99. Capelle wil eigen regie houden over wat we als gemeente verantwoord kunnen
verwerken voor de opvang van asielzoekers en statushouders.
100. Voor afgewezen asielzoekers of illegale immigranten is in Nederland en zeker in
Capelle geen plaats. De gemeente Capelle verleent hen geen opvang en werkt mee aan
de uitzetting.

4.

…Waar je je veilig voelt

Veiligheid en veilig voelen zijn voor de VVD belangrijke onderwerpen. Om in vrijheid te
kunnen denken en leven is werkelijke veiligheid nodig, maar ook een gevoel van je veilig
voelen. Ons beleid zal er altijd op gericht blijven om dit te bewerkstelligen, waarbij de
individuele vrijheid zo min als mogelijk wordt aangetast.

4.1 ... Waar de gemeente werk maakt van veiligheid
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veilig voelen is meer
dan lagere criminaliteitscijfers. De Capellenaar voelt zich minder veilig en het vergroten van
een veilig gevoel heeft top prioriteit om ons vrij te voelen.
101. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt en beschikken over voldoende personeel en
middelen.
102. De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de
enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten.
Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in
dat geval op afspraak langskomt.
103. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de
agent ter plaatse is gewenst.
104. Misdaadbestrijding is een taak van de politie. Hierop aanvullend is de VVD voorstander
van lokale ondersteuning door onze stadsmariniers.
105. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente gaat door met
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
106. De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt hierbij de
bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
107. Prostitutie is een legaal beroep, maar mag niet tot overlast leiden voor omwonenden.
108. Prostituees moeten uit vrije wil hun vak kunnen beoefenen, de gemeente zorgt ervoor
dat er een goed uitstapprogramma is om prostituees - die dat willen - naar een andere
baan te begeleiden.
109. De VVD constateert een toename van overlast door zwaar vuurwerk en zet in op een
onderzoek naar handhaafbaar beleid dat deze overlast terugdringt.
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4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze
hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.
110. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar
iets extra’s aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOAs) versterken
handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit en dragen bij aan het
veiligheidsgevoel in de wijk.
111. De VVD ziet de versnippering op het veiligheidsdomein met argusogen aan en zet in
op één politiek verantwoordelijke; de burgemeester.
112. De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten
kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt
actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking
staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt het
afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een
noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht,
bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen.
113. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik
van cameratoezicht en bodycams.
114. Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en
oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk)
worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
115. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun wangedrag en
eventuele schade.
116. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen
die dit veroorzaken.
117. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur) hiervoor geeft.
118. Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden
te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te
verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de
hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.
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