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Het Nieuwe Westen is een prachiige wijk, maar veilighe d blllft
belangÍijk. Deelgemeente Delfshaven, politie, Stadstoezicht,
Roteb, de woningcorporatles en de stadsmarinier gaan
dus door met hel schoon, heel en veilig maken van uw leefomgeving. ln deze brief vindt u iniormatie over de resultaten
van dit jaaÍ Natuurlijk willen we ook de jaarwisseling goed
laten verlopen. We vragen daarbij uw hulp.

Nieuwe Westen schoon, heel en veilig: resultaten
De politie Nieuwe Westen werkt 24 uur per dag.
Die inzet leidde dit jaar tot:

.75

dagvaardingen van daders van drugs- en overlastfeiten
(o.a. openiijk drugs en drankgebruik, bedelen, prostitutie en
hinderlijk gedrag op de weg (dit laatste ook door groepjes

Jeug0)

. 34 geregistreerde geb edsontzeggingen

. 1 2 harddrugsgerelateerde aanhoudingen
Tienlallen p.eventief iouilleeracties leverden enkele
steekwapens en verdovende middelen op.
Het Nieuwe Westen heeft overlastgevende jeugdgroepen.
De deelgemeente, politie, longerenwerk en de stadsrnarinier
pakken samen die groepen aan. Bij overlast krijgen ze een
bekeuring. Een paar jongeren zitten nu in een zorgtraject
waarbt ze hulp krijgen op allerlei gebied. Doel is de overlast
te stoppen. Alle leden van oveÍlastgevende groepen en hun
ouders krijgen een huisbezoek van politie, deelgemeente en

de stadsmarinier
Op verschiliende plaatsen zorgt cameratoeztcht voor extra
veiligheid.
Straatprostitutie is de kop ingedrukt maar blijfi een aandachtspunt. Zodra het probleem weer openlijk zichtbaar wordt, volgen
acties tegen prostituee én klant. Klanten van straatprostituees
krijgen een waarschuwlngsbrieÍ van de burgemeester th!isgestuur0.

zijn voor het grootste deel van de aangifien. Zij komen in
aanrperking voor langdJrige opsluttrng.

Blijf melden!
Veel van de genoemde acties vonden plaats na meldingen
door bewoners. Als er in uw eigen straat ook hoognodig iets
moet gebeufen horen wij dat graagl U kunt dan terechl bij
het meldpunt overlast van deelgemeente Delfshaven
(010-276 00 00) oÍ bij de politie (0900-8844). Wilt u mij
rechtstreeks bereiken? Dat kan via e-mailadres
haile@mac.com of een briefje inwerpen bij mijn kantoor
op Zoutziederstraat L Bêllen kan ook: 06-53 71 26 S3.

Oud en nieLlw
ln het Nieuwe Weslen willen we de jaarwisseling feestelijk
laten verlopen. We bereiden ons goed vool Dat houdt in

dat er in de pefiode rond de Íeestdagen vee politie,
Stadstoezicht, Roteb en jongerenwerkers op straat zijn.
Er zijn extra jongerenactiviteiten en daders uit hel verleden
worden benaderd en gewaarschuwd. Daarnaast is er maximaie co.riÍoie op \,run-íeik,€ikoop ên het vcorltjdig aÍsleken
van vuurwerk. De politie, gemeente en justitie pakken daders
hard aan en laten hen zelÍ de schade betalen.
Waar mogelijk verwUderen we zaken die zich
voor
'enen bakken en
vernieling of brandstichting (bouwsels, containers,
andere voorwerpen). Als bewoner kent u uw buurt goed en
weet wat de risicoplekken voor onrust of veÍnielingen zijn. Met
uw hulp kunnen we ons nog beter voorbereiden. lJw informatie
hierover kunt u melden bij de politie: 0900-8844 en vraag naar
het wijkteam.
l\,4et deze maatregelen en uw hulp proberen we optimaal
voorbereid de jaarwisseling in te gaan om goed en snel te
kunnen optreden bij eventuele rottigheid.

ik hoop er samen met u een veilige jaarwisseling van te
KUnnen maKen:

Mel vriendelijke groet,
Stadstoezicht blijft leiten op verkeerd aangeboden huisvull,
regels rond hondenbeleid (ultlaten en hondenbelasting) en
fietswrakken. In 2009 neemt het aantal opsporingsambtenaren
hii qtr.lel^ê?.hr
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Autodieven en -inbrekers krijgen onze speciale aandachi. We
weten dat drie stelselmatige auto-inbrekers verantwoordelijk
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