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Den Helder, 27 maart 2017 

Geachte leden van de Helderse raadsgriffie, 

Hierbij ontvangt u een geanonimiseerd exemplaar van de brief die wij op 6 maart 2017 hebben 
gericht aan de burgemeester, aan het college van B&W en aan de leden van de gemeenteraad. 

Uw kenmerk van de originele brief, ingekomen op 7 maart 2017: AU 13.08276 

Wij hebben begrepen dat u onze brief inmiddels vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage is 
gelegd, maar dat de openbare behandeling ervan vergt dat de brief geanonimiseerd wordt. 

Hierbij ontvangt u een kopie waarin alle namen en adressen onleesbaar zijn gemaakt . 
• 1- ..... 

Met vriendelijke groet, 

I. J.H.0;· 

Y dtf@ Heiler 
'trf,1!//X' ,_ 
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Burgemeester K. Schuiling 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

UW KENMERK: AU 13.08276 er~~ ~ ck o~kd!èd:, 
Geachte burgemeester Schuiling, 

Op 27 maart 2013 hebben wijlen mevrouw -en ik samen met mevrouw 

D . J met u een gesprek gevoerd op het stadhuis. Tijdens het gesprek werd van 

onze zijde aangegeven dat onze veiligheid en ons woongenot ernstig werd aangetast 

door aanhoudende (drugs)overlast, intimidatie en bedreigingen door de bewoner(s) 

van het adres~ • althans door overlast veroorzaakt in of rondom 

bedoelde woning. Mevrouw •••a woont aan het adres ~raat~ en ik 

ben woonachtig aan het adres-traat. 

Het is u bekend dat mevrouw· op I straat.woont. Mevrouw- 

heeftlliakïnderen. Het oudste kind van mevrouw 

is geboren uit de relatie van mevrouw-met de heer 

·- De heer-heeft nog steeds goed contact met mevrouw· 
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In het kader van een strafrechtelijk onderzoek is door rechercheurs - en a 
111111 onderzoek gedaan naar het drugs dealen vanuit de woning van mevrouw 



-- In het onderzoek speelde mevrouw - en de heer - een 

hoofdrol. Ook als de heer-tijdelijk uit beeld was, vond het dealen vanuit de 

woning aan de -straat. gewoon plaats. Misdaad Anoniem is hiervan op de 

hoogte gesteld in 2007 en 2008. Op 22 december 2008 hebben wijlen mevrouw 

- en mijn buurvrouw op verzoek van de rechercheurs 

hieromtrent een belastende verklaring afgelegd op het politiebureau. 

De heer - is in 2008 aangehouden in de auto van mevrouw - De heer 

lillalllwas op dat moment in het bezit van (hard)drugs en een wapen. Voor dat 
bezit werd hij strafrechtelijk vervolgd. De aangedragen bewijslast omtrent de actieve 

rol van het dealen door mevrouw- is echter op dubieuze wijze door de politie 
achtergehouden. 

Het pand aan dellllllltstraat9stond c.q. staat om onverklaarbare redenen niet 

bekend bij de politie. Tijdens ons gesprek met ... tt-,·op ··27 maart 2013 hebben wij 

onomwonden medegedeeld, dat er binnen het korps fouten zijn gemaakt. Om dit te 

benadrukken hebben wij u een dossier overhandigd onder andere met aangiften en 

met gegevens waaruit enkele fouten en misstanden zijn gebleken. Het dossier 

verschafte duidelijkheid over het reilen en zeilen van het korps, althans van een .. . 
aantal korpsleden. Tijdens. het gesprek ging u onmiddellijk fel in ~e verdedi~ing met 

de opmerking dat u "staat voor uw korps". Jfot op heden heeft u echter niet 

inhoudelijk gereageerd op het overgedragen dossier. U was en bent al jaren op de 

hoogte v-an deze ernstige zaak.-. Ko~,ieën va9 onder andere meldingen aan de 

wonlngstichting omtrent overlast vanuit de woning yen mevrouw - zijn aari.u 
., toegezonden. • 

De voornoemde afgelegde verklaringen hebben tot veel excessen geleid. Meerdere 

keren is hiervajï melding gemaakt bij de Woonstichting en politie. Er is ook 

regelmatig aangifte gedaan. Zo is aangifte gedaan van bedreiging ( met geweld) en 

inbraak, vernieling en diefstal. . Het. 

spreekt voor zich dat al deze incidenten het woongenot ernstig aangetast hebben en 



ernstigaantasten. Het laten voortduren van deze situatie is onrechtmatig. 
• j .. 

Tot nu toe moeten wij Helaas väststellen, dat van de zijde van de gemeente en politie 

sprake is van een volstrekt passieve opstelling. Burgemeester, u bent al jaren van 

onze situatie op de hoogte en u beheert de portefeuille 'Openbare orde en Veiligheid'. 
~· . ~--- 
Ik en mevrouw ·· spreken u hierop wederom aan. Gelet op het 

bovenstaande en de aangedragen feiten en omstandigheden is er sprake van ernstige 
.. 

taakverwaarlozing. U bent hiervoor verantwoordelijk. De situatie wordt. erger en 

~rger en dreigt te escaleren. We eisen uw optreden en bescherming. 

Tevens delen wij u mee, dat een afschrift van deze brief is verstuurd aan de heer J. 
Remkes, Commissaris van de Koning, uw college en gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, , 

traat .te Den Helder) 

traat .te Den Helder) 


