
 

  

Geachte gemeenteraad, raadsleden van de gemeenten Zeist, Bunnik, Leusden, 

Woudenberg,  

 

 “De politie dreigt door een tekort aan personeel aan haar taken te bezwijken”, kopt het 

AD op jl. 21 november. 

 

Krapte en extra taak 
Politie zat al krap in haar bezetting, maar na de moord op de advocaat Wiersum en het 

landelijk opvoeren van beveiligingsmaatregelen is de roosterdruk nog meer 

toegenomen. Van de ene op de andere dag moest er in de hele eenheid een groot 

aantal medewerkers geleverd worden voor deze extra taak. Voeg hieraan nog een 

personeelsprognose aan toe, die voor de komende tijd nog een dalende lijn in de 

bezetting aangeeft, dan is duidelijk dat politie echt een probleem heeft. 

 

Problemen met elkaar aanpakken 

Binnen de eenheid hebben we met elkaar afgesproken dat wij deze problemen met 

elkaar gaan aanpakken. Dat betekent ook dat op de plekken waar het echt nodig is, we 

elkaar gaan ondersteunen en helpen. Wat er op ons afkomt, zullen wij vanuit het 

perspectief van Midden-Nederland bekijken. Ook binnen district Oost Utrecht hebben wij 

met elkaar deze lijn opgepakt. Een probleem binnen een van de teams van het district, 

is een probleem van ons allemaal, waarbij burenhulp vanzelfsprekend is.  

 

Op 7 november jl. bespraken we in het Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) met onze 

burgemeesters en onze Officier van Justitie de huidige problematiek. Het gaat hierbij 

om de korte termijn (het rond kunnen krijgen van de roosters) en om de (midden) lange 

termijn (het kiezen in het werk). Er is besloten om in januari een extra DVC te 

organiseren, waarin politie samen met het bestuur en het OM zullen bepalen welke 

aanvullende keuzes in het werk nog gemaakt moeten en kunnen worden. 

  

Basis-politieproduct 

Voor de korte termijn geldt het uitgangspunt dat we aanspreekbaar willen blijven op een 

basis-politieproduct: 

• In noodgevallen binnen 15 minuten ter plaatse; in overige gevallen binnen 

acceptabele tijd. 

• Toezicht op plaatsen, waar dat nodig is 

• Bereikbaar voor meldingen en aangiften 
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• De wijkagent beschikbaar in de wijk  

• Beschikbaar voor integraal overleg en afstemming op de binnen de eenheid  

geprioriteerde onderwerpen. 

  

Efficiëntie 

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk uit onze beschikbare capaciteit te halen. Er zijn 

intern al diverse maatregelen genomen en ook bevorderen we een efficiëntere 

dienstverlening. Uitgangspunten zijn: 

• Alleen Intake & Service-collega’s de bureauopenstelling doen (en daarmee de 
(wijk)agenten meer op straat werken) 

• Aangiften alleen op afspraak worden gedaan, meer op locatie of via internet 

• Meldingen minder telefonisch worden behandeld, maar in toenemende mate 
via Webcare. 

  

In dit kader is met het bestuur afgesproken om voorlopig de openstellingen van 

politiebureaus en steunpunten te beperken. Doordat de openstellingen door 

medewerkers Intake & Service worden gedaan, zijn er zo veel mogelijk blauwe collega’s 

op straat. Het streven is om minimaal 1 steunpunt of bureau per basisteam voor het 

publiek open te stellen. Zie hieronder het overzicht van de aangepaste openingstijden. 

We lossen dit als district, met alle teams gezamenlijk, op. Deze slag wordt ook in de 

hele eenheid gemaakt. Het kan dus zijn dat er vanuit andere teams in de eenheid nog 

een beroep op ons wordt gedaan of dat wij als dat nodig is een beroep doen op de 

eenheid.  

 

Manieren om in contact te komen met de politie 

Er zijn veel verschillende manier om contact op te nemen met de politie. 

 

• Aangifte op afspraak 

De meeste aangiften worden nu al op afspraak gedaan. Hierdoor wordt een eventuele 

wachttijd voorkomen en is er voldoende tijd ingepland om de aangifte zorgvuldig en met 

aandacht voor de aangever op te nemen. Ook is het mogelijk om een afspraak te 

maken voor het doen van aangifte op een politiebureau naar keuze. Via 0900-8844 kan 

de afspraak gepland worden op een gewenste datum en tijd. Bovendien is het in 

sommige gemeenten mogelijk om de aangifte thuis of op het werk op te laten nemen.  

 

• Aangifte via internet 

Aangifte of een melding doen kan eenvoudig via internet, via de site www.politie.nl. Het 

gaat hier om de zogenaamde eenvoudige misdrijven, waarbij er geen zicht is op een 

dader.  

 

• Melding via telefoon 

Via het algemene toegangsnummer van politie, tel. 0900-8844, is het eveneens 

mogelijk om in contact te komen met de politie of een niet-spoedeisende melding te 

doen.  

 

• Contact met de wijkagent 

Diverse wijkagenten werken op wisselende locaties om in contact te komen met de 

verschillende wijkbewoners, zoals op scholen, bibliotheken of buurthuizen. Verder zijn 

wijkagenten met spreektafels aanwezig op bijvoorbeeld de weekmarkt of op 

verschillende plekken in de buurt.  

Onder het kopje ‘mijn buurt’ op www.politie.nl is een overzicht te vinden van de 

wijkagenten in deze gebieden. Veel wijkagenten zijn ook actief op social media zoals 

Facebook, Twitter en Instagram. Op www.polite.nl staat bij elke wijkagent een link naar 

de betreffende accounts. Via deze account kunt u ook in contact komen met de politie.  
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Overzicht aangepaste openingstijden 

Per 1 december gaan de aangepaste openingstijden gelden. 

 

  

ZBLW  

Maandag 08.30-12.00u Odijk 13.00-17.00u Zeist  

Dinsdag 08.30-22.00u Zeist  

Woensdag 08.30-12.00u Leusden 13.00-17.00u Woudenberg  

Donderdag 08.30-12.00u Odijk  13.00-17.00u Leusden  

13.30-22.00u Zeist 

Vrijdag 08.30-22.00u Zeist  
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