
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg  

Vragen ex art. 47 Reglement van Orde  

 

Tilburg, 30 januari 2015 

Betreft:  dragen van capuchon afwijkend gedrag? 

 

Geacht College,  

De fractie van de Partij van de Arbeid werd door twee Tilburgers op het volgende gewezen 

en heeft daarbij vragen voor het college opgesteld; 

Op dinsdagmiddag 20 januari heeft er in de binnenstad (Heuvelstraat) een politieactie 

plaatsgevonden. De politie heeft tijdens de actie alle personen die ‘afwijkend gedrag’ 

vertoonden aangesproken en gecontroleerd. Met de actie zijn twee personen aangehouden 

in verband met openstaande boetes. De politie heeft de actie samen met winkeliers opgezet 

en is van plan de actie te herhalen.  

De PvdA is blij dat de politie winkeliers nauwer betrekt bij veiligheidsvraagstukken in het 

kernwinkelgebied en daarbuiten. Zichtbaarheidacties en preventieve acties kunnen daarbij 

zeker een positief effect hebben op de veiligheid en de veiligheidsbeleving. De fractie is wel 

van mening dat we in het kader van het broze evenwicht tussen veiligheid en privacy de 

actie moeten toetsen en evalueren op effect en vraagt zich het volgende af; 

1. Wat was het doel van de politieactie van dinsdagmiddag 20 januari 2014? 

2. Hoeveel bezoekers van de binnenstad zijn in totaal aangesproken en gecontroleerd 

door de politie? 

3. Kunt u aangeven of dienst toezicht en handhaving of dienst cameratoezicht 

betrokken is geweest bij de politieactie? Zo ja, op welke manier? 

4. Kunt u aangeven wat het selectie- of afwegingskader is voor afwijkend gedrag voor 

de politie en evt. betrokken gemeentelijke diensten? 



5. Op welke manier besteed de politieorganisatie (en evt. de betrokken gemeentelijke 

diensten) aandacht aan het trainen c.q. objectiveren van het signaleren van 

afwijkend gedrag? 

6. Op welke manier is de politieactie gecommuniceerd richting bewoners en bezoekers 

van de binnenstad? 

7. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de politieactie? Zo ja, kunnen wij deze 

ontvangen? 

8. Bent u van plan de politieactie te herhalen? 

Tijdens de actie schijnt de politie Tilburgers met een capuchon te hebben verzocht deze af te 

zetten. De fractie van de PvdA ontgaat  vooralsnog de aanleiding tot dit verzoek aangezien er 

in de APV geen capuchonverbod is opgenomen.  

9. Kunt u aangeven of en zo ja, waarom een dergelijk verzoek tijdens de politieactie is 

gedaan richting capuchondragers? 

10. Is het dragen van een capuchon in de binnenstad te betitelen als ‘afwijkend gedrag’? 

 

Namens de fractie PvdA Tilburg 

Yusuf Celik 

 

 


