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Vragen ex artikel 38 RvO 
 
Betreft: vragen naar aanleiding van incident en inleveractie messen en wapens 
 
 
Geacht college, 
 
Nog steeds maakt Leefbaar Capelle zich zorgen over het bezit van steek- en vuurwapens onder 
jongeren. Laatst zijn wij in Capelle wederom geconfronteerd met een incident op het stadsplein in 
Capelle aan den IJssel waarbij onder jongeren steek- en vuurwapens werden aangetroffen.  
 
De lokale media berichtte als volgt: 
“De politie en handhaving hebben zaterdagmiddag drie jongeren tussen de 14 en 16 jaar oud 
aangehouden bij winkelcentrum De Koperwiek na de vondst van een groot rambo-mes en een 
doorgeladen vuurwapen.”1 
 
Gelukkig heeft handhaving escalatie weten te voorkomen, maar als wij kijken naar de aanleiding 
waarmee handhaving betrokken werd blijkt dat een melding van ruzie tussen jongeren te zijn. Hoe 
anders had dit kunnen aflopen doordat jongeren in deze leeftijdscategorie met steekwapens en een 
doorgeladen vuurwapen rondlopen? Geacht college er wordt hier gesproken over een doorgeladen 
vuurwapen, niet half geladen met de nog nodige veiligheid, maar doorgeladen! 
 
Wapenbezit onder jongeren begint steeds grotere vormen aan te nemen lijkt het. Ook bij monde van 
uw voorlichter laat u weten “echt zorgen te maken over het toenemend gebruik van mes- en 
steekwapens in Capelle.”2 In het nieuws van september 2022 is verschenen dat 1 op de 5 Rotterdamse 
jongeren wel eens een wapen heeft of draagt.3 Dit aantal zal gelet op de ligging en de focus van 
jongeren op Rotterdam in Capelle niet anders zijn. 
 
Naast ouders maken ook schoolbesturen en sportverenigingen zich zorgen over het groeiend aantal 
jongeren wat in bezit is van steek- en vuurwapens. De jongeren nemen deze wapens mee in de 
overtuiging dat het hun veiligheid verbeterd. Deze trend moeten we stoppen voordat er op onze 
scholen en sportverenigingen slachtoffers gaan vallen. Daarom roepen wij u als college op om vooral 
na te denken over het mogelijke en niet het onmogelijke. 

 
1 https://capellevandaag.nl/2022/10/09/drie-aanhoudingen-na-vondst-van-rambomes-en-doorgeladen-vuurwapen-bij-wc-
koperwiek/  
2 https://www.pzc.nl/rotterdam/handhavers-betrappen-drie-minderjarigen-met-een-rambo-mes-en-een-doorgeladen-
vuurwapen~adcadada/  
3 https://www.ad.nl/rotterdam/1-op-5-jongeren-in-rotterdam-heeft-of-draagt-wel-eens-een-wapen-vaak-om-zich-te-kunnen-
verdedigen~a8288f6a/  
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Recentelijk is er weer een inleveractie afgesloten waarbij Capellenaren zonder gevolgen en anoniem 
(steek)wapens hebben kunnen inleveren.4 Deze actie sloot 15 oktober af met een resultaat van 25 
ingeleverde wapens.5 
 
Deze inleveractie is goed en moet wat Leefbaar Capelle betreft verdere navolging krijgen door dit 
regelmatig te herhalen. Deze inleveractie is wel zonder gevolgen. Dat maakt de drempel laag om 
hieraan mee te willen doen. Als de actie is afgelopen, wat zijn dan de vervolgmaatregelen? Laten wij 
het hierbij of geven wij een signaal af dat wapenbezit not done is in Capelle. 
 
Welke handhavende acties volgen als vervolg op het vrijwillig zonder gevolgen inleveren van wapens. 
Dus welke acties en gevolgen zijn er na deze inleveractie? Het kan toch niet zo zijn dat wij na de 
inleveractie maar weer even niets doen en diegene die de wapens niet hebben ingeleverd er verder 
niets van merken door bijvoorbeeld verscherpte controle en handhaving. 
 
In het verleden hebben wij aan u al meerdere keren (onder andere door het stellen van schriftelijke 
vragen) gevraagd om preventief fouilleren mogelijk te maken. Leefbaar Capelle is nog steeds 
voorstander van preventief fouilleren en wij zijn van mening dat preventief fouilleren zeker in het licht 
van de inleveracties en het incident een noodzaak is. Daarom willen wij u nogmaals verzoeken om het 
preventief fouilleren mogelijk te maken in Capelle. 
 
Leefbaar Capelle heeft hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Wat is er voor nodig en hoever moet het komen voordat preventief fouilleren daadwerkelijk 
gebruikt gaat worden als een preventief middel in het tegengaan van wapenbezit en 
messengeweld? 

2. Bent u als college bereid om nogmaals te onderzoeken of preventief fouilleren ingevoerd kan 
worden, in bijvoorbeeld de APV? 

3. Indien dit niet mogelijk is, wat heeft u als college nodig om dit instrument direct in te zetten? 
4. Bent u als college bereid, om naast de samenwerking met de schoolbesturen6, samen te gaan 

werken met de sportverenigingen en nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
wapenbezit onder jongeren te voorkomen? 

5. Welke stappen neemt het college in handhavende zin na afloop van de inleveractie 
steekwapens? 

6. Kan het college een overzicht geven van acties en maatregelen die u neemt of genomen heeft 
om messengeweld terug te dringen en welke resultaten dit tot op heden heeft opgeleverd? 

7. Welke informatie is er beschikbaar over Capelse cijfers aangaande het wapenbezit onder onze 
Capelse jongeren? 

Bovenstaande vragen zijn zeker niet bedoeld als kritiek op onze handhavers, jongerenwerk en andere 
betrokkenen die zich dagelijks met deze zaken bezig houden. Leefbaar Capelle is zich zeer bewust van 
alle stappen die door deze betrokkenen worden gezet en zijn hen daar dankbaar voor. 
 
Met vriendelijk groet, 
namens de fractie van Leefbaar Capelle, 
 
 
 
Cor Schaatsbergen 
Dominique Armfield 

 
4 https://www.ad.nl/rotterdam/inleveractie-steekwapens-in-capelle-jongeren-denken-dat-ze-veilig-zijn-met-een-mes-op-
zak~a707ae46/  
5 https://capellevandaag.nl/2022/10/18/25-wapens-ingeleverd-tijdens-inleveractie-het-is-een-mooie-opbrengst/  
6 Het Convenant Veiligheid in- en om de school voor het voortgezet onderwijs; http://radiocapelle.nl/nieuws/15564-drie-
capelse-scholen-politie-en-gemeente-capelle-ondertekenen-convenant-veiligheid-in-en-om-de-school/  
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