
 High Impact Crime 2019 Rotterdam

Verdere daling HIC-delicten; nu de focus vasthouden  

In 2019 zijn de straatroven, overvallen en woninginbraken verder gedaald. zorg aan slachtoffers die zij op dat moment nodig hebben. Komende jaren 

De positieve trend blijft zich voortzetten. Maar het is zaak om nu niet te ligt de focus op het verduurzamen van de aanpak; beproefde interventies 

verslappen in de aanpak. Samen met onze partners blijven we inzetten op bouwen we uit en we zoeken naar nieuwe verbindingen en innovatieve 

preventie, de persoonsgerichte aanpak van daders en het bieden van de maatregelen.

AANTAL STRAATROVEN AANTAL OVERVALLEN

Daling ten op  Daling ten op  
zichte van 2012 zichte van 2012

- 65% - 43%

AANTAL (POGINGEN TOT) WONINGINBRAAK HOTSPOTS WONINGINBRAKEN

Daling ten op  Meting 2017 R 2019

zichte van 2012

- 58%
Vreewijk Bloemhof Pendrecht Tarwewijk Lombardijen

Daling Daling Daling Daling Stijging 
- 13% - 11% - 47% - 31% + 8%



PREVENTIE

Iedere inbraak, overval of  
straatroof  is er één te veel. 
Daarom zetten we vol in op 
preventieve maatregelen. 

Stimuleringsregeling  
inbraakpreventie

woningbouwcorporaties

€ 900.000

21% camera’s 59% hang en  
sluitwerk

9% alarmsystemen 5% verlichting

6% overig

Stimuleringsregeling 
particuliere woningen 

Aantal aangeschreven 
woningeigenaren per wijk

Bloemhof 1691, Lombardijen 2549, 
Oud-Charlois 2978, Vreewijk 2485, 

Zuidwijk 2544 

Gemiddeld 4% aangemeld voor scan

Preventiecampagne 
Samen maken wij Rotterdam

#Inbraakvrij”

64X

  bakfiets ingezet

3000 inbraakpreventiemappen uitgedeeld 
3270 tijdschakelaars uitgedeeld door 

17 buurtpreventieteams

Thuisalarmsystemen

386 Homies 
thuisalarmsystemen  

in Vreewijk geïnstalleerd

19 acties met DAS  

Ca. 1700 kinderen bereikt 
in Pendrecht, Bloemhof en Zuidwijk

Fieldlab Lombardijen  
inbraakvrije wijk

Fieldlab Lombardijen  
inbraakvrije wijk

48
Thuiswachten geplaatst

Veilig Ondernemen

599 ondernemers benaderd 
voor een veiligheidsscan

50 magneetsloten geplaatst
41 camera’s geplaatst

Senioren en Veiligheid

24 preventietrainingen voor

650 ouderen

Donkere Dagenoffensief 
& Zomeroffensief

Extra surveillance, buurtpreventie-
teams en Citystewards ingezet

SLACHTOFFERZORG

Slachtoffers van een overval  
krijgen persoonlijke nazorg.  
Deze bestaat uit mentale steun  
en hulp bij praktische zaken.  
Ook wordt er een scan gemaakt 
van hun woning of  bedrijf  en  
krijgt het slachtoffer tips om  
herhaling te voorkomen.

DADERAANPAK

Iedere pleger van een  
HIC-delict krijgt een intensieve 
persoonsgerichte aanpak vanuit 
het Veiligheidshuis. Deze aanpak  
is maatwerk. Doel is de criminele 
carrière te doorbreken. 

Vanuit de gemeente wordt de 
HIT’er begeleid door een van de 
4 HIT-coördinatoren.

Aantal HIT’ters  
Zorg- en Veiligheidshuis

499 
Alleen jij bepaalt wie je bent

(preventieve aanpak)

160 

leerlingen op 7 scholen

20  Schoon Schip 
 deelnemers gestart

HIC-aanpak 2019
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