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Veiligheidsbeeld eerste helft van 2017

blad 2 van 3

Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld van de gemeente Woudenberg
over het eerste helft van 2017. Er wordt in de tabel een vergelijk gemaakt met dezelfde
periode in 2015 en 2016.
Samenvatting
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de veiligheid (objectieve gegevens)
in het afgelopen h a l f j a a r .
Criminaliteitsbeeld totaal
In de eerste zes maanden van 2017 is het totaal aantal misdrijven in de gemeente
Woudenberg gestegen met 13% ten opzichte van 2016, van 175 misdrijven naar 198
misdrijven. Voor Woudenberg geldt dat het totaal aantal misdrijven laag ligt waardoor
procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn.
Extreme daling van het aantal woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2017 gedaald ten opzichte
van 2016 met 4 0 % , van 30 naar 18 aangiften. Zowel het aantal pogingen (een daling
van 50%) als het aantal geslaagde woninginbraken (een daling van 33%) zijn
afgenomen. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met 6 %
gedaald.
Het aantal bedrijfsinbraken is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Geweldsincidenten gestegen
Het aantal geweldsincidenten zijn ten opzichte van vorig gestegen van 16 aangiften naar
21 aangiften. De stijging onder andere terug te zien in het aantal aangiften van
mishandeling en zeden. Het aantal aangiften van huiselijk geweld zijn daarin tegen
gedaald.
Veel voorkomende criminaliteit
De grootste stijger in het eerste h a l f j a a r van 2017 is het aantal autokraken. Begin
maart en april zijn er twee autokraakhozen geweest. In deze twee nachten zijn,
waarschijnlijk door bendes, uit diverse auto's auto-onderdelen gestolen, zoals airbags,
radionavigatiesystemen en volledige dashboards.
De autokraken gericht op de waardevolle buit (laptop, telefoon, navigatie) in de
voertuigen kwamen met name voor op het parkeerterrein bij hotel - restaurant
Schimmel en vanaf de lenteperiode ook in de nabije omgeving van het Henschotermeer.
Het aantal aangiften van vernielingen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is het
eerste h a l f j a a r 34 maal aangifte gedaan van vernieling. Ongeveer een derde van de
vernielingen was gericht op voertuigen.
Het aantal aangiften van fietsdiefstal is ten opzichte van 2016 gedaald van 11 aangiften
naar 8.
Toename van ieugdoverlast
Het aantal meldingen van jongerenoverlast is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De
meeste meldingen hebben betrekking op het voetballen op de voetbalvelden van VV
Woudenberg buiten de openingstijden. Er is contact gelegd met VV Woudenberg om te
kijken hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Daarnaast zorgt de jeugd bij het
gemeentehuis ook voor meldingen. Om dit tegen te gaan zijn er onder andere fysieke
maatregelen getroffen, zoals de verlichting en de openbare wifi-verbinding is tussen
18.00 uur - 06.00 uur en in de weekenden uitgeschakeld. Daarnaast heeft deze locatie
ook de aandacht van de Boa, politie en het jongerenwerk.
Eén van de acties van het jongerenwerk is het organiseren van een gesprek tussen de
gemeente en de jongeren. Dit heeft geresulteerd in een schoonmaakactie rondom het
gemeentehuis door jongeren.
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Meldingen personen met verward gedrag gestegen
Er is sprake van een verdubbeling van het aantal meldingen van personen met verward
gedrag. Dit komt overeen met het landelijk en regionaal beeld. Binnen de regio Midden
Nederland wordt op verschillende niveaus momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van
negen bouwstenen, zoals deze door het aanjaagteam zijn opgezet, zie onderstaand
schema.
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Momenteel loopt er een pilot in Utrecht West met betrekking het vervoer van personen
met verward gedrag. De politie gaat deze taak niet meer uitvoeren.
Het bureau regionale veiligheidsstrategie heeft een subsidie ontvangen voor het
ontwikkelen van een informatie- en coördinatiepunt Midden Nederland mensen met
verward gedrag en groot gevaarsrisico.
Daarnaast wordt er op regionaal niveau gekeken naar een meldpunt toeleiding naar
passende zorg.
De aanpak dient voor oktober 2018 ingevoerd te zijn.
Overigen
• het aantal winkeldiefstallen laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar, van
1 aangifte naar 5;
• het aantal inbraken box en schuur is gedaald, van 6 naar 4 aangiften;
• brand en ontploffing staat net zoals vorig jaar op 0;
•
het aantal zakkenrollen is gelijk gebleven, naar 2 aangiften;
• diefstal voertuig is gedaald naar 0 aangiften.
Vervolg
Het veiligheidsbeeld wordt via een persbericht openbaar gemaakt. Daarnaast zijn de
veiligheidsbeelden van de gemeenten binnen Midden Nederland gepubliceerd op de
website van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

