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Inleiding 
In 2016 zijn er door Halt Midden Nederland diverse activiteiten uitgevoerd in de 
gemeente Woudenberg. Het gaat om de Halt-straf (repressie), informatie- en 
advies/preventie. 

Samenvatt ing 
Halt-straf 
Halt Midden Nederland levert als wettelijke taak kortlopende interventies ter 
voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdcriminaliteit. De ouder en/of jongere 
mag zelf de keus maken of zij kiezen voor een bekeuring of een Halt-straf. 
In 2016 zijn er 13 jongeren uit de gemeente Woudenberg voor het plegen van een delict 
bij Halt ingeschreven. Het gaat met name om jongeren van de leeftijd 15 en 16 jaar. 
Opvallend is dat er geen Halt-straffen zijn uitgedeeld voor vuurwerkovertredingen en de 
stijging van het aantal Halt-straffen voor schoolverzuim, namelijk een stijging van 2 Halt-
straffen naar 6 Halt-straffen. 

Voorlichting op scholen 
In 2016 zijn vijf scholen voorlichtingen gegeven aan de groepen 8 over "Overlast tijdens 
de jaarwisseling" in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht. 
Daarnaast heeft Halt-medewerker een bijdrage geleverd aan de veiligheidsavond op 25 
januari 2016. 


