erop 
dat er weinig contact is tussen bewoners en jongeren waardoor er onvoldoende begrip voor 
elkaar is. In het afgelopen jaar hebben politie en gemeente gezien dat samen in gesprek 
gaan met jongeren en bewoners de moeite waard is. 
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Figuur 3: hotspotkaart jeugdoverlast 2010 

 
Jeugdgroepen in Deventer 
 2009 2010 
Aantal hinderlijke jeugdgroepen 14 5 
Aantal overlastgevende jeugdgroepen   4 8 
Aantal criminele jeugdgroepen   0  1 
 
Deventer heeft op dit moment 14 jeugdgroepen met de shortlistmethode in beeld gebracht. 
Daarvan zijn 5 groepen geclassificeerd als hinderlijke jeugdgroep. 8 jeugdgroepen zijn 
overlastgevend en 1 groep is crimineel.  
 
De politie richt haar aandacht vooral op de kernleden van de groep. In de Deventer teams 
zijn jeugdagenten aangesteld die actief investeren op jeugd en samenwerking met partners. 
Op dit moment wordt onder regie van de gemeente samengewerkt aan het projectplan 
Jeugd en Veiligheid. De politie heeft veel vertrouwen in deze gezamenlijke aanpak.  
 
Jeugdgroepen werkgebied team Deventer-Centrum  
De binnenstad van Deventer blijft een trekpleister voor jongeren uit Deventer en omstreken. 
De werkwijze om jeugdgroepen in beeld te brengen heeft uitgewezen dat er voor 2010/2011 
nog 3 groepen in de binnenstad aanwezig zijn. De groepen houden zich op nabij het 
winkelcentrum De Boreel, de omgeving Walstraat/Prinsenplaats en de Brink.  
 
Opvallend is dat de groepsleden vooral van buiten het centrum komen. Afgelopen jaar 
hebben we hier fors op geïnvesteerd. Om de overlast door deze groepen verder aan te 
pakken is begin 2011 een projectplan opgesteld. Op en rond de vaste ‘hangplekken’ is in 
het verleden al geconstateerd dat het gebruik van softdrugs een belangrijk onderdeel vormt 
van het groepsgebeuren. Een deel van de softdruggebruikers binnen de groepen heeft vaak 
niet de gerechtigde leeftijd voor aankoop bij de reguliere coffeeshops. Van een aantal 
hangplekken lijkt de aanloop- en vertrekroute van de coffeeshops een mogelijke oorzaak te 
zijn. Er is op die plaatsen sprake van kort contact om softdrugs te gebruiken. Het 
projectplan Jeugd & Drugs voorziet in een preventieve, signalerende, doorverwijzende en 
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repressieve aanpak op softdruggebruik rond deze overlastgroepen. Primair richten we ons 
op het terugdringen van overlast en in de tweede plaats is er aandacht voor het gebruik van 
softdrugs.  
 
Winkelcentrum De Boreel en het omliggend gebied heeft onze extra aandacht. In 2010 
vond hier een aantal gewelddadige incidenten plaats. In de eerste maanden van 2011 zijn 
er vier grote incidenten geweest en één kleinere. De Boreel staat bij jongeren over het 
algemeen bekend als ontmoetings- en versnaperingsplek, onder andere door de 
supermarkt die hier is gevestigd. Het terrein van de Boreel wordt ook gebruikt als 
doorgangsroute voor bezoekers van de binnenstad en de wijken Vijfhoek, Rivierenwijk en 
Blauwenoord. 
 
Jeugdgroepen werkgebied team Deventer-Noord/Diepenveen: 
Deventer-Noord/Diepenveen heeft 3 jeugdgroepen in de jeugddatabase opgenomen en in 
beeld gebracht met de shortlistmethode. Eerdere groepen binnen het werkgebied van 
Deventer-Noord/Diepenveen die in de jeugddatabase stonden, zijn uiteengevallen of geven 
geen aanleiding om in de jeugddatabase te blijven staan. 
  
De eerste groep veroorzaakt regelmatig overlast in het Rode Dorp. Alle jongeren uit deze 
groep zijn afkomstig uit het Rode Dorp. Zowel de politie als het jongerenwerk zijn actief met 
deze groep aan de slag geweest de laatste periode. Deze groep is getypeerd als een 
overlastgevende groep. 
  
De tweede groep is de groep die nabij de Zandbank op de Zandweerd rondhangt. Deze 
groep bestaat voornamelijk uit jongeren die wonen op de Zandweerd. De groep is bij het 
jongerenwerk Don Bosco in beeld. De groep voelt zich redelijk verbonden met de harde 
kern van Go Ahead Eagles. Er zijn regelmatig meldingen van overlast, veroorzaakt door 
deze jongeren voor het wijkgebouw de Zandbank en de speeltuin de IJssel. Zij worden 
getypeerd als overlastgevende groep. 
  
De laatste groep wordt geduid als rapgroep KZL (Keizerslanden). Zij zijn eind 2010 geduid 
als een criminele groep. Deze groep bestaat uit circa 15 jongens voornamelijk afkomstig uit 
de wijk Keizerslanden. Nagenoeg alle jongeren zijn met politie en justitie in aanraking 
geweest. Momenteel zijn enkele van de jongeren gestraft voor overvallen/berovingen en 
zitten in detentie. Diverse jongeren van deze groep komen/kwamen bij buurthuis de Elegast 
waar een rapstudio is gevestigd. De jongerenwerker is het afgelopen jaar met een deel van 
de groep actief aan de slag geweest. Het is lastig om contact met deze jongeren te houden. 
Nagenoeg alle jongeren staan onder toezicht van de reclassering. 
 
Jeugdgroepen werkgebied team Groot-Colmschate/Bathmen  
Het werkgebied Groot-Colmschate/Bathmen heeft op dit moment 8 jeugdgroepen in beeld. 
 
De groep Flora is duidelijk in beeld als overlastgevende groep. Rond het jongerencentrum 
Moonlight komen er regelmatig meldingen binnen van jeugdoverlast. In het jeugdnetwerk 
overleg is vanuit de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Ouders worden betrokken 
bij het terugdringen van de overlast. Volgens onze gegevens bestaat de groep uit 45 
jongeren. Een klein groepje jongeren uit deze groep is al langere tijd in beeld. Dit groepje 
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wordt nauwlettend in de gaten gehouden, onder andere tijdens de vele controles. Dit 
groepje is echter niet gebonden aan de Flora en wordt ook elders in de wijk ook regelmatig 
gecontroleerd. Drugs- en alcoholgebruik komen veel voor onder de jongeren. Op de Flora 
geldt op grond van de APV een alcoholverbod. 
 
De groepen Zwaluwenburg/Oostriklaan bestaan uit 30 jongeren. Dit zijn ook 
overlastgevende groepen. Aan de Oostriklaan staat een JOP (Jeugd Ontmoetings Plek) 
waar in 2010 veel overlastmeldingen van binnenkwamen. Er is veel geïnvesteerd door de 
gemeente, jongerenwerk, jongeren, bewoners en politie om dit probleem aan te pakken. Er 
is een verplaatsing van de overlast merkbaar richting winkelcentrum Zwaluwenburg. Hier 
tegenover zit het jongerencentrum The Mall. Een aantal jongeren is met justitie in aanraking 
geweest en veel van hen gebruiken (soft)drugs. Ook rondom deze groep is er een 
ouderavond georganiseerd waar jongerenwerk en politie hun zorg hebben geuit over het 
drugsgebruik en de overlast. 
 
De groep Andriessenplein veroorzaakt minder overlast. Deze groep is wel verantwoordelijk 
voor een aantal vernielingen en het aanbrengen van graffiti. Hierdoor worden deze jongeren 
aangemerkt als overlastgevende groep. Op deze locatie dient zich langzaam ook een 
nieuwe jeugdgroep aan, met jongeren in de leeftijd tussen 12 en 14 jaar. We volgen hen, 
om te voorkomen dat dit een overlastgevende of criminele jeugdgroep wordt.  
 
Bij de JOP aan de Batenburg komen circa 17 jongeren in de leeftijd van 14/16 jaar. Er zijn 
weinig overlastmeldingen binnengekomen van bewoners. Uit contact met bewoners blijkt 
dat zij de jongeren zelf aanspreken op hun gedrag als dat nodig is. De groep Batenburg kan 
worden beschouwd als hinderlijke groep. 
 
De groep Veldpaperplein bestaat uit 23 jongeren. Dit is een iets oudere groep in de leeftijd 
van 16 tot 23 jaar. Ons bereiken vooral overlastklachten op het gebied van geluid en 
(zwerf)afval. Sommige jongeren uit deze groep zijn in het bezit van een auto. Binnen de 
groep worden (soft)drugs en alcohol gebruikt. Tegen het alcoholgebruik kan moeilijk worden 
opgetreden, omdat de APV hiertoe geen mogelijkheden biedt.De groep Veldpaperplein is 
gecategoriseerd als hinderlijke groep. 
 
De groep Salomonszegel is een nieuwe groep bestaande uit 12 jongeren die ook 
voorkomen in de groep Flora. De leeftijd van deze groep is 15/17 jaar. De overlast bestaat 
vooral uit het achterlaten van (zwerf)afval. Het is een groep die pas in kaart is gebracht. Dit 
is een hinderlijke groep. 
 
De groep Top Colmschate ten slotte bestaat uit 9 jongeren/ouderen waarmee de politie al 
vaak in aanraking is geweest. Deze jongeren komen bij veel overlastmeldingen in beeld. 
Hierin is al geïnvesteerd, onder andere door met camera’s te werken om gedrag vast te 
leggen. Deze jongeren komen ook voor bij de groep Veldpaperplein en Groep Flora. Het 
gaat hier om een overlastgevende groep.  
Kijkende naar de jeugddatabase zien we dat dezelfde jongeren soms in verschillende 
groepen voorkomen. Vooral bij de groepen Flora, Veldpaperplein en Salomonszegel is dit 
het geval.  
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Tot slot 
Gelet op de verschuiving van hinderlijke naar overlastgevende en één criminele jeugdgroep 
concluderen wij dat actieve bemoeienis met de jeugd noodzakelijk blijft. Dit komt ook 
overeen met de korpsprioriteiten op het gebied van jeugd voor de komende jaren. 
Doelstelling is om in samenwerking met ketenpartners de overlast voor burgers terug te 
dringen.   
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5. Aandachtsgebieden  
 
In dit onderdeel geven de politieteams in Deventer de belangrijkste lokale 
veiligheidsthema’s aan die de komende tijd inzet van de politie en de veiligheidspartners 
vragen. De aandachtsgebieden zijn gebaseerd op informatie van de politieteamleden over 
het werkgebied en de bewoners. Deze informatie is gekoppeld aan informatie en analyses 
uit de politiesystemen.  
 
Aandachtsgebieden op basis van update  
De politie constateert dat de aandachtspunten die we in 2009 hebben benoemd nog steeds 
actueel zijn.  
 
Op basis van de update gebiedscan hebben de volgende aandachtsgebieden prioriteit:  
▫ De aanpak van uitgaansgerelateerd geweld vraagt om een hernieuwde aanpak waarin 

we acties ondernemen tegen het toenemende gebruik van (soft)drugs in combinatie van 
alcoholgebruik. We willen ondermeer actief investeren op potentieel afwijkend gedrag in 
de loop van de avond en nacht. Het tegengaan van uitgaansgerelateerd geweld blijft 
daarmee een belangrijk speerpunt voor de politie en de gemeente. 

▫ Overlast door de jeugd vooral bij hangplekken en in de binnenstad behoudt onze 
aandacht. We willen de verschillende jeugdgroepen voortdurend in beeld brengen en 
houden. Het gezamenlijk projectplan Jeugd en Veiligheid zit op dit moment in de 
afrondende fase. In dit project investeren we gezamenlijk in de aanpak van de 
jeugdproblematiek. 

▫ Woninginbraak blijft een speerpunt van de Deventer politie teams. Uit de gebiedscan 
komt naar voren dat het aantal woninginbraken voornamelijk in het centrum en in 
Deventer Noord gestegen is. Komend jaar zetten we de projectteams voort en geven 
we uitvoering aan het regionaal programma woninginbraken. 

▫ We blijven straatroven en overvallen onderzoeken en sporen daders op. Vanwege de 
grote impact die een straatroof op slachtoffers heeft, wordt een straatroof door de politie 
in Deventer gelijk getrokken met de opsporing van overvallen. 

▫ De ‘veelplegeraanpak’ verdient blijvende aandacht. Een veelpleger die een tijd van de 
straat is, laat onmiddellijk een daling in het aantal misdrijven en incidenten zien. 
Komend jaar versterken we het daderagentschap.  

▫ We blijven aandacht houden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan en Keurmerk Veilig Winkelen vanwege de goede resultaten en de 
samenhang met verschillende soorten van misdrijven en incidenten.  
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6. Bijlagen 
 

Bijlage 1 Misdrijven/incidenten Deventer per wijk 

 
Wijkindeling Deventer 

De cijfers van overlast zijn lastig te vergelijken vanwege de overgang van BPS naar BVH en 
daarom in de uitsplitsing achterwege gelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Binnenstad/ de Hoven 
Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 51 41 41 34 55 
Voertuigcriminaliteit 369 274 244 202 160 
Diefstal van brom-, fietsen 477 412 338 265 325 
Diefstal/inbraak bedrijven 67 72 52 61 48 
Winkeldiefstal 201 208 183 172 158 
Overige vermogensdelicten 314 317 326 333 298 
Zedendelicten 13 7 10 4 10 
Geweldsdelicten 236 240 195 225 185 
Aantasting openbare orde 277 265 310 256 228 
Illegale handel 56 63 44 62 83 
Overige misdrijven 148 132 134 153 201 
Huiselijk geweld x x 24 17 17 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  78 52 48 55 38 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 5 5 8 2 6 
Doden in verkeer 0 0 0 0 0 
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Zandweerd/ Voorstad 
Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 164 123 133 153 150 
Voertuigcriminaliteit 470 292 164 248 244 
Diefstal van brom-, fietsen 365 274 257 213 209 
Diefstal/inbraak bedrijven 35 33 40 45 34 
Winkeldiefstal 23 43 47 46 55 
Overige vermogensdelicten 195 169 181 134 125 
Zedendelicten 12 18 13 10 8 
Geweldsdelicten 158 177 207 186 127 
Aantasting openbare orde 380 328 377 337 285 
Illegale handel 97 81 73 74 95 
Overige misdrijven 149 120 100 104 191 
Huiselijk geweld x x 56 63 38 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  83 95 70 92 65 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 5 14 14 16 15 
Doden in verkeer 0 0 0 0 1 

 
 
 

Rivierenwijk/ Bergweide 
Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 62 73 46 30 57 
Voertuigcriminaliteit 248 125 102 206 132 
Diefstal van brom-, fietsen 92 59 48 46 44 
Diefstal/inbraak bedrijven 89 88 79 85 63 
Winkeldiefstal 9 11 8 7 12 
Overige vermogensdelicten 126 122 94 96 108 
Zedendelicten 7 6 9 12 2 
Geweldsdelicten 134 83 69 73 82 
Aantasting openbare orde 170 118 114 125 108 
Illegale handel 61 44 35 33 41 
Overige misdrijven 109 91 78 92 160 
Huiselijk geweld x x 21 23 17 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  55 64 50 53 27 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 15 16 12 11 16 
Doden in verkeer 2 0 0 0 0 
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Zandweerd/ Keizerslanden 

Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 115 80 97 66 91 
Voertuigcriminaliteit 351 187 142 237 99 
Diefstal van brom-, fietsen 255 168 169 190 84 
Diefstal/inbraak bedrijven 89 75 78 65 36 
Winkeldiefstal 39 19 29 42 43 
Overige vermogensdelicten 223 231 177 157 132 
Zedendelicten 14 15 11 6 9 
Geweldsdelicten 148 174 148 148 119 
Aantasting openbare orde 336 343 298 335 159 
Illegale handel 56 81 51 43 48 
Overige misdrijven 95 95 64 55 81 
Huiselijk geweld x x 47 49 25 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  84 121 95 79 41 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 8 8 8 10 4 
Doden in verkeer 1 0 0 1 1 

 
 

Colmschate 
Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 56 60 86 55 69 
Voertuigcriminaliteit 175 116 140 105 110 
Diefstal van brom-, fietsen 157 100 131 63 93 
Diefstal/inbraak bedrijven 45 56 59 55 49 
Winkeldiefstal 22 27 21 37 33 
Overige vermogensdelicten 113 115 181 123 76 
Zedendelicten 8 13 8 17 17 
Geweldsdelicten 140 128 109 100 118 
Aantasting openbare orde 414 353 360 246 227 
Illegale handel 50 56 51 41 70 
Overige misdrijven 118 103 76 112 171 
Huiselijk geweld x x 44 36 41 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  69 77 58 81  
Ziekenhuisgewonden in verkeer 7 6 7 10  
Doden in verkeer 0 0 0 0  
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Diepenveen 

Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 36 27 24 36 46 
Voertuigcriminaliteit 35 37 46 50 39 
Diefstal van brom-, fietsen 53 18 13 13 20 
Diefstal/inbraak bedrijven 33 19 20 14 13 
Winkeldiefstal 3 5 5 11 11 
Overige vermogensdelicten 58 51 57 51 50 
Zedendelicten 1 4 2 3 3 
Geweldsdelicten 40 48 36 36 31 
Aantasting openbare orde 138 124 75 77 60 
Illegale handel 10 10 7 12 15 
Overige misdrijven 35 33 27 32 41 
Huiselijk geweld x x 5 4 3 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  24 26 23 31 19 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 17 6 7 9 3 
Doden in verkeer 0 3 0 0 0 

 
 
 
 

Bathmen 
Misdrijven  2005 2006 2007 2008 2010 
Diefstal/inbraak woning 17 12 10 9 9 
Voertuigcriminaliteit 64 29 24 18 25 
Diefstal van brom-, fietsen 18 13 13 15 20 
Diefstal/inbraak bedrijven 7 9 8 4 7 
Winkeldiefstal 4 4 1 1 0 
Overige vermogensdelicten 25 25 32 20 28 
Zedendelicten 0 1 0 0 3 
Geweldsdelicten 18 26 26 34 31 
Aantasting openbare orde 53 48 61 56 50 
Illegale handel 8 8 6 7 9 
Overige misdrijven 21 25 27 40 30 
Huiselijk geweld x x 2 1 4 
Incidenten  2005 2006 2007 2008 2010 
Branden  9 26 16 23 11 
Ziekenhuisgewonden in verkeer 1 11 2 5 4 
Doden in verkeer 0 0 0 0 0 
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