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Geachte Regioburgemeester,

De  leden  van  het  Districtsoverleg  De  Markiezaten  hebben  op  11  januari  2023 
gesproken  over  het  voorstel  voor  de  verdeling  van  de  landelijke  kwantitatieve 
doelstellingen  van  de  Veiligheidsagenda  2023-2026  over  de  politie-eenheden.  De 
voorgestelde verdeling geeft inhoudelijk gezien geen reden tot opmerkingen over de 
cijfers.

Wij willen echter wel van deze gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen 
voor de verdeling van de politiecapaciteit binnen Nederland in het algemeen en 
binnen onze eenheid in het bijzonder. Reeds meermaals is aangegeven dat:

 in De Markiezaten veel ingrediënten aanwezig zijn voor misdaadpraktijken: 
een goede infrastructuur tussen Antwerpen en Rotterdam, kopstukken van 
criminele organisaties die hier woonachtig zijn en de vestiging van vele 
OMG’s;

 nagenoeg alle gemeenten binnen het district voorkomen binnen de top 100 
van de zogenaamde Onderwereldkaart van RTL Nieuws;

 uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat:
o het algemeen functioneren van de politie in ons district veel slechter 

scoort in vergelijking met het gemiddelde van alle regio’s;
o het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt ongunstiger is ten opzichte 

van het Nederlands gemiddelde;
o het percentage inwoners dat weleens onveiligheidsgevoelens ervaart in 

de buurt ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde;
 de eenheid Zeeland - West-Brabant een hoge werklast kent. Het district De 

Markiezaten heeft een hoog werkaanbod ten opzichte van haar beschikbare 
capaciteit;

 onze kwaliteitsgroepen (zoals Mobiele Eenheid / Bewaken & Beveiligen) vaak 



buiten het district worden ingezet, waar deze inzet ten koste gaat van onze 
operationele capaciteit in de wijk.

Binnen ons district is sprake van een prachtige samenwerking, welke wederom heeft 
geresulteerd in een districtelijk Integraal Veiligheidsplan en een daarop aansluitend 
Sector- en teamplan. We werken context gedreven om gezamenlijk de uitdagingen 
aan te pakken met de schaarse capaciteit waarbij de aan te pakken problematiek 
leidend is. Om dit waar te maken zijn extra handen nodig. We hebben begrip voor het 
feit dat er in heel Nederland schaarste is, echter bepaalde gebieden worden harder 
geraakt dan de rest. Om deze redenen vragen wij u om hulp om op een creatieve 
wijze de extra handen voor elkaar te krijgen.

Wij vernemen graag van u op welke wijze u aan onze oproep gehoor wilt geven.

Hoogachtend,
Namens de leden van het Districtsoverleg De Markiezaten
de voorzitter van het district

Burgemeester J.M. van Midden


