Veel gestelde vragen en antwoorden veiligheidsrisicogebied binnenstad
VEILIGHEIDSRISICOGEBIED
Wat is een veiligheidsrisicogebied?
Voor handhaving van de openbare orde kan de burgemeester een veiligheidsrisicogebied aanwijzen.
Een veiligheidsrisicogebied is een gebied dat voor iedereen toegankelijk is, met een hoog risico op
overtredingen en verstoring van de openbare orde.
Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie opdracht geven tot preventief
fouilleren. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat.
Daarmee is preventief fouilleren een controlemiddel ter voorkoming van verstoringen van de openbare
orde of overtredingen in een gebied.
Waarom is het veiligheidsrisicogebied aangewezen?
De afgelopen maanden hebben zich diverse ernstige incidenten voorgedaan, waarmee de openbare
orde in Helmond is verstoord. Rode draad daarin is het gebruik van (vuur)wapens en, als aanleiding
van de incidenten, handel en/of gebruik van (hard)drugs. Het meest in het oog springende incident
vond op 21 januari 2019 plaats, toen op klaarlichte dag bij een schietincident twee onschuldige
kinderen gewond raakten. De afgelopen weken is uit intensief onderzoek door de politie en het
Openbaar Ministerie gebleken dat het aantal wapens in het centrum van Helmond toeneemt. Tevens
is er sprake van een bovenmatig hoog aantal incidenten met wapens. Dit alles zorgt voor een
gevaarlijke situatie en heeft een negatief effect op het gevoel van veiligheid. Dit baart zorgen, en
vraagt om verdere actie die zich richt tegen a) de georganiseerde handel in harddrugs en b) het
beschikbaar hebben van wapens.
Hoe lang gaat dit duren?
Het veiligheidsrisicogebied is aangewezen tot 15 september 2019.
Mag de politie zomaar wapencontroles houden in veiligheidsrisicogebieden?
Nee, de politie heeft toestemming nodig van de officier van justitie. Deze toestemming wordt ‘last’
genoemd. De politie maakt voor zo’n last een sfeerverbaal van de afgelopen maanden met relevante
incidenten en ontwikkelingen in het gebied. Geeft de officier van justitie toestemming? Dan schrijft hij
of zij een ‘last’ waarin staat op basis van welke feiten de politie mag fouilleren en tussen welke
tijdstippen.
PREVENTIEF FOUILLEREN
Wanneer wordt er preventief gefouilleerd?
Preventief fouilleren gebeurt niet constant. De politie plant hiervoor acties in. Die worden vooraf niet
bekendgemaakt.
Wanneer mag de politie preventief fouilleren?
De politie mag alleen preventief fouilleren in de daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit
zijn gebieden met een hoog aantal wapenincidenten en/of een ernstige mate van (vuur)wapengebruik.
Wie mag de politie controleren?
De politie mag iedereen controleren die zich tijdens de actie in een aangewezen gebied of een
gedeelte van een aangewezen gebied bevindt. De controles richten zich met name op de
zogenoemde hotspotgebieden waar veel wapenincidenten plaatsvinden. De politie voert de controles
met de grootste zorgvuldigheid uit.
Wat mag de politie controleren?
• Verpakkingen van goederen
• Vervoermiddelen
• Kleding van personen.

VEILIGHEID
Is een risicogebied veilig? Kan ik er gewoon nog komen?
Het gebied is niet gevaarlijk. U kunt wel gefouilleerd worden als u zich in het gebied bevindt.
INFORMATIE EN VRAGEN
Ik heb een vraag die ik niet terugvind in deze lijst. Waar kan ik terecht?
Belt u dan tijdens kantooruren met 14 0492.

