
Bedrijventerrein Z.K.D.

Politie Loosduinen

Handhavingsteam Loosduinen

Parkmanagement Z.K.D.



Even voorstellen!
- Armando van Evert

Z.K.D.-B.O.A.
- Fokko Mellema

Parkmanager
- Hans den Dulk

Wijkagent



Doelstelling in samenwerking

- Integrale samenwerking.
- Alle bedrijven in beeld.
- Eenduidig beleid:
- Handhaving op de feiten, niet op de persoon.
- Handhaving met strafrechtelijke en 

bestuurlijke afhandeling. 



Samenwerking met partners.
- Omgevingsdienst Haaglanden. 
- Haags Economisch Interventie Team 

(H.E.I.T.).
- Motorrijtuigenbelasting.
- Belastingdienst.
- Parkmanagement.
- Recherche. 



Ruimte Controle – Handhaving. 
Hoewel er inzake de milieuwetgeving strikt 
op de feiten wordt gehandhaafd, is er in het 
kader van Fairplay voor ondernemers die 
zich netjes melden met een problematiek 
c.q. gebeurtenis altijd ruimte voor een 
gezamenlijke oplossing. 



Ondermijning.
Malafide ondernemers, criminelen of 
criminele netwerken die door misleiding, 
intimidatie, bedreiging en geweld (zware) 
strafbare feiten plegen en daar (heel veel) 
geld mee verdienen. Geld dat ze op enig 
moment weer in de "normale" economie 
proberen te brengen en dan dus moeten 
witwassen.



Haags Economisch interventie Team

- Bedrijfscontrole met meerdere parners
naar malafide 

bedrijvigheid.  



Aanpak overlast (leefbaarheid).
- Aanpak bedelen.

- Aanpak overtreden gebiedsverbod.

- Aanpak nodeloos rondhangen.

- Aanpak vervuiling. 

- Aanpak lachgas.



Aanpak voertuigen
1. Autowrak.

2. Langstaanders.

3. Weesvoertuigen.



Aanpak verkeersoverlast.
1. Aanpak straatracen.

2. Doel: verbalisering straatracer.

3. Doel: innemen rijbewijs straatracer. 

4. Registreren van straatracers.

5. Plaatsing in de A.N.P.R.



Drugsoverlast / dealen
Om de zoveel tijd een actie vanuit blauw, 
recherche, handhaving en wijkagent.

- dealers.

- afnemers.



Rechercheonderzoeken
Achter de schermen gebeurt een hoop op 
het gebied van opsporing.

- recherche.

- Team West.

- Strafvervolging.  



Toezicht algemeen.
Vroeg, laat, nacht, door de weeks en in het 
weekend zijn we aanwezig. 



Meldingsbereidheid.
- Het blijkt dat veel ondernemers, vaak uit 

angst, niet willen durven te melden. 

- Geen meldingen is geen aanpak.

- Meld Misdaad Anoniem / 0800-7000.

- Contact wijkagent / Z.K.D.-B.O.A.

- Parkmanager Fokko Mellema. 



Vragen en/of opmerkingen?
#samenvooreenveiligbedrijventerrein.


