
 

 

 

Feitenoverzicht Fort Oranje 2012-2017 
Op dit moment verblijven er tussen de 600 en 700 bewoners op Fort Oranje, waaronder ruim 120 
kinderen. In het laagseizoen wonen er minder mensen op de camping. De gemiddelde wijkagent heeft 
een gebied waar minimaal 5000 inwoners wonen. Voor Fort Oranje heeft de politie een aparte 
wijkagent (Marijn van Zundert) vrij gemaakt. Nog steeds komt hij handen en voeten te kort, zoveel 
werk heeft hij aan dit gebied. Helaas zijn deze werkzaamheden niet alleen in registraties uit te drukken 
en dus niet voor 100% terug te vinden in de cijfers. 
Ik denk dat u een goed en realistisch beeld van zijn dagelijkse werk op deze camping heeft gekregen 
bij de serie ‘Fort Oranje: camping of krottenwijk’, bij SBS-6. Vanaf 22 februari werd dit programma in 6 
afleveringen uitgezonden.  
 
De politie en de wijkagent in het bijzonder zijn elke dag bezig met incidenten en situaties die spelen op 
en rond de camping. Ook andere politiemensen van het team, denk aan recherche, 
vreemdelingenpolitie, milieupolitie en dierenpolitie zijn aan het werk voor en op Fort Oranje. Dat geldt 
tevens voor de 3 andere wijkagenten in Rijsbergen-Zundert. Gezamenlijk voeren zij controles en 
acties uit rondom Fort Oranje. 

Incidentenoverzicht 
Vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2017 zijn er door de politie 1192 registraties vastgelegd. 
Deze registraties zijn allemaal gerelateerd aan het adres Bredaseweg 33 te Rijsbergen. Onder iedere 
registratie kunnen meerdere acties vallen. Bijvoorbeeld, een aangifte van mishandeling, waarbij 
aanhoudingen zijn verricht, verklaringen zijn opgenomen, processen verbaal van bevindingen zijn 
opgemaakt, valt onder één registratie.  
 

Cijfers per maatschappelijke klasse 
 
Maatschappelijke klasse  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 
Diefstal uit woning/caravan/schuur/bedrijf 8 10 5 8 11 5 47 
Overige diefstal 5 4 5 7 5 9 35 
Vernielingen 8 5 4 5 2 4 28 
Eenvoudige vechtpartijen 5 5 2 2 2 5 21 
Ruzie/twist 22 20 20 24 35 10 131 
Huiselijk geweld 7 5 3 7 9 6 37 
Caravanbrand 2 2 3 6 14 3 30 
Meldingen mbt dierenwelzijn 21 11 9 13 17 15 86 
Harddrugs 1 2 2 0 1 1 7 
Softdrugs 1 1 4 2 2 1 11 
Mensenhandel 0 0 3 2 1 3 9 
Zedenfeiten 1 3 2 2 3 0 11 



Bedreiging 5 6 5 6 7 3 32 
Eenvoudige mishandeling 6 6 3 6 8 3 32 
Zware mishandeling 1 0 1 1 5 0 8 
Poging doodslag 0 0 0 2 5 2 9 
Bezit vuurwapens 1 1 1 1 1 1 6 
Aantreffen gestolen voertuig 1 1 2 1 3 3 11 
Vermissing persoon 1 2 3 0 3 2 11 
Openstaande boetes 7 11 20 21 11 4 74 
Overige 83 108 105 104 111 42 553 
Totaal 186 202 208 219 255 122 1192 
 

Uitleg over cijfers 
Bovenstaande cijfers met betrekking tot de registraties in de politiesystemen zeggen zeker niet alles. 
Zo zijn er bijvoorbeeld ook veel algemene mutaties opgemaakt waarin onder meer mishandelingen, 
vechtpartijen of meldingen van Meld Misdaad Anoniem zijn vastgelegd.  
Naast bovengenoemde cijfers zijn er in 2015, 2016 tot en met maart 2017, 47 meldingen voor 
jeugdzorg opgemaakt naar aanleiding van zorgen en problemen omtrent jeugdigen die woonachtig 
zijn op Fort Oranje. 

Bijzondere incidenten 
Naast al deze meldingen kan ik ook nog een aantal opvallende bijzonderheden opnoemen die door de 
politie zijn vastgesteld: 
 

- Er zijn afgelopen jaren ruim 200 geweldsincidenten geregistreerd. Recent is er een fikse ruzie 
geweest tussen bewoners van Fort Oranje en mogelijk buitenstaanders waarbij een persoon 
is mishandeld met behulp van een samoeraizwaard. De arm van het slachtoffer werd hierbij 
bijna afgesneden. 
 

- Ook zijn er met name in 2015 en 2016 vaak meldingen van grotere vechtpartijen in of in de 
omgeving van de discotheek op Fort Oranje. Opvallend in deze is dat bij het ter plaatse 
komen van de politie vaak werd gezegd dat er niets aan de hand was en dat alle problemen al 
waren opgelost. De politie weet dat er tijdens deze vechtpartijen vaak gebruikt is gemaakt van 
wapens zoals honkbalknuppels, samoeraizwaarden en andere slag- of steekwapens.  

 
- 86 meldingen met betrekking tot dierenwelzijn. De dierenpolitie heeft in januari een 

oriënterend onderzoek gedaan op Fort Oranje. Daarbij heeft zij vastgesteld dat er heel veel 
werk ligt. Het gaat dan om dieren die slecht verzorgd worden. Daarnaast baart ook de 
aanwezigheid van gevaarlijke honden, grote zorgen.  
 

- Er is recent in vier verschillende schuren op Fort oranje een grote hoeveelheid gestolen 
gereedschap aangetroffen. Het ging hierbij om meer dan 1200 stuks gestolen goederen. Uit 
een eerste onderzoek blijkt dat een groot deel van deze goederen afkomstig is van inbraken in 
plaatsen rondom Zundert. 
 

- De vreemdelingenpolitie heeft recent 4 dagen een actie gedraaid die gericht was op het 
opsporen van prostitués op Fort Oranje. Tijdens deze actie is er 10 keer een dame 
aangetroffen waarvan vast gesteld werd dat zij prostitueerde op Fort Oranje. 
 

- In december 2016 werd naar aanleiding van een onderzoek in een caravan op Fort Oranje 
een hennepkwekerij aangetroffen. In de vervallen schuur, behorende bij deze caravan, bleek 
een allochtone man permanent te wonen. Zijn huisraad bestond uit een matras en een 
frietpan. Hier leefde hij 24/7. Uit onderzoek bleek dat deze man werd ingezet als beveiliger 



van deze hennepkwekerij. Hij woonde in dat kleine schuur onder erbarmelijke 
omstandigheden.  
 

- Er zijn opvallend veel brandstichtingen geweest op Fort Oranje. Hiervoor  zijn nog geen daders  
opgepakt. 
 

- De brandweer heeft vanaf 2015 18 meldingen van branden ontvangen en is daarvoor 
uitgerukt. 
 

- Bewoners hebben enige tijd geleden zelf snelheid beperkende maatregelen genomen door 
enkele boomstammen op de doorgaande weg op Fort oranje te leggen. Een voertuig van de 
brandweer bleek hier niet langs te kunnen. Met alle gevolgen van dien. 
 

- Op Fort Oranje wonen ruim 120 kinderen. In totaal zijn afgelopen jaren 47 zorgmeldingen 
opgemaakt van minderjarigen die in zorgelijke situaties leven. Zo werden er recent twee 
tieners in een caravan in een badkamerkastje aangetroffen. Zij hadden zich verstopt nadat zij 
zagen dat er een politieagent voor hun caravan stond. Deze twee meiden van 10 en 12 jaar 
hebben bijna een uur in het kastje gezeten. Uiteindelijk bleek dat zij zich hadden verstopt 
omdat zij bang waren dat Jeugdzorg zich over hen zou ontfermen. 
 

- Er zijn meerdere voorbeelden te noemen van situaties waarbij mensen werden aangetroffen in 
caravans die absoluut onbewoonbaar bleken te zijn. Denk hierbij aan bijkomende gevaren 
zoals onveilig aan/afgesloten verwarmingsketels, caravans met kapotte ruiten die niet hersteld 
worden, sterk vervuilde woningen, schimmel in caravans, caravans die verwarmd werden door 
middel van een vuurkorf in de middenin de caravan. 

 


