
 

KVU Roosendaal: politiecijfers 0-meting 

Betreft:   overzicht afspraken overleg 18-4-2011 
 
Aanwezig:   
Datum:   18-4-2011 
Plaats:   Stadskantoor 
Tijd:   14.00 – 15.00 uur 
 
 
 
 
Politie:   
Levert politiecijfers uitgaansgerelateerde zaken per straat, per jaar: 

a. aantal aangiften 
b. aantal incidenten 
c. aantal meldingen 
d. sfeermutaties (samenvatting)  
 

Gebied:  alle 16 straten uit het KVO-horecagebied (in bezit van Mark). 
 
Dagen:   vrijdag, zaterdag, zondag (00.00 uur – 07.00 uur). 
 
Tijdstippen: bij voorkeur tussen 21.00 en 07.00 uur. Selectie van blokuren blijkt echter niet uit het 

systeem te halen. Daarom is ook de zondag toegevoegd (00.00 uur tot 07.00 uur).  
NB Dhr M. onderzoekt samen met de data-analist politie of er toch misschien op een 
of andere manier verfijning in tijdstippen mogelijk is.   
 

Jaren:   2009 en 2010, periode maart t/m februari (i.v.m. overschakeling naar ander systeem) 
 
Overzicht indicatoren: Dhr M legt ‘zijn’ overzicht over de KVU-indicatorenlijst, die leidend is.  
  Dhr M stuurt de bijgestelde indicatorenlijst naar Joke. 
  
Aanleveren:  als Excel-bestand, compleet met alle hierbij door de politie gehanteerde definities.  

Alle data per straat op één tabblad. 
 
Sfeermutaties:  waar is wat aan de hand, datum, dag, tijdstip. 

Wordt gelezen in Roosendaal.  
Worden per straat gebundeld én per jaar.  
Na bundeling van alle sfeerbeelden wordt het geheel eerst ter verificatie voorgelegd 
aan Dhr van den O. Hij stuurt die, met eventuele opmerkingen, door naar Mevr. J.  

 
Aanleveringstermijn:politiecijfers: binnen 3 weken. 
  Sfeerbeelden: uiterlijk 1 juni 2011. 
 
Beschrijving systematiek: politie beschrijft de zoekvraag en de hierop volgende processen ten 

behoeve van de volgende, tweejaarlijkse metingen (1-meting, 2-meting enz. ) 
 
Toelichting op organisatie, c.q. inzet formeel toezicht: meldingen, controles:  

a.    politie 
a. Toezicht en Handhaving 
b. BOA’s 
c. Particuliere beveiliging 
NB Deze informatie wordt aan politiecijfers toegevoegd.  

 
 
Contactpersoon politie:  
Gemeente: 

1. Bewerkt alle beschikbare data tot een rapportage 0-meting KVU Roosendaal.  



2. Zorgt voor conclusies en aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren aan het plan van 
aanpak 

3. Beschrijft de systematiek: de onderzoeksvraag en de hierop volgende processen ten 
behoeve van de volgende, tweejaarlijkse metingen (1-meting, 2-meting enz.) 

4. Koppelt conceptrapportage tijdig terug naar Dhr van den O. en Dhr. T. 
 

 
 
Herhaling meting: bedoeling is om dit elke twee jaar te doen, parallel lopend aan bewonersenquête 

(evenals enquête voor horecaondernemers en eventueel uitgaanspubliek) 
 
Vervolgoverleg: op verzoek. 
 
Contactpersoon/projectleider KVU:  
 
 
Gemeente Roosendaal 
BCAL 
18-4-2011 
jm 


