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Inleiding 
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld van de gemeente Woudenberg over het 
jaar 2016. Het veiligheidsbeeld laat over het algemeen een positieve ontwikkeling zien, echter 
zijn er ook een aantal negatieve ontwikkelingen. 

Samenvatting 
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de veiligheid (objectieve gegevens) in het 
afgelopen jaar. 

Criminaliteitsbeeld totaal 
In 2016 is er in totaal 313 maal aangifte gedaan bij de politie. Dit is een sterke daling ten 
opzichte van de voorgaande jaren (2014: 453 en 2015: 383). Opvallend is dat in de maanden 
januari, juli en oktober vaker aangifte is gedaan ten opzichte van de overige maanden. 
Daarnaast is in de eerste helft van 2016 vaker aangifte gedaan dan de tweede helft van 2016. 

Daling aantal (poging tot) woninginbraken en bedrijfsinbraken 
Het aantal woninginbraken en pogingen daartoe laten een positieve ontwikkeling zien. Het 
aantal geslaagde woninginbraken is gedaald van 47 aangiften in 2015 naar 32 aangiften in 
2016. Het aantal pogingen is gedaald van 38 naar 22. Aangiften van (poging tot) 
woninginbraak is in de maanden december (2015), januari, juni en juli hoger dan de rest van 
de maanden. Dit is verklaren omdat het gaat om de maanden binnen de zogeheten donkere 
dagen offensief en de zomerperiode. Dit betreft een landelijke trend. Desondanks de daling 
van het aantal woninginbraken blijft, gezien de impact op de inwoners, het terugdringen van 
het aantal woninginbraken een prioriteit. Het gaat o.a. om voorlichting over goede hang- en 
sluitwerk, zodat ook het aantal geslaagde woninginbraken verder gaan dalen. 
De afgelopen jaren laat het aantal bedrijfsinbraken een dalende lijn zien. Ook in 2016 zijn het 
aantal bedrijfsinbraken gedaald van 13 naar 9. 

Daling winkeldiefstal en lichte stijging zakkenrollen 
Het aantal aangiften van winkeldiefstallen was in 2016 in totaal 8. Daarnaast is er 4 maal 
aangifte gedaan van zakkenrollerij. Dit is een stijging van 1 aangifte ten opzichte van 2015. 

Positief beeld veel voorkomende criminaliteit 
In de tweede helft van 2016 (26 aangiften) is er vaker aangifte gedaan van vernieling ten 
opzichte van het eerste helft van 2016 (19 aangiften). In de maand oktober 2016 is er 11 
maal aangifte gedaan van vernieling. Door de gemeente is in deze maand ook meerdere 
aangiften gedaan van vernieling. 
Het aantal aangiften van autokraken en fietsdiefstal is ten opzichte van vorig jaar gedaald. 
Autokraken met 29% en fietsdiefstal met 19%. 

Meldingen jeugdoverlast gestegen 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 37 naar 46 
meldingen. De meeste meldingen over jeugdoverlast kwamen in juli 2016, namelijk 12 
meldingen van jeugdoverlast. Momenteel zijn er twee jeugdgroepen die zich in openbare 
ruimte ophouden. Eén groep is deels verantwoordelijk voor deze meldingen. Binnen het 
casusoverleg actieteam jeugd (overleg tussen leerplicht, jongerenwerk, toezicht en handhaving 
en het sociaal team) wordt integraal gekeken hoe we deze jongeren handvaten kunnen bieden 
om te kunnen deelnemen aan de maatschappij zonder overlast te veroorzaken in de buurt. 

Lichte stijging aangiften van geweld 
Het totaal aantal aangiften met betrekking tot geweld is ten opzichte van vorig jaar gestegen. 
Het aantal aangiften was in 2015 extreem laag ten opzichte van de voorgaande jaren, namelijk 
in 2013: 32, 2014:29, 2015:18 en in 2016:23. Onder het begrip geweld vallen een zevental 
soorten van geweld, zoals openlijke geweld, zeden of straatroof. Op het gebied van straatroof, 
overval en overige geweldsdelicten zijn er in Woudenberg geen aangiften gedaan. Er zijn in 
totaal 12 maal aangifte gedaan van mishandeling en 8 maal aangifte van bedreiging. 
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Bijna een verdubbeling van het aangiften huiselijk geweld 
Opvallend aan het veiligheidsbeeld is de stijging van het aantal aangiften van huiselijk geweld, 
namelijk van 6 naar 10 aangiften. En er zijn 2 huisverboden opgelegd. Een goede 
samenwerking tussen het Sociaal Team, politie en de gemeente is deels een oorzaak van deze 
stijging. Met goede hulpverlening is men eerder bereid om aangifte te doen aan huiselijk 
geweld. 

Personen met verward gedrag 
Binnen de regionale veiligheidsstrategie is de taskforce "Veilige Buurten" bezig met de 
opdracht rondom personen die verward gedrag vertonen. Het is van groot belang bij de 
aanpak dat zorg en veiligheid nauw met elkaar verbonden zijn. Het aantal meldingen van 
personen met verward gedrag wordt sinds enkele jaren gemonitord. Vorig jaar zijn er 31 
meldingen binnengekomen. 

Vervolg 
Het veiligheidsbeeld 2016 van de gemeente Woudenberg 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. 
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