
 

 

 

 

OVERZICHT MAATREGELEN ‘AANPAK AUTOKRAAK’ 

U neemt via onderstaande tabellen kennis van de maatregelen die binnen de categorieën ‘Veilig ontwerp’ (I), ‘Bewustwording’ (II), ‘Toezicht en 
Handhaving’ (III) en ‘Samenwerken’ (IV) beschikbaar zijn, hoe ze werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Voor een uitgebreide 
beschrijving  van een maatregel op raadpleegt u het webdossier. 
 
  



VEILIG ONTWERP (I) 
 

VEILIG ONTWERP  HOE HET WERKT WERKT HET BESTE ALS… OVERWEGINGEN 

ALGEMEEN Aanbod veilige 
plekken om auto te 
parkeren 

publieke en private partijen 
samenwerken (met 
ontwikkelaars/planners) bij de (her) 
inrichting van parkeerplekken, wijk, 
buurt of straat. Kan zowel op grote als op 
kleien schaal worden uitgevoerd: Van 
het tegengaan van een rommelige 
omgeving tot duurzame ontwerp-
oplossingen. 

Vereist ervaring in criminaliteitspreventie  en 
expertise in ‘designing out crime’.  Afstemming 
met de dienst ‘regulier onderhoud en beheer van 
de openbare ruimte’ is geboden. Duurzame  
ontwerp-oplossingen zijn kostbaar en vergen 
afstemming met meerdere partijen binnen de 
gemeente. Lees meer op de website van ‘Veilig 
ontwerp & beheer’. 

 
VERLICHTING 

Vergroot kansen 
om de dief te 
spotten 

…huiseigenaren gebruiken  additionele 
verlichting  rondom  hun huizen.  Of als 
de  lokale overheid voegt additionele 
straatverlichting installeert 

Zijn fondsen bij de lokale overheid beschikbaar 
voor additionele verlichting? Huiseigenaren idem 
en aanwezige motivatie. 

VERWIJDEREN GROENE 
EN ANDERE OBJECTEN  
 

Vergroot kansen 
om de dief te 
ontdekken 

…huiseigenaren bewust worden gemaakt 
van de voordelen. 

Vereist tijd en moeite  voor huiseigenaren en 
extra onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte. 

VERANDEREN/ 
BEPERKEN 
VERKEERSPATRONEN 

Het dieven 
moeilijker maken 
om aan de situatie 
te ontsnappen 

…in-  en uitgangen van parkeerplekken 
worden gelimiteerd, toegangswegen tot 
de wijk zijn beperkt, toevoegen van 
verkeersstroom met zicht op 
parkeerplekken.   

Het veranderen en aanpassen van 
verkeerspatronen stuit op weerstand bij 
bewoners/ bezoekers/ ondernemers en vereist 
goedkeuring van lokale overheid.  Maatregel is 
kostenintensief bij herinrichting. 

 
 
 



BEWUSTWORDING (II) 
 

BEWUSTWORDING  HOE HET WERKT WERKT HET BESTE ALS… OVERWEGINGEN 

DELEN VAN INFORMATIE 
(Versterken van informatiepositie 
door informatieuitwisseling: het 
aanreiken en actief delen van kennis 
over het lokale fenomeen autokraak) 

Het op basis van informatie 
vergroten van detectie en 
voorkomen van 
diefstal/autokraak 

De informatie wordt 
ondersteund door 
betrouwbare data en 
kennis. 

De gemeente moet zich hierbij actief 
inzetten  om de samenwerking 
(informatie-uitwisseling) met de politie 
te bevorderen en meer te vragen dan 
de reguliere basispolitiezorg.  

 
AUTO-EIGENAREN AANSPREKEN   
(over autokraak problematiek en 
‘educatie’ over risicofactoren en 
effectieve preventie dmv 
bijvoorbeeld een campagne) 

 
Vergroten  kans dat auto-
eigenaren effectieve 
maatregelen nemen om 
autokraak/diefstal te 
voorkomen. 

 
…met hulp van (lokale) 
media , lokale 
buurtinitiatievenen in 
combinatie met andere 
maatregelen. 

 
‘Outreachende’  activiteiten kosten tijd 
en geld; Het is vrij lastig om auto-
eigenaren de juiste preventieve 
maatregelen te laten nemen. Onbekend 
is welk effect het heeft op het 
veiligheidsgevoel van de eigenaar v.d. 
auto/bestuurder. 

 
  



TOEZICHT EN HANDHAVING (III) 
 

TOEZICHT & HANDHAVING  HOE HET WERKT WERKT HET BESTE ALS… OVERWEGINGEN 

  
CAMERATOEZICHT 

Vergroten van het door de dief 
ingeschatte risico  

…camera’s worden 
zichtbaar geplaatst  in het 
risicogebied gecombineerd 
met  borden (en  media 
aandacht). 

Camera’s moeten zichtbaar zijn om 
effectief te zijn. Let op privacy 
wetgeving. Cameratoezicht als 
singuliere maatregel is niet effectief. 
Wel effectief in combinatie met andere 
maatregelen. Effect van 
cameratoezicht op veelplegers is op de 
lange termijn beperkt. 

PATROUILLEREN/ SURVEILLANCE  
(hotspots) 

Vergroten risico’s voor de dief 
en verbeteren informatie-
positie van politie/ toezicht 
houders. Toezicht over risico 
gebieden te voet, door bikers of 
per auto. 

in combinatie met  
toezichthoudende 
‘vrijwilligers’ 
(buurtpreventie-team). 

Beschikbaarheid mankracht en kosten 
voor (over)werk bij uitbreiding 
bestaand toezicht. 

VEROORDELING Vergroten ‘kosten’ voor de 
overtreder. 

…veelplegers voor lange 
tijd opgesloten zijn. 

Openbare aanklager/OM moet zich 
bewust zijn  van de maatschappelijke 
zorg/(politieke) noodzaak om 
autokraak/diefstal te reduceren.  

 
INZET LOKAUTO  
 

Beschikbaar stellen  van een 
target voor dieven  en een 
middel voor politie om snel te 
reageren. 

…de lokauto  beschikt over 
hightech features zoals  
GPS-tracking, een 
automatisch 
waarschuwingssysteem.. 

Hoge kosten inzet lokauto. 



COLLECTIEVE ONTZEGGING Het weren met één verbod van 
autokrakers uit alle 
aangesloten parkeergarages 

Alleen bestemd voor 
toegang tot (meerdere) 
parkeergarages.  

Alleen toepasbaar als de hutspot een 
parkeergarage betreft.  Vergt 
investering (door garagehouder) van 
handhaving van - en toezicht op het 
verbod. Kans op waterbedeffect. 

MARKEREN,  REGISTREREN & 
TRACEREN 

Ontmoedigt dieven van de 
diefstal en uiteindelijk de 
verkoop van gestolen goederen 
(heling). 

…’de registratie ‘collectief’ 
op de hotspot plaatsvindt.  

Verkopers en eigenaren (bewoners)  
moeten gemotiveerd worden om 
waardevolle goederen  te markeren.  

 
 
 
SAMENWERKEN (IV) 
 

SAMENWERKEN  HOE HET WERKT WERKT HET BESTE ALS… OVERWEGINGEN 

MAATREGELEN m.b.t. SAMENWERKEN  Vergroten beschikbare 
‘resources’ om het probleem aan 
te pakken. 

Publieke en private partijen 
elkaars belangen begrijpen 
en delen. 

Vereist tijd en moeite  om 
samenwerkingsverband (met 
private partijen)te initiëren en te 
onderhouden. Hoge mate van 
effectiviteit en efficiency. 

 


