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Onderwerp: aanwijzing veiligheidsrisicogebied Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

  
Geachte bewoner(s), 
 
Vanaf aanstaande vrijdag 15 maart wijs ik een deel van de binnenstad aan als veiligheidsrisicogebied. Dit 
gebeurt tot 15 september 2019. Ook de straat waarin u woont en/of werkt valt in dit gebied. Waarom ik dit 
gebied aangewezen heb en wat de maatregelen voor u kunnen betekenen, vertel ik u in deze brief. 
 
Toename van wapens en incidenten met (vuur)wapens 
In de binnenstad neemt het illegaal wapenbezit toe. En ook het aantal incidenten met (vuur)wapens. De 
afgelopen maanden zijn er verschillende ernstige incidenten geweest. Vaak was de aanleiding de handel 
en/of het gebruik van (hard)drugs. Bij een van de schietincidenten raakten twee onschuldige kinderen 
gewond door rondvliegende kogels. 
 
Ik kan niet langer uitsluiten dat onschuldige mensen het slachtoffer worden van deze criminaliteit. Daarom 
treden we hard op en nemen we maatregelen tegen de georganiseerde handel in harddrugs en het illegaal 
wapenbezit. 
 
Preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied 
Door een deel van de stad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, krijgt de politie de bevoegdheid om 
preventief te fouilleren. Dat betekent dat de politie iedereen die in het gebied aanwezig is zonder reden kan 
fouilleren. Iemand hoeft dus geen verdachte te zijn.  
 
Het preventief fouilleren gebeurt ook in de straat waarin u woont en/of werkt. Dat betekent dat de politie ook 
u kan fouilleren. 
 
Het gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, is omsloten door de straten Kasteel-Traverse, 
Burgemeester van Houtlaan, Narcissenstraat, Wethouder van Welllaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, 
Bindersestraat, Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en Noord- en Zuid Koninginnewal.  
 
Het aanwijzen van dit gebied en het overgaan tot preventief fouilleren is een heftige maatregel. Als 
burgemeester vind ik het niet makkelijk om deze maatregel te nemen. Tegelijkertijd sta ik voor de veiligheid 
van u als inwoner of ondernemer en kan ik niet anders dan dit nu te besluiten. 
 
Wapens inleveren 
Naast het preventief fouilleren, onderzoeken we de mogelijkheid om een wapendepot in te stellen. Inwoners 
kunnen dan hun wapen inleveren op een nog te bepalen locatie. Zij krijgen geen boete of straf vanwege 
illegaal wapenbezit. Dat geldt niet voor wapens waarmee een delict is gepleegd.  
 
 



 

 

 
 
Meer informatie 
Op www.helmond.nl vindt u meer informatie en een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. 
Staat uw vraag er niet bij? Heeft u zorgen? Laat het ons weten via 14 0492 (maandag tot en met vrijdag 
tijdens kantooruren). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel  
de burgemeester  

http://www.helmond.nl/

