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Halfjaarrapportage burgernet blad 3 van 3 

Inleiding 
Door bureau Regionale Veiligheidsstrategie wordt om de drie maanden Burgernet 
gemonitord. Het onderstaande heeft betrekking op het eerste hal f jaar van 2017. De 
twee kwartaalrapportages zijn toegevoegd als bijlage. 

Samenvatt ing 
Eind juni zijn er in totaal 1489 deelnemers actief op Burgernet Woudenberg. Dit zijn de 
burgers die zich hebben aangemeld voor burgernet Woudenberg. De personen die de 
app Burgernet hebben geïnstalleerd vallen hier niet onder. Dit is 11,9% van het totaal 
aantal inwoners van de gemeente Woudenberg. 
In het eerste hal f jaar is 5 maal Burgernet ingezet in de gemeente Woudenberg. Bij de 
burgernetacties hebben de deelnemers geen bijdrage geleverd aan de oplossing van het 
incident. Echter waren vier meldingen een succes, namelijk een positieve afloop maar 
wel zonder de bijdrage van een burgernetdeelnemer. 
Daarnaast maakte de gemeente Woudenberg 8 maal onderdeel uit van het zogeheten 
"actiegebied". Dit houdt in dat de actie niet is gestart in Woudenberg. 


