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blad 2 van 26-nnaands rapportage 2019 veiligheidsbeeld

Inleiding
Bijgaand treft u een overzicht van bet veiligheidsbeeld van de gemeente Woudenberg 
over het eerste helft van 2019.

Samenvatting
Op 8 april jl. heeft het Regionaal Veiligheidscollege de veiligheidsstrategie 2019-2022 
vastgesteld. Deze nieuwe veiligheidsstrategie is voor de aanleiding een voorstel te doen 
om het monitoren van de veiligheidsontwikkeling bij de 6- en 12-maandscijfers te 
vernieuwen. De volgende indicatoren zijn toegevoegd: fraude, fraude met online- 
handel, wapenhandel, drugs en/of vervaardiging en ongevallen op de weg. Daarnaast is 
fietsdiefstal vervangen voor brom-, snor-, en fietsdiefstal.

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

Criminaliteitsbeeld totaal
In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 
gemeente Woudenberg licht gedaald van 164 in 2018 naar 157 in 2019.

Misdrijven met orote impact
Het aantal (poging tot) woninginbraken is gedaald met 32%. In de periode van januari 
tot en met juni is er in 2019 10 maal aangifte gedaan van een poging tot woninginbraak 
en 7 maal aangifte van een geslaagde woninginbraak. In 2018 was dit 14 maal poging 
tot woninginbraak en 11 maal een geslaagde woninginbraak.
Het aantal aangiften van geweld is met 13% gestegen. Deze stijging is vooral terug te 
zien in het aantal aangiften van bedreiging. Tot juni 2019 is er geen aangifte gedaan 
van huiselijk geweld.

Veel voorkomende criminaliteit
Het aantal aangiften van autokraken is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar van 15 
naar 16. Het aantal brom-, snor- en fietsdiefstal is gedaald van 9 naar 3 aangiften.
Het aantal aangiften van winkeldiefstal is gedaald van 3 naar 2. Het aantal aangiften 
van zakkenrollen is gelijk gebleven. In 2019 is het aantal aangiften van inbraak en/of 
diefstal bij bedrijven en instellingen is gestegen van 3 naar 4.
Op het gebied van vernielingen is er sprake van een lichte daling.

Onoeval op de weo
In de periode van januari tot en met juni 2019 zijn er in totaal 60 gevallen geweest op 
de openbare weg. De meeste ongevallen hebben plaatsgevonden op gemeentelijke 
wegen (37 maal) en 19 van deze ongevallen hebben plaatsgevonden binnen de 
bebouwde kom. Bij 10 ongevallen was er sprake van letsel. Er zijn geen ongevallen met 
een dodelijke afloop geweest.

Overig
In de eerste helft van 2019 zijn er 22 aangiften gedaan van fraude, waarbij het om 12 
aangiften om online handel gaat.
Van wapenhandel en/of bezit en drugshandel, -vervaardiging of -bezit is er in 2019 
geen aangifte gedaan.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is begin 2019 met 15% gedaald. Het aantal 
meldingen van personen met verward gedrag is daarin tegen gestegen met 12%.

Vervolg
Het veiligheidsbeeld van het eerste helft van 2019 wordt op de gemeentelijke website 
geplaatst. Daarnaast zijn de veiligheidsbeelden van de gemeenten binnen Midden 
Nederland gepubliceerd op de website van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.


