Collectief verbod in winkelcentra

Lastpak uit álle winkels geweerd

Winkelcentrum Kanaleneiland.
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Winkeldieven en lieden die overlast
veroorzaken, kunnen voort-aan uit
complete winkelcentra worden
geweerd. Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) en de ondernemers van
winkelcentrum Kanaleneiland
gaven hiervoor gisterochtend het
startsein.
De nieuwe regels staan met
stickers bij de ingang aangegeven.
Voorheen konden winkeliers
ongewenste klanten alleen uit hun
eigen zaak weren. Nu kan dit voor
het winkelcentrum als geheel.
CCV-directeur Patrick van den
Brink verzorgde gisteren de
landelijke aftrap van het collectieve
winkelverbod in winkelcentrum
Kanaleneiland in Utrecht.
,,Het winkelverbod helpt
ondernemers om weer baas in
eigen winkel te zijn'', aldus Van den
Brink. ,,Een winkel is geen
openbaar gebied. Dit betekent dat
je als eigenaar zelf regels kunt
stellen, als je maar niet
discrimineert. Wanneer iemand
zich niet aan deze regels houdt,
dan mag de toegang ontzegd
worden. Dat kan heel gemakkelijk
voor de eigen winkel of zelfs voor
het hele winkelcentrum als de
eigenaar ook meedoet.''

jaren zo: als iemand in mijn winkel
iets steelt, krijgt hij een ontzegging.
Maar dezelfde dag nog slaat hij zijn
slag bij mijn buurman. Het is ook
lastig te handhaven met al die
personeelsleden die je uit moet
leggen op welke mijnheer ze
moeten letten. Voortaan houdt de
beveiliging het in de gaten.''
Koops verwacht dat van het
systeem een preventieve werking
uitgaat. ,,Als ik naar het afgelopen
jaar kijk, zou ik een lange lijst
kunnen samenstellen. Maar ik
verwacht niet dat het nu zo ver
komt. Mensen gaan toch opletten:
het is niet fijn als je je
boodschappen in een andere wijk
moet gaan doen.''
Na één winkeldiefstal volgt een
waarschuwing en opname in het
bestand. Bij de tweede diefstal
binnen een jaar volgt ontzegging
van de toegang. Voorwaarde voor
het systeem is een beheerder die
de registratie voor zijn rekening
neemt en up-to-date houdt. Er is
een klachtenprocedure
afgesproken waarmee mensen
bezwaar kunnen maken tegen
opname in het register.
Mogelijk ook in aanmerking voor
het systeem komen Overvecht,
Bisonspoor in Maarssenbroek en
CityPlaza in Nieuwegein.
Collectieve toegangsontzeggingen
zijn alleen mogelijk bij winkelcentra
waar het gehele gebied particulier
eigendom is. Is de straat openbare
weg, dan is een gebiedsontzegging
nodig van de burgemeester. Dat
maakt het lastiger voor bijvoorbeeld
Het Rond in Houten of Belcour in
Zeist.

Volgens ondernemer Ruud Koops
voorziet de collectieve ontzegging
in een behoefte. ,,Het gaat nu al
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