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Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van het veiligheidsbeeld van de gemeente Woudenberg 
over het jaar 2018. In het bijgevoegde tabel is een vergelijk gemaakt met de jaren in 
2015,2016 en 2017.

Samenvatting
Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de veiligheid (objectieve gegevens) 
in het afgelopen jaar. De algemene ontwikkeling is dat de cijfers een positief beeld laten 
zien. Wat de trend blijkt te zijn dat de traditionele criminaliteit, zoals woninginbraken, 
autokraken en fietsdiefstallen, etc. verschuift naar minder zichtbare en ondermijnende 
vormen van criminaliteit, zoals fraude, witwassen maar ook cybercriminaliteit. 
Tegelijkertijd blijkt uit internationaal onderzoek dat de afname van de zogeheten 
traditionele criminaliteit wordt veroorzaakt door de gezamenlijke inspanningen van 
inwoners en veiligheidspartners. Daarnaast is en wordt steeds meer de vruchten geplukt 
van de investeringen in preventief en repressief beleid op dadergroepen.

Criminaliteitsbeeld totaal
In 2018 is er in totaal 323 maal aangifte gedaan bij de politie. Dit is een daling ten 
opzichte van de vorig jaar, namelijk 387 aangiften.

Paling aantal (poaina totl woninginbraken en bedriifsinbraken
Het aantal woninginbraken en pogingen daartoe laten een positieve ontwikkeling zien. 
Het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald van 26 aangiften in 2017 naar 23 
aangiften in 2018. Het aantal pogingen is gelijk gebleven, namelijk 19. Aangiften van 
(poging tot) woninginbraak is in de maanden november en december en in de hoger dan 
de rest van de maanden. Dit is verklaren omdat het gaat om de maanden binnen de 
zogeheten donkere dagen offensief. Dit geldt ook voor de zomerperiode. Dit betreft een 
landelijke trend.
Het aantal bedrijfsinbraken laat een daling zien van 10 naar 6 aangiften.

Daling aantal aangiften van geweld
Het aantal geweldsincidenten is in 2018 gedaald met 21%. De grootste daler binnen de 
geweldsmisdrijven is het aantal mishandelingen. Deze zijn gedaald van 20 aangiften 
naar 11 aangiften. Het aantal aangiften van huiselijk geweld is licht gestegen van 4 
aangiften naar 5. Er zijn in 2018 twee huisverboden opgelegd. Het is belangrijk dat als 
men slachtoffer is van huiselijk geweld of bij signalen en/of vermoedens hiervan 
melding maken bij Veilig Thuis, zodat de hulpverlening vroegtijdig kan worden 
opgestart.
Er zijn geen straatroven of overvallen gepleegd in Woudenberg.

Positief beeld veel voorkomende criminaliteit
Onder veel voorkomende criminaliteit vallen de aangiften van autokraken, 
fietsdiefstallen en vernielingen. Het aantal autokraken is gedaald met 24%. Er zijn in 
2018 35 maal aangifte gedaan. In 2017 was dit nog 46 aangiften. De meeste 
autokraken vinden plaats op parkeerterreinen en tijdens de donkere dagen. Dit jaar 
wordt er gekeken naar passende opiossingen om dit te verminderen, zoals het plaatsen 
van extra verlichting.
Het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 18 aangiften in 2017 naar 13 aangiften in 
2018. Ook het aantal aangiften van vernielingen is in 2018 gedaald van 56 naar 26 
aangiften.

Paling winkeldiefstal en zakkenrollen
Het aantal aangiften van winkeldiefstallen was in 2018 in totaal 5 en in 2017 in totaal 
10. Daarnaast is er twee maal aangifte gedaan van zakkenrollerij.
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Meldinaen ieuadoverlast aedaald
Met aantal meldingen van jeugdoverlast is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 63 
meldingen naar 54 meldingen. De meeste meldingen over jeugdoverlast kwamen vooral 
in de zomermaanden. De meldingen komen met name van de locaties Westerwoud, de 
Schans, De Nieuwe Poort, Dorpsstraat en Parklaan. Door diverse partijen zoals het 
jongerenwerk, de politie en de gemeente wordt via het zevenstappenplan gekeken naar 
passende opiossingen om het overlast te verminderen. Daarnaast wordt er gei'nvesteerd 
in de meldingsbereidheid van inwoners om overlast van jeugd te melden bij de 
gemeente dan wel politie.

Vervola
Het veiligheidsbeeld 2018 van de gemeente Woudenberg is via een persbericht 
openbaar gemaakt, zie bijiage. Daarnaast worden de veiligheidsbeelden van de 
gemeenten binnen Midden Nederland gepubliceerd op de website van het Bureau 
Regionale Veiligheidsstrategie. De cijfers zijn sinds 15 januari 2019 openbaar.


