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Woordvoeringslijn 

De eenheid Amsterdam en de gemeente Amsterdam werken al jaren samen aan het 
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in alle Amsterdamse wijken. 

De eenheid Amsterdam heeft met haar interne netwerken de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in de relatie met alle gemeenschappen en in het bijzonder de islamitische 
gemeenschappen. 

Sinds de moord op Theo van Gogh is iedereen zich bewust van de verantwoordelijkheid 
die hoort bij het uitvoeren van onze werkzaamheden, namelijk verbinding, vertrouwen 
en legitimiteit van ons bestaan. 

Door de samenwerking in de driehoek in Amsterdam zijn we in staat om bij dit soort 
grootschalige incidenten de boel bij elkaar te houden door samen op te trekken en door 
verbindende factoren in de stad te mobiliseren en te ondersteunen. 

Verschil met Frankrijk; 

De bestuurlijke inrichting van de stad zorgt er voor dat alle ogen en oren in de 
verschillende wijken aan elkaar verbonden worden zodat we snel, adequaat en gepast 
kunnen interveniëren indien nodig. 

De afgelopen jaren hebben de gemeente en de eenheid Amsterdam geïnvesteerd in 
preventie door mensen aan ons te binden die in de haarvaten van de samenleving 
komen en die heel goed kunnen duiden wat er speelt. 

Daarnaast heeft Amsterdam de afgelopen 15 jaar enorm geïnvesteerd in wijken die 
voorheen bekend stonden als achterstandswijken. Dat heeft de participatie van 
bewoners vergroot waardoor ook de relatie met de politie goed is. 

Onze informatiepositie is steeds beter aan het worden. 

Bij de Amsterdamse aanpak van radicalisering zijn we als eenheid sterk betrokken. We 
hebben structureel overleg over dit thema en stemmen de afzonderlijke interventies af. 

Wens voor Amsterdam 

Dat we met zijn allen het hoofd koel houden en het hart warm. Maar voornamelijk wens 
ik dat we in verbinding blijven met elkaar juist wanneer het spannend is. Zoals bij deze 
wandeling. 
Dit soort incidenten toont nogmaals aan hoe belangrijk het is dat we als 
overheidsinstituties in verbinding staan met alle bewoners. Daarom streven we als 
eenheid Amsterdam naar meer diversiteit in ons korps. En ik nodig jonge 
Amsterdammers die hart voor de stad hebben om zich bij ons aan te melden als 
toekomstige collega's. We hebben ze hard nodig. 
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