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ACHTERGROND

DRUGSFAMILIES

Rotterdam is steeds veiliger geworden.

De aanpak van criminele families was

Sommige gebieden blijven helaas

in 2016 één van de prioriteiten van de

achter. Er is hier sprake van criminaliteit

ondermijningsaanpak. Na meerdere

die niet direct zichtbaar is, maar wel

opsporingsonderzoeken wist de politie

de samenleving ondermijnt en ontwricht.

de drugshandel van twee criminele

We zetten hier extra op in en pakken het

families in Rotterdam Zuid te beëindigen.

samen met onze partners,

Het eerste onderzoek resulteerde in de

bewoners én ondernemers aan.

aanhouding van 11 verdachten, doorzoe-

We werken gebiedsgericht en fenomeen-

kingen in 15 panden en de inbeslagna-

gericht, met een scherpe focus, aan

me van zeker 2000 kilo versnijdingsmid-

het voorkomen, signaleren en

delen, kilo’s harddrugs, 2 vuurwapens,

aanpakken van ondermijnende

55.000 euro en 9 kostbare personen-

criminaliteit. In deze infographic is

auto’s. Dit familiebedrijf handelde in

een selectie van de resultaten en

versnijdingsmiddelen. Een onderzoek

inspanningen over 2016 opgenomen.

naar een familiebedrijf dat handelde in
hard- en softdrugs leidde naar invallen
in 9 panden, waaronder woningen, een
coffeeshop en een sigarenhandel en 7

CRIMINEEL VERMOGEN

aanhoudingen. De politie nam 142.000

14 BIBOB
onderzoeken

GESLOTEN
16 sluitingen w.o.
9 keer één maand en
7 keer drie maanden*

✗

euro, vele kilo’s drugs, auto’s en diverse
waardevolle goederen, een vuurwapen
en munitie in beslag. Drugs en versnijdingsmiddelen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Dit geldt ook voor de
criminaliteit die er achter schuil gaat.
Steeds vaker worden ruzies in dat milieu

Circa 11,5 miljoen euro
aan geld en gewaardeerde
goederen in beslag genomen

8 vergunningen ingetrokken

46
integrale controles

met vuurwapengeweld uitgevochten. Het
stoppen van criminele familiebedrijven
is dan ook essentieel om ondermijning
te bestrijden en te voorkomen dat een
nieuwe generatie opstaat.

BRANCHES
453 wapens in
beslag genomen *

Grootschalig onderzoek
naar illegaal gokken:
4 hoofdverdachten
aangehouden,
20 verdachte exploitanten

Boete van 375.000 euro
opgelegd voor illegaal
gokken

37
computers
in beslag genomen

gehoord, telefoons,
Auto’s in beslag genomen ter
waarde van 354.800 euro,
waaronder een Porsche ter
waarde van 75.000 euro
*Eenheid Rotterdam, grootste gedeelte
binnen de stad Rotterdam.

laptops en 4 auto’s in beslag
genomen en 8 bestuurlijke
sluitingen van openbare
gelegenheden.

5 horloges in beslag genomen
ter waarde van €150.000
*n.a.v. ondermijningsprojecten.

DRUGS

625
kilo cocaïne
aangetroffen in
bedrijfsbusjes

AUTOBEDRIJF VERTREKT UIT
EIGEN BEWEGING

SIGNALEREN & VOORKOMEN

Als uitvalsbasis voor de stadsmarinier
Spaanse Polder werd in 2016 een pand
aan de Galateestraat geopend. Opdracht
van de stadsmarinier is om van de
Spaanse Polder een integer, veilig en
economisch goed functionerend bedrijventerrein te maken. Dit doet hij natuurlijk
niet alleen, maar samen met gemeenten
Schiedam en Rotterdam, OM, Politie,

Flyers over goede verhuur
verspreid via
14 VraagWijzers

Belastingdienst en ondernemers.
Samenwerking begint met kennismaking

1339 meldingen m.b.t.
vermoedens hennepteelt
onderzocht, 368 hennepkwekerijen ontmanteld
waarbij 127 bestuurlijke
boetes zijn opgelegd

dus stelde de stadsmarinier zich voor
aan de overburen in de Galateestraat. Dit
bleek een automotive-bedrijf, zoals er zo
velen zijn in de Polder. Vanzelfsprekend
lichtte hij uitgebreid toe wat de aanpak
behelsde en dat er alleen ruimte is voor
integere bedrijven. Verder vertelde hij
dat het pand was voorzien van camera’s
die ook delen van het automotive-bedrijf
bestreken. Goed om oog te hebben voor
elkaars veiligheid, niet waar? Dit bleek
voor de overbuurman een overtuigend
argument om uit eigen beweging zijn

2000
kilo versnijdingsmiddelen
in beslag genomen als
gevolg van onderzoek

zaak te sluiten en te vertrekken.

MENSENHANDEL

Grote vangsten hennep, o.a.

110 kg

Laanmanagement: samen
met pandeigenaren wordt
gewerkt aan een positieve
ontwikkeling in winkelgebieden op Zuid.

✗
Met de campagne ‘illegaal
gokken is geen spelletje’
10.000 personen bereikt
en 1200 informatieve
brieven verstuurd naar
ondernemingen

115 kg

VASTGOED

55
adressen gecontroleerd op
spookbewoning

40.000

euro aan bestuurlijke
boetes opgelegd aan
faciliterende
verhuurmakelaars

234
signalen mensenhandel/
illegale prostitutie

29 last onder
dwangsommen en
27 sluitingen
(bedrijfs)panden opgelegd

Aandacht besteed aan
illegaal gokken rondom
Europa League voetbal

€
Meer zicht op verdachte
financiële transacties

HAVEN

BEDRIJVENTERREIN

LEREN VAN SICILIË
Bij Sicilië denk je aan georganiseerde

7

criminaliteit: de maffia. Leoluca Orlando,
burgemeester van Palermo, strijdt al
jaren tegen de maffia. Een delegatie
van OM, politie en gemeente ging
in september 2016 naar Palermo.

30 bedrijven aangesloten
bij campagne ‘Rotterdamse
haven, veilige haven’

Daar kreeg de delegatie een flitscursus

aanschrijvingen strijdigheid
bestemmingsplan

aanpakken van georganiseerde criminaliteit op zijn Italiaans. Belangrijkste
les: pak de criminelen waar het écht
pijn doet, in de portemonnee. Dat,

30

in combinatie met lange gevangenisstraffen, heeft de maffia op Sicilië
een groot deel van hun macht

kilo cocaïne

doen verliezen.
Het kan nog niet in Nederland, maar
op Sicilië is bijvoorbeeld gebleken dat
het onmiddellijk positief inzetten van

57

afgepakt geld en goederen in de
getroffen wijken ook bij de bewoners
aanslaat. De criminaliteit wordt aangepakt en de getroffen bewoners profite-

kilo hennep

ren direct. Daarnaast worden bewoners

67 acties

betrokken bij hun stad en
bewust gemaakt van de geschiedenis.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door schoolklassen monumenten te laten adopteren

487

of door jongeren brieven te laten
schrijven aan de burgemeester.

stuks namaakkleding
aangetroffen en
in beslag genomen

13.000 kilo cocaïne
onderschept in de
Rotterdamse Haven

ONTMANTELDE HENNEPPLANTAGES ROTTERDAM 2016
van Holland

400 kilo heroïne en
700 kilo marihuana
in beslag genomen
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