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de informatie in deze uitgave niet juist of onvolledig zijn. De gemeente Ede is
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via postbus 9022, 6710 HK  Ede.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enig andere manier, zonder
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2



Inhoudsopgave
1. Inleiding  4

2. Veiligheidsbeeld 6
De criminaliteitscijfers  7
Wat vinden de inwoners: subjectieve veiligheid 7
Conclusie  7

3. Uitgangspunten  8
Regie  8
Preventie boven repressie 8
Contextgedreven werken 9
Informatiegestuurd werken  9
Communicatie  9
Verbindingen met lokale beleidskaders 9
Verbindingen met bovenlokale beleidskaders 9

4. Ons veiligheidsnetwerk  10

5. De veiligheidsthema’s 12
5.1. Wijkveiligheid 12
5.2. Ondermijning  14
5.3.  Jeugdcriminaliteit 15
5.4.  High Impact Crimes 16
5.5. Preventie radicalisering en tegengaan polarisatie 17
5.6. Aanpak personen met verward gedrag 18
5.7. Veilig uitgaan  19
5.8. Rampen- en crisisbeheersing 20
5.9. Verkeersveiligheid  21

6. Bijlagen 23
Bijlage 1. Veiligheidsbeeld gemeente Ede 2014-2017 24
A. Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit en overlast 24
B. Ontwikkeling beleving veiligheid en overlast 2014-2017 28
C Beleving veiligheid en overlast in wijken en dorpen 2013-2017 29

Bijlage 2. Evaluatie vast cameratoezicht 2018  31
Achtergrond en wettelijke basis 31
Cameralocaties gemeente Ede 31
Bevindingen uit de literatuur 31
Politiecijfers cameralocaties 32
Interviews professionals (politie, afdeling Toezicht, afdeling Veiligheid) 33
Conclusie  33

Bijlage 3. De begroting 34

2 3



1. Inleiding 

Veiligheid is een beleidsterrein dat al jarenlang hoog op de politieke en 
bestuurlijke agenda staat. Op landelijk, provinciaal en lokaal terrein is 
in de gemeenten met succes geïnvesteerd op het gebied van veiligheid. 
Wij borduren voort op de succesvolle koers van de afgelopen jaren. Er is 
een positieve trend zichtbaar maar de aandacht mag niet verslappen. Het 
devies blijft daadkrachtig optreden waar nodig.  
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Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een nota 
die de periode van 2019-2022 bestrijkt. Het IVP 2019-
2022  geeft in grote lijnen inzicht op het te voeren 
beleid en de ambities voor de aankomende vier jaar. 
Het doel van dit beleid is om vast te leggen hoe wij een 
veilig en leefbaar Ede blijven houden. Dit doen wij door 
negen veiligheidsthema’s te benoemen waarop wij de 
komende jaren stappen willen zetten. Op deze thema’s 
is verdere terreinwinst mogelijk. In dit plan is bewust 
geen onderlinge prioritering van thema’s benoemd. Dit 
omdat de context en actualiteit leidend is bij de aanpak 
van de veiligheidsvraagstukken. Dit kan tot gevolg 
hebben dat andere thema’s voorrang krijgen omdat die 
op dat moment belangrijk zijn. Het plan is bedoeld als 
richtsnoer voor de komende vier jaar, maar natuurlijk niet 
vrijblijvend.

Op 18 oktober 2018 heeft aan de hand van een start-
notitie een informatieve bijeenkomst met de 
gemeenteraad plaats gevonden. In deze bijeenkomst 
zijn een aantal kaders gesteld en thema’s aangedragen 
die in het veiligheidsplan uitgewerkt zouden kunnen 
worden. Thema’s zoals verkeer, Vitale Vakantieparken en 
ondermijning hebben een plek gekregen. Voorts heeft de 
raad thema’s aangegeven zoals extreem weer, vaccinatie 
en aanrijtijden brandweer. Deze zijn niet uitgewerkt in dit 

plan. Deze thema’s zullen tijdens een bijeenkomst met 
de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
(VGGM) besproken en toegelicht worden.

Het veiligheidsbeleid is een integraal beleid. Dit betekent 
dat wij als gemeente met een brede blik kijken. Er is 
samenhang in de aanpak op verschillende terreinen die 
raakvlakken hebben met veiligheid. De samenwerking 
met en tal van interne en externe veiligheidspartners, 
inwoners en ondernemers staat dan ook centraal in dit 
beleid. Veiligheid is per definitie een coproductie.

Halverwege de looptijd van de nota wordt een 
tussentijdse evaluatie gehouden om te kijken of 
eventuele bijstellingen noodzakelijk zijn. Hierdoor 
blijven wij kritisch kijken naar onze koers. Daarnaast 
wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de 
voortgang van het veiligheidsbeleid. Op financieel gebied 
sluit dit plan aan bij de Programmabegroting 2019-2022.
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2. Veiligheidsbeeld

Het veiligheidsbeeld schetst een beeld van de veiligheidssituatie in 
de gemeente Ede. Het vormt de basis voor de veiligheidsthema’s van 
het Integraal Veiligheidsplan. In bijlage 1 is de volledige rapportage 
te vinden van het ‘Veiligheidsbeeld gemeente Ede 2014-2017’. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de trends en 
ontwikkelingen van de laatste vier jaar. 
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De veiligheid in Ede laat een positieve trend zien. Deze 
positieve trend is gebaseerd op de daling van geregis-
treerde criminaliteit. De veiligheidsbeleving (subjectieve 
veiligheid) van de inwoners van Ede is ook aanmerkelijk 
verbeterd. 

De criminaliteitscijfers 

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de ge-
meente Ede daalde de afgelopen jaren. In de periode 
2014-2017 vonden in de gemeente Ede naar verhouding 
minder misdrijven plaats dan gemiddeld in Nederland. 

De trendlijn van aantal geregistreerde woninginbraken 
laat zien dat de afgelopen vier jaar een schommeling 
plaatsvond. Vanaf 2014 tot en met 2017 is er in totaal 
sprake van een daling van 16%. Maar in 2015 was er een 
lichte stijging ten opzichte van 2014 waarneembaar. 
Daarna was er weer sprake van een daling. Deze schom-
meling geeft aan dat het belangrijk is om hier blijvend 
aandacht aan te besteden.

Het aantal geregistreerde vernielingen bleef in de 
eerste jaren ongeveer gelijk. Het laatste jaar is er een 
lichte daling waarneembaar. Relatief gezien komt het 
aantal vernielingen minder vaak voor dan gemiddeld in 
Nederland. Ook geweldsmisdrijven vinden in Ede minder 
vaak plaats dan in Nederland. Ede kende tussen 2014 en 
2017 een relatief forse afname van het aantal geregis-
treerde geweldsmisdrijven. Opvallend is dat de afname 
vrijwel volledig gerealiseerd werd in het laatste jaar. Een 
verklaring hiervoor is onduidelijk. 

Wat vinden de inwoners: 
subjectieve veiligheid

De landelijke Veiligheidsmonitor geeft inzicht over het 
veiligheidsgevoel van de inwoners en thema’s zoals 
verloedering, sociale overlast (dronken mensen op straat, 
drugsgebruik of drugshandel, rondhangende jongeren 
en overlast door buurtbewoners) en overlast in het 
verkeer. Op vrijwel alle thema’s zoals onveiligheidsgevoel 
zijn de laatste jaren verbeteringen waarneembaar, maar 
Edenaren ervaren wel meer sociale overlast en overlast 
van verkeer. In de meeste wijken en dorpen is verkeers- 
overlast de meest voorkomende vorm van overlast in de 
buurt. In de beleving van inwoners neemt de overlast 
van groepen jongeren af. In vrijwel alle wijken en dorpen 
was een daling waarneembaar of bleef deze vorm van 
overlast stabiel.

Conclusie 

Uit de cijfers blijkt dat op de meeste veiligheidsthema’s 
een positieve trend waarneembaar is. Deze loopt parallel 
met de landelijke veiligheidsontwikkelingen. Ons streven 
is om niet alleen in de pas te lopen met deze landelijke 
ontwikkelingen maar om op een aantal veiligheidsvraag-
stukken in de komende periode een positieve progressie 
te bewerkstelligen. 
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Verklein uw kans op inbraak met de 

volgende tips:

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 

• Laat als het donker is altijd een lamp aan als u weg gaat. Stel hiervoor 

bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook 

altijd op slot.

• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in 

de tuin.

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.

• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn. Zo is het huis 

goed te zien voor buren en voorbijgangers.

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan 

die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal slot aan

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn geen 

‘geheime’ plaatsen voor inbrekers.

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Opgelet!

In uw wijk zijn 

inbrekers actief

3. Uitgangspunten 

Regie

De gemeente voert consequent de regie en we be-
vorderen een gezamenlijke aanpak. Dit wordt gedaan 
door partijen bij elkaar te brengen. We bewaken het 
proces en leggen verbindingen met ander beleid binnen 
de gemeente. Bijvoorbeeld: zorg met betrekking tot 
personen met verward gedrag, verkeer met betrekking 
tot verkeersveiligheid en leerplicht met betrekking tot 
spijbelaars.

Preventie boven repressie

De gemeente zet zoveel mogelijk in op preventie: voor-
komen is beter dan genezen. De gemeente moet daarom 
hierop investeren. Denk aan voorlichting aan burgers 
en bedrijven, bijvoorbeeld het geven van tips over het 
voorkomen van inbraken. Het is een algemeen gegeven 
dat criminaliteit mede kan worden teruggedrongen door 
burgers en bedrijven zelf. De overheid moet dus niet 
enkel investeren in repressieve maatregelen. Het motto 

In dit hoofdstuk staan uitgangspunten die belangrijk zijn om te zorgen dat 
een goed resultaat wordt behaald bij de veiligheidsthema’s. Wij zien dit als 
randvoorwaarden en de rode draad door ons gehele veiligheidsbeleid. 
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van de gemeente Ede is dan ook: preventie daar waar 
mogelijk, repressie daar waar het moet.

Contextgedreven werken

De gemeente werkt evenals de politie met de methodiek: 
contextgedreven werken. Dat betekent dat de actualiteit 
en de specifieke kenmerken van een vraagstuk (de 
context) bepalend is voor de inzet van menskracht en 
middelen. Aan de hand van de context wordt bekeken 
welke activiteiten op het gebied van openbare orde en 
veiligheid specifiek nodig zijn. Voorbeeld: bij ernstige 
overlast in een wijk wordt direct planmatig gekeken 
welke partners en welke maatregelen genomen dienen 
te worden om de overlast aan te pakken en de rust op 
langere termijn te waarborgen

Informatiegestuurd 
werken 

De gemeente werkt op basis van actuele en juiste 
informatie. Dit betekent dat wij zicht hebben op relevante 
ontwikkelingen, trends en casuïstiek. Dit is een rand-
voorwaarde om onze strategie te kunnen bepalen en 
tijdig te kunnen handelen, zowel op beleidsgebied als op 
actuele veiligheidsproblemen. Onze informatiesystemen 
zijn vanzelfsprekend op orde. Wij delen informatie met 
partners met inachtneming van de wettelijke priva-
cy-vereisten. Bronnen van informatie zijn onder andere 
onze monitoren, politiecijfers en het informatieplein 
bij ondermijning. Trends en ontwikkelingen waarmee 
wij rekening houden in ons beleid zijn: digitalisering, 
technologische vernieuwingen, grotere rol sociale media, 
vergrijzing en langer thuis wonen alsmede maatschap-
pelijke spanningen. 

Communicatie 

Wij gebruiken diverse kanalen van de gemeente Ede 
zoals: sociale media (Facebook, Twitter, Instagram), 
gemeentenieuws en persberichten. Maar ook wijkge-
richte communicatie is belangrijk in geval van specifieke 
problemen. Voorlichting op het gebied van vuurwerk en 
inbraakpreventie zijn hier goede voorbeelden van. 

Verbindingen met lokale 
beleidskaders

Het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is 
leidend voor de uitvoering van het beleid. Het veilig-
heidsbeleid heeft verbinding met beleidsterreinen zoals 

jeugdzorg en welzijn, wonen, mobiliteit, participatie en 
handhaving. Bij een aantal veiligheidsthema’s ligt de 
primaire aanpak zelfs feitelijk in een ander beleidsterrein. 
Bijvoorbeeld personen met verward gedrag. Hier zit 
vaak een veiligheidsvraagstuk achter maar zeker ook een 
zorgbehoefte. Dit betekent dat ons netwerk en samen-
werking zich niet beperkt tot enkel onze veiligheidspart-
ners maar zich ook uitstrekt tot die partners die werken 
op andere beleidsterreinen en die geconfronteerd 
worden met (indirecte) veiligheidsvraagstukken.  

Verbindingen met 
bovenlokale beleidskaders

De gemeente werkt bovenlokaal samen met andere 
gemeenten. Dit vindt onder meer plaats in het 
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland waarin 79 gemeen-
ten deelnemen. Het is een samenwerkingsverband 
tussen diverse partners op het gebied van sociale 
veiligheid. Het gaat hierbij om politie, gemeenten, 
Openbaar Ministerie, belastingdienst, Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Regionale 
Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland 
(RIEC). Gezamenlijk is een veiligheidsstrategie voor 
de periode 2019-2022 ontwikkelt, dat een vervolg is 
op de Veiligheidsstrategie 2015-2018. In de nieuwe 
Veiligheidsstrategie staan wederom gemeenschappelijke 
thema’s vermeld. Met deze thema’s houden wij rekening 
in ons veiligheidsplan voor zover deze binnen de ge-
meente Ede van toepassing zijn. 

Deze thema’s zijn:
• wetsbare personen (zorg en veiligheid)
• Ondermijning 
• Cybercrime/-fraude 1 
• Informatievoorziening 2

De thema’s kwetsbare personen en ondermijning 
hebben een prominente plek in ons veiligheidsplan. De 
thema’s cybercrime en fraude worden nader uitgewerkt 
in het Veiligheidsnetwerk en zullen daarna in het veilig-
heidsbeleid van Ede worden opgenomen. Het regionale 
thema informatievoorziening is een randvoorwaarde 
voor effectieve samenwerking en daarmee ook van 
belang voor de gemeente Ede.  

1 Cybercrime omvat strafbare feiten die worden gepleegd via 
een ICT middel én die gericht zijn op een ICT middel.

2  Informatievoorziening is een adequate proces van informatie 
delen tussen partners om te komen tot efficiënt en informa-
tiegestuurd werken in de keten. Goede informatievoorziening 
is randvoorwaardelijk voor de regierol van gemeenten op het 
gebied van integrale veiligheid. 
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4. Ons veiligheids-
netwerk 

De gemeente werkt samen met een groot aantal interne en externe 
partijen. Dit kunnen zowel veiligheidspartners als partijen in domeinen 
als zorg, welzijn en onderwijs zijn. Per vraagstuk verschilt welke partners 
betrokken zijn. 
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Tot ons netwerk behoren:
• Politie (Basisteam Ede, Eenheid Oost-Nederland): 

belangrijk partner bij vrijwel alle IVP-thema’s,
• Openbaar Ministerie (arrondissement Oost-

Nederland): verantwoordelijk voor opsporing en 
vervolging van strafbare feiten ofwel het sluitstuk van 
het repressieve deel van de aanpak; voert mede het 
gezag over de politie;

• Brandweer Ede: geeft invulling aan de brandweer- 
taken met als accenten risicobeheersing en incident-
bestrijding; de risicobeheersingstaak strekt zich uit 
van thema’s als veilig uitgaan en evenementen maar 
ook tot ondermijning; preventie op thema’s die met 
brandveiligheid te maken hebben behoort tot hun 
taak;

• VGGM: Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden (VGGM) is een complete 
hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en 
Volksgezondheid (Ambulancezorg en Gemeentelijke 
Gezondheids Dienst) voor de veiligheidsregio 
Gelderland-Midden;

• Woningcorporatie Woonstede: werkt samen met 
gemeente rond belangrijke thema’s als woonoverlast, 
uitstroom uit GGZ-instellingen en hennep-/drugs- 
criminaliteit; 

• Malkander: de organisatie die zich bezighoudt met 
sociaal en welzijnswerk in Ede. De coördinatie van 
buurtbemiddeling behoort ook tot hun takenpakket.

Naast deze medespelers dragen veel andere partijen 
direct of indirect bij aan de veiligheid in Ede. Het gaat 
om partijen die rechtstreeks (deel)taken uitvoeren rond 
veiligheidsthema’s of, in afstemming met gemeente en 

veiligheidspartners, ondersteunend zijn daaraan. Tot ons 
netwerk behoren verder: De Omgevingsdienst de Vallei 
(OddV), Veiligheidshuis West Veluwe Vallei, Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), Sociaal Wijkteam 
en afdeling Toezicht.

Maatschappelijke organisaties zijn ook essentieel om 
te betrekken bij het veiligheidsbeleid. Het betreft hier 
ondernemers (individueel en ondernemersorganisaties), 
scholen, verenigingen (bijvoorbeeld scouting en sport-
clubs), WhatsAppgroepen, kerken en moskeeën. Met 
belangengroeperingen zoals migrantenorganisaties en 
het COC zoeken wij waar nodig de verbinding.

Wij hebben ook oog voor de individuele belangen van 
onze inwoners. Dit betekend dat wij burgerparticipatie 
een belangrijk onderdeel vinden van ons veiligheids-
beleid. Dit krijgt onder meer gestalte binnen de 
WhatsAppgroepen en het Keurmerk Veilig Buitengebied. 
De totstandkoming van de Gebiedsagenda is een mooi 
voorbeeld hoe burgerparticipatie in de praktijk werkt. 
De inwoners in een bepaald gebied geven aan wat hen 
bezighoudt op het gebied van allerlei vraagstukken waar-
onder veiligheid en leefbaarheid en zij worden betrokken 
bij oplossingsrichtingen. 
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5. De veiligheids-
thema’s

5.1. Wijkveiligheid

Ede kent vier wijken te weten: Ede Centraal, Veldhuizen-
Kernhem, Ede Zuid en Bennekom en de Dorpen. 
Veiligheid in de wijk, de buurt en de straat is natuurlijk 
essentieel voor de leefbaarheid. De wijkteams in deze 
vier gebieden hebben hierin een belangrijk rol. 

De wijkteams
In het wijkteam werken professionals samen. Het gaat 
hierbij onder meer om de afdeling Toezicht, politie, 
vertegenwoordigers uit organisaties zoals Malkander 
en Woonstede. Ook leden van het Sociaal Team maken 
deel uit van het wijkteam. Hoewel veiligheid niet het 
enige thema is waar het wijkteam zich mee bezighoudt, 
is dit toch een groot aandachtspunt. Vanuit de wijkteams 
vragen we aandacht voor preventie. We stimuleren dat 
bewoners in nauw overleg met de wijkwerkers toezicht 
houden op de veiligheid in de wijken. Elkaar vertrouwen 
en het melden van vreemde situaties is daarbij enorm be-

langrijk. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden, 
zoals met een buurtapp, wordt gezamenlijk geïnvesteerd 
in die nette en mooie woonomgeving die we allemaal 
wensen. Verder zijn we alert op overlast en criminaliteit. 
In het kader daarvan is het belangrijk dat alle bewoners 
weten waar ze signalen kunen melden.

De afdeling Toezicht
Ook de afdeling Toezicht is essentieel voor de wijk- 
veiligheid. De afdeling is opgericht om snel en adequaat 
inzet te plegen op wijkniveau en de juiste keuzes te 
maken in prioriteiten. Dit betekent zoveel mogelijk 
informatiegestuurd en contextgedreven werken. De vaste 
thema’s zijn: de uitvoering van het parkeerbeleid, afval, 
overlast van honden, verkeer, evenementen, leefbaarheid 
en zichtbaarheid en surveillance. Daarnaast wordt er 
vanzelfsprekend geacteerd op actuele problematiek, de 
bestuurlijke wens en calamiteiten. 

De negen thema’s die wij voor de komende jaren het meest belangrijk 
vinden zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Hier ligt het zwaartepunt 
van ons beleid. We besteden hier extra aandacht aan in de vorm van 
beleidsontwikkeling, monitoring, toezicht en handhaving. 
Onderwerpen en thema’s die niet in dit hoofdstuk genoemd zijn worden 
niet genegeerd. Hier wordt regulier op ingezet. Voorbeeld hiervan is het 
up to date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede (APV) en 
het toepassen van diverse bestuurlijke maatregelen bij overtredingen. 
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Het domein van Toezicht en 
Handhaving in de openbare ruimte is 
werkgebied van zowel de buiten- 
gewone opsporingsambtenaar (BOA) 
als die van de politie. De samenwer-
king blijft intensief en het is gebleken 
dat deze vruchten afwerpt. Toezicht 
en Handhaving werkt ook samen 
met de Omgevingsdienst de Vallei 
(OddV) op het gebied van milieude-
licten. Hierdoor kan slagvaardig een 
milieudelict naast strafrechtelijk ook 
bestuursrechtelijk aangepakt wor-
den. Ook ‘groene handhaving’ be-
hoort tot het takenpakket en bestaat 
uit twee onderdelen: enerzijds de 
handhaving van basis toegangsregels 
in een natuurgebied en anderzijds de 
handhaving van landelijke wetgeving 
zoals de Natuurbeschermingswet. 
Dit betreft onder andere de hand- 
having op stroperij, illegaal crossen 
en drugsdumpingen. 

Cameratoezicht
Sinds eind 1998 maakt de gemeente 
Ede gebruik van cameratoezicht in 
de openbare ruimte. Het voornaam-
ste doel is het waarborgen van de 
veiligheid in de openbare ruimte. 
Het gaat hier om toezicht in het 
centrum en het uitgaansgebied. Bij 
voldoende aanleiding wordt camera-
toezicht ook ingezet in woonwijken, 
stationsgebieden en andere open-
bare plekken. Er zijn momenteel zes 
locaties in beeld. 

In artikel 151c van de Gemeentewet 
is bepaald dat het hoofddoel van 
gemeentelijk cameratoezicht het 
handhaven van de openbare orde 
is. In het najaar van 2018 is een 
evaluatie van het cameratoezicht 
in de gemeente Ede uitgevoerd. De 
evaluatie is bijgevoegd in bijlage 2.

Volgens professionals heeft camera-
toezicht zijn nut bewezen in Ede. Nut 
en noodzaak worden per camerage-
bied periodiek bezien of de voort-
zetting wenselijk is. Niet alleen vanuit 
openbare orde aspecten maar ook 
vanuit kostentechnische aspecten. 
De conclusie van de professionals is 
dat het wenselijk is cameratoezicht 
op de locaties die nu in beeld zijn 

 Wat doen we al? 
• Keurmerk Veilig Buitengebied
• Vuurwerkvrije zones en pilot 

centrale vuurwerkshow
• Cameratoezicht 

Wat willen we bereiken?
• De Gebiedsagenda heeft als 

doel een samenwerkings- 
agenda te worden: contacten 
tussen bewoners, wijkwerkers 
en beleidsmedewerkers wordt 
verstevigd. Hiermee kunnen 
veiligheidsvraagstukken beter 
worden aangepakt 

• Met de Keurmerken Veilig 
Buitengebied worden veilig-
heidsvraagstukken in een vroeg 
stadium herkend en gezamen-
lijk opgelost 

• Minder overlast veroorzaakt 
door vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling

op een enkele uitzondering na te 
handhaven.

Wijkveiligheidsbeleid 
De Gebiedsagenda 2019-2023 wordt 
per wijk opgesteld door de afdeling 
Strategie en Regie. De wijkteams 
hebben een centrale rol bij de tot-
standkoming. In de Gebiedsagenda 
wordt naast een scala van diverse 
onderwerpen de nodige aandacht 
besteed aan de wijze waarop 
veiligheidsvraagstukken die zich in 
de wijken voordoen worden aange-
pakt. Dit worden ontwikkel-opgaven 
genoemd. Wijkwerkers investeren 
hierin samen met bewoners en 
bewonersnetwerken. Ze bouwen 
ermee voort op allerlei activiteiten en 
initiatieven die bijdragen aan mee-
doen in de samenleving. Ieder jaar 
wordt een jaarplan opgesteld met 
concrete acties waar de mouwen 
voor worden opgestroopt.

In 2016 is het Keurmerk Veilig 
Buitengebied geïntroduceerd in 
buurtschap De Kraats. Dit is een 
aanpak waarbij publiek en private 
samenwerking het uitgangspunt is. 
Bewoners werken samen met de 
professionals om veiligheids- en 
leefbaarheidsvraagstukken te 
signaleren en tot een gezamenlijke 
en duurzame oplossing te komen. 
Een voorbeeld hiervan is het sig-
naleren van een hennepkwekerij 
door bewoners waarbij de politie 
dan kan optreden. In de komende 
jaren zal het aantal gebieden worden 
uitgebreid. Het Keurmerk Veilig 
Buitengebied laat zien dat we met 
elkaar een veilige leefomgeving 
kunnen creëren.

We proberen in de wijken doorlopen 
overlast situaties te voorkomen of 
op te lossen. Dit geldt ook voor de 
vuurwerkproblematiek rond de jaar-
wisseling. Vuurwerk afsteken wordt 
steeds vaker als overlast ervaren en 
levert dikwijls gevaarlijke situaties 
op. Daarom willen wij dit fenomeen 
meer reguleren door middel van 
vuurwerkvrije zones en centraal 
georganiseerde vuurwerkshows. 

Wat gaan we nog meer doen?
• Uitvoering van de 

Gebiedsagenda 2019-2023 
doormiddel van de jaarplannen

• Keurmerk Veilig Buitengebied 
uitbreiden

• Uitbreiding vuurwerkvrije zones 
• Onderzoek naar de mogelijk-

heid van een algeheel vuur-
werkverbod in combinatie met 
toegestane afsteekplaatsen en 
centrale vuurwerkshows 
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5.2. Ondermijning 

is het landelijk hoog op de politieke 
agenda komen te staan en hebben 
ook andere overheidsinstanties 
een rol gekregen bij de aanpak. 
Ondermijning aanpakken vraagt om 
een integrale en brede aanpak. Deze 
aanpak is een gecombineerde inzet 
van strafrechtelijke, bestuurlijke, 
privaatrechtelijke en fiscale instru-
menten. Uit het ondermijningsbeeld 
Ede zijn vijf fenomenen naar voren 
gekomen die aangepakt gaan 
worden. Dit zijn witwassen, hennep 
en drugs, mensenhandel (incl. 
arbeidsuitbuiting en illegale 
prostitutie), milieu en illegaal gokken. 

Georganiseerde criminaliteit, waarbij 
de onderwereld en de bovenwereld 
met elkaar verweven zijn, wordt 
ondermijning genoemd. Recent 
is er veel media-aandacht voor 
ondermijning, maar het is geen 
nieuw fenomeen. De verwevenheid 
tussen de onderwereld en de 
bovenwereld is al tientallen jaren 
zichtbaar. De aanpak was jarenlang 
alleen strafrechtelijke waardoor de 
verantwoordelijkheid bij de politie en 
het Openbaar Ministerie lag. Door 
het niet alleen als strafrechtelijk, 
maar ook als sociaal, economisch en 
maatschappelijk probleem te zien, 

Wat doen we al? 
• Keurmerk Veilig Ondernemen 

en Keurmerk Veilig 
Buitengebied 

• Lokale aanpak met regievoering 
op casuïstiek (bijvoorbeeld 
hennepkwekerijen)

• Toepassen bestuurlijke maatre-
gelen Integraal hennepconve-
nant Oost-Nederland

• Toepassen coffeeshopbeleid 
• Damoclesbeleid ten aanzien 

van het sluiten van locaties bij 
aantreffen drugs

• Toepassing wet Bibob op 
omgevingsvergunningen en 
vastgoedtransacties

• Project Vitale Vakantieparken

Wat gaan we nog meer doen?
• Verspreiding van geurkaarten 

ter herkenning van drugslabs
• Maatregelen om drugsafval-

dumpingen te voorkomen en 
daders te vinden. 

• Verdere uitvoering geven aan 
plan van aanpak:

 – Het inzetten op een weerbare 
maatschappij door middel 
van bewustwording creëren, 
uitbreiding Keurmerk Veilig 
Ondernemen en uitbreiding 
van het Keurmerk Veilig 
Buitengebied 

 – Het vergroten van de weer-
bare overheid door middel 
van interne bewustwording 
en intelligence (uitwisselen en 
analyseren van informatie) 

 – Het terugdringen van vijf 
fenomenen doormiddel van 
lokale aanpak, regionale 
aanpak, het informatieplein  
en de Integrale Stuurploeg 

Wat willen we bereiken?
• De maatschappij weerbaar 

maken tegen ondermijnende 
criminaliteit 

• Het vergroten van de weerbare 
overheid 

• Het terugdringen van de 
ondermijnende criminaliteit
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5.3.  Jeugdcriminaliteit

De gemeente Ede zet zich actief in 
om jeugdcriminaliteit te reduceren. 
Jeugdigen die een strafbaar feit 
plegen zijn kwetsbaar en vallen 
relatief vaak in herhaling. Juist 
vanwege dit relatief hoge 
recidiverisico en de toekomstige 
gevolgen van een justitiële 
aantekening is vroegtijdig en goed 
investeren van groot belang. De 
aanpak van jeugdcriminaliteit 
gebeurt onder meer vanuit de 
groepsaanpak. Hierin wordt intensief 
samengewerkt met relevante 
maatschappelijke partijen, waaronder 
de afdeling Toezicht, jongerenwerk, 
politie en het Openbaar Ministerie. 
De groepsaanpak is in 2017 
geheel herzien op basis van het 
landelijk 7 stappenmodel. Alle 
betrokken partijen hebben een 
nieuw convenant groepsaanpak 
ondertekend. Ten aanzien van de 
individuele jongeren in de groepen 
wordt gewerkt met de persoons- en 
huishoudengerichte aanpak (lokale 
PHGA). Deze wordt uitgevoerd 
door het Interventie Team in 
samenwerking met het Sociaal Team 
en andere maatschappelijk relevante 
partijen. De groepsaanpak heeft ten 
doel om overlast en criminaliteit 
tegen te gaan, maar ook om te 
voorkomen dat overlast over gaat 
in criminaliteit. In de aanpak wordt 
vooral ingezet op het stoppen van 
het gedrag, bewustwording van de 

gevolgen en het toewerken naar een 
duurzaam toekomstperspectief. 
Daarnaast wordt op dit moment met 
diverse partijen in de justitiële keten 
(Raad voor de Kinderbescherming, 
OM en gecertificeerde instellingen) 
in het kader van het landelijk 
actieprogramma ‘zorg voor jeugd’ 
gekeken op welke manier er nog 
beter maatwerk geleverd kan 
worden in de strafafhandeling en 
aanpak van recidive van jeugdige 
verdachten. Afhankelijk van de 
justitiële afdoening krijgt de jongere 
een strafblad. Dit kan belemmerend 
werken voor zijn/haar toekomst. 
Het lokaal veld speelt op dit 
moment nagenoeg geen rol in dit 
proces. De kansen liggen juist op 
het investeren op een duurzaam 
toekomstperspectief vanuit de 
verschillende levensgebieden 
samen met het netwerk (al dan 
niet ondersteund door een 
strafrechtelijke afdoening). Doel 
daarbij is om recidive zoveel 
als mogelijk te voorkomen en 
jongeren beter te begeleiden bij 
het toewerken naar een duurzaam 
toekomstperspectief. Naar 
aanleiding van dit actieprogramma 
is/wordt een aantal pilots gestart 
om deze samenwerking verder te 
optimaliseren. 

Wat gaan we nog meer doen?
• Nazorg na detentie
• pilot ‘Vol vertrouwen schorsen’ 

voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking komen 
tot een goed integraal schor-
sing-advies 

• Koers en Kansen: pilot omge-
vingsadvies

• Sociale media inzetten om 
jongeren te kunnen bereiken

Wat willen we bereiken?
• Kwalitatieve integrale plannen 

van aanpak gericht op jeugdige 
en gezin om te bouwen aan 
duurzaam perspectief bij 
jeugdige verdachten 

• Minder overlast en criminaliteit 
door jeugdgroepen 

• Minder recidive onder jeugdige 
daders

• Betekenisvolle afdoening op 
basis van een kwalitatief werk-
proces om maatwerk te kunnen 
leveren bij jeugdige verdachten 

• Een goed opgezet omge-
vingsadvies dat als doelmatig 
instrument wordt ingezet bij 
jeugdige daders.

• Sluitende afspraken binnen de 
justitiële en lokale keten om 
een jeugdige verdachte zo 
dichtbij mogelijk op maat te 
begeleiden naar een duurzaam 
toekomstperspectief, waarbij de 
strafafhandeling ondersteunend 
is aan de lokale afspraken.

Wat doen we al?
• Groepsaanpak geprioriteerde 

groepen
• Lokale persoons- en huishou-

dengerichte aanpak ten aanzien 
van geprioriteerde jeugdigen in 
de groepsaanpak 
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5.4.  High Impact Crimes

van wijken en het openbaar gebied 
bijvoorbeeld door middel van goede 
verlichting. 

Het samenwerkingsverband 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
is ten aanzien van het winkelgebied 
in Ede Centrum een groot succes. 
Het KVO helpt de betrokken partijen 
gezamenlijk afspraken te maken om 
overlast, criminaliteit en onderhoud 
duurzaam aan te pakken. Daarom 
willen wij inzetten op hercertificering 
en uitbreiding van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen in de gebieden: 
bedrijventerrein BT A12 en winkel-
centrum de Stadspoort. 

Hoewel fietsendiefstal strikt ge-
nomen niet tot de High Impact 
Crimes wordt gerekend vinden wij dit 
toch een dusdanig vraagstuk dat past 
binnen het thema. Daarom zal een 
aantal acties uitgevoerd worden die 
het Centrum Fietsdiefstal (expertise-
centrum op dit gebied) aanbeveelt. 

Wat doen we al?
• Keurmerk Veilig Ondernemen
• Intensieve samenwerking met 

de partners politie en Openbaar 
Ministerie

In de afgelopen jaren samen met 
de partners veel ingezet om High 
Impact Crimes tegen te gaan en aan 
te pakken. Er zijn afspraken gemaakt 
over de intensieve aanpak van daders 
en het geven van voorlichting aan 
bewoners en ondernemers. Het 
gaat hierbij om het voorkomen en 
ophelderen van woninginbraken, 
straatroven en overvallen maar 
er is uiteraard ook aandacht voor 
geweldsdelicten. Geweld op school 
en discriminatoir geweld tolereren 
wij niet. Hoewel de cijfers in de 
afgelopen jaren een zeer gunstige 
tendens vertonen dient hier blijvend 
op ingezet te worden. Hiervoor is 
een blijvende nauwe samenwerking 
tussen overheid en politie enerzijds 
en private partijen (ondernemers 
en individuele burgers) anderzijds, 
noodzakelijk. Voor de gemeente 
betekent dit met name acties op het 
gebied van preventie. Het gaat hierbij 
niet alleen maar om voorlichting 
maar ook om het veilig inrichten 

Wat gaan we nog meer doen?
• Vergroten burgerbetrokkenheid 

door het geven van gerichte 
voorlichting 

• Toepassen van het stappenplan 
van het Centrum Fietsdiefstal. 

• Introduceren Keurmerk Veilig 
Ondernemen: Bedrijventerrein 
BT A12 en winkelcentrum 
Stadspoort

Wat willen we bereiken?
• Bewoners en ondernemers 

weerbaarder maken.
• Het verminderen van de High 

Impact Crimes en fietsendief-
stal.
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Wat doen we al?
• Stevige regievoering op  

casussen radicalisering middels 
persoonsgerichte en huis- 
houden gericht aanpak (PHGA) 
door het Interventie Team 

• Deelname regionale casustafel 
radicalisering

• Tegengaan van polarisatie en 
sociale instabiliteit middels het 
driesporenbeleid 3 

• Duurzaam Netwerk Ede via 
onder andere het uitbreiden 
netwerk sleutelfiguren

5.5. Preventie radicalisering en 
tegengaan polarisatie

Wat gaan we nog meer doen?
• Samenwerking intensiveren met 

andere gemeenten in de regio
• Investeren in deskundigheids-

bevordering van medewerkers 
en netwerkpartners middels 
opleiding en voorlichting

• Investeren in het re-integratie-
proces van terugkeerders

De aanpak van radicalisering en 
extremisme is een van de belang-
rijkste thema’s in het internationale 
en nationale veiligheidsbeleid. De 
Rijksoverheid werkt intensief aan 
de versterking van de aanpak van 
radicalisering. Gemeenten hebben 
bij uitstek een belangrijke rol in de 
integrale aanpak. Radicalisering 

Wat willen we bereiken?
• Integraal blijven samenwerken 

rondom casussen radicalise-
ring, zodat radicalisering niet 
overgaat in extremisme

• Voorkomen van een gepolari-
seerd Ede, door met elkaar in 
gesprek te blijven over allerlei 
thema’s

• Vertrouwensrelatie opbouwen 
met lokale gemeenschappen, 
o.a. middels Duurzaam Netwerk 
Ede

• Interne en externe partners 
zijn beter ingespeeld op 
signalen en op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen rondom 
radicalisering

• Bijdragen aan het deradica-
liseren van terugkeerders en 
geradicaliseerden, zodat zij 
weer kunnen functioneren in de 
maatschappij 

kan een voorloper zijn van terro-
risme. Daarnaast is het belangrijk 
de ondermijnende werking van 
radicalisering en polarisatie tegen 
te gaan. Wij richten ons hierbij op 
de problematiek rondom jihadisme, 
maar bijvoorbeeld ook op extreem 
rechts, extreem links en extreem 
dierenactivisme.  

3  Driesporenbeleid betreft: interactie en dialoog, aanspreken en confronteren en 
voorts verstoren en handhaven.
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5.6. Aanpak personen met verward 
gedrag

De gemeente is per 1 oktober 
2018 verantwoordelijk voor een 
sluitende aanpak van personen met 
verward gedrag. Reeds in 2016 is in 
samenwerking met een groot aantal 
relevante maatschappelijke partners 
een plan van aanpak opgesteld in 
Ede. De gemeente is de regisseur 
van de sluitende integrale aanpak. 
Wij kunnen dit niet alleen, omdat de 
aanpak aanpassingen en samenwer-
king op lokaal, regionaal en nationaal 
niveau vereist. Wij zijn actief betrok-
ken bij de regionale samenwerking, 
onder proces begeleiding van 
de VGGM, met een groot aantal 
maatschappelijke partijen.
Het Interventie Team vervult in Ede 
een centrale rol in de aanpak van 
personen met verward gedrag. Het 
team coördineert de noodzakelijke 

aanpak tussen de verschillende 
ketenpartners en speelt ook zelf 
een rol bij de operationele aanpak 
van personen met verward gedrag. 
Hierbij wordt intensief samen 
gewerkt met het Sociaal Team. In 
2020 moet de nieuwe Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg en het 
regioplan acute psychiatrie geïmple-
menteerd zijn. Tevens moeten de af-
spraken ‘werkwijzer medisch verblijf 
GGZ’ hierop aangesloten worden. 
Deze veranderingen zijn ingrijpend 
en hangen nauw met elkaar samen 
omdat deze van grote invloed zijn 
op de huidige organisatiestructuur, 
werkprocessen en financierings- 
stromen, die hierdoor gaan ver-
anderen. De implementatie wordt 
integraal en in samenhang opgepakt 
met interne en externe partijen.  

Wat doen we al?
• Procescoördinator personen 

met verward gedrag is gestart in 
het Interventie Team 

• Intensieve samenwerking met 
politie, Pro Persona en Iriszorg 

• Uitbreiding bemoeizorg ten 
behoeve van inzet op zorg mij-
dende personen met verward 
gedrag 

• Tijdelijke afspraken over 
flexibele inzet GGZ ten behoeve 
van vroegsignalering, taxatie en 
deskundigheidsbevordering 

• Pilot meld- en advies punt 
personen verward gedrag 
(regionale samenwerking) 

• Regionale afspraken omtrent 
vervoer personen verward 
gedrag

• Trainingen First Aid Mental 
Health (FAMH)  voor opera-
tionele professionals die met 
Edese inwoners werken 

• Uitstroomoverleg na opname 
GGZ 

Wat gaan we nog meer doen?
• Convenant lokale persoons- en 

huishoudengerichte aanpak 
(PHGA) met politie en andere 
partijen ten behoeve van 
zorgvuldige samenwerking

• Samenhangende afspraken 
met betrekking tot actuele 
ontwikkelingen ten aanzien 
van de generieke module acute 
psychiatrie, Wet verplichte GGZ, 
werkwijzer opname GGZ en 
WMO in samenspraak met 
WMO, Pro Persona en OM

• Iedere persoon die in aanraking 
is geweest met de politie in het 
kader van verward gedrag heeft 
een plan van aanpak / passend 
hulpaanbod

• Extra inzet op locatie- en 
gebiedsverboden

Wat willen we bereiken?
• Er is 24/7 een meldpunt 

personen met verward gedrag 
dat ook in het kader van de Wet 
Verplichte GGZ kan worden 
ingezet in 2021 

• Er is een convenant lokale 
PHGA

• De WVGGZ is geïmplementeerd
• De gemeentelijke rol in de 

werkwijzer medisch verblijf GGZ 
is geïmplementeerd
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5.7. Veilig uitgaan 

Een veilig uitgaansgebied is essen-
tieel. Het heeft immers een  
positieve invloed op de leefbaarheid 
en veiligheid in het uitgaanscentrum 
en het bevordert een positief imago 
voor de gemeente. Om tot een veilig 
uitgaansgebied te komen zullen we 
de methodiek Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan (KVU) toe gaan passen. 
Het doel is het vergroten van de 
veiligheid en het verminderen van de 
overlast in het uitgaansgebied. Dit 
door middel van een betere samen-
werking tussen de betrokken partijen 
zoals horeca, gemeente en politie. 
Verder gaat het om de inhoud: het 
uitwerken in een maatregelenmatrix. 
Deze bevat meetbare doelstellingen 
en concrete maatregelen per speer-
punt. Het samenwerkingsverband 
bestaat uit horeca, politie, gemeente 
en bewoners, en zo nodig andere 
partijen. 

Evenementen 
Om de veiligheid bij evenementen 
goed te kunnen waarborgen, is het 

belangrijk om de procedure van 
aanvraag tot uitvoering van a tot z 
goed te omschrijven. De afgelopen 
jaren is een grote groei van eve-
nementen zichtbaar. Deze worden 
ook complexer, denk hierbij aan de 
Heideweek en Airborne. Daarom 
moeten duidelijke afspraken worden 
gemaakt over veiligheid tijdens het 
evenement, over het welzijn van 
de bezoekers, deelnemers en van 
de omwonenden. Om een goede 
afweging en inschatting te kunnen 
maken over alle veiligheidsaspecten 
is het noodzakelijk dat de vergunnin-
gaanvraag en alle relevante infor-
matie voor het evenement op tijd 
worden aangeleverd. Door de groei 
van de omvang en van het aantal 
evenementen is het noodzakelijk ge-
worden om goede en professionele 
veiligheidsanalyses te maken waarbij 
de risico’s in kaart worden gebracht. 
Helderheid, duidelijke afspraken en 
duidelijkheid over verantwoorde-
lijkheden zijn essentieel voor een 
succesvol evenement. 

 Wat doen we al?
• Inzet borrelbus buitengebied
• Toepassen Wet Bestuurlijke 

integriteitbeoordeling door het 
openbaar bestuur (wet Bibob)

• Toepassen Nalevingsbeleid 
Drank- en horecawet

• Drankketenbeleid onder meer 
door middel van voorlichting 
aan ouders over drankgebruik

• Pilot dragen bodycams voor 
toezichthouders in het uit-
gaansgebied

Wat gaan we nog meer doen?
• Introduceren Kwaliteitsmeter 

Veilig Uitgaan (KVU) 
• Ontwikkelen horecavisie (waar 

horeca al dan niet gevestigd kan 
worden)

• Stroomlijnen evenementen- 
veiligheidsbeleid 

Wat willen we bereiken?
• Uitgaansleven blijvend veilig, 

verantwoord en leefbaar 
houden

• Minder excessen door alcohol-
gebruik zowel bij minderjarigen 
als meerderjarigen 

• Een intensieve samenwerking 
tussen betrokken partijen door 
middel van het KVU

• Het waarborgen van veilige 
evenementen
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Wij zijn goed voorbereid op 
een mogelijke ramp of crisis. Er 
wordt samengewerkt met de 
Veiligheidsregio Gelderland-Midden 
(VGGM) en andere gemeenten 
binnen de VGGM. De crisisfuncties 
worden regionaal gevuld door 
medewerkers van de 15 gemeenten. 
Zij worden geoefend en getraind 
door de VGGM. De lokale rampen-
plannen hebben plaats gemaakt 
voor het Regionaal Beleidsplan, 
het Regionaal Risicoprofiel en 
de Capaciteitenanalyse. Er wordt 
hierdoor uniform, slagvaardig, 
efficiënt en professioneel gewerkt. 
De gemeentelijke kolom binnen 
de crisisorganisatie ook wel be-

5.8. Rampen- en crisisbeheersing

volkingszorg genoemd, krijgt een 
steeds belangrijkere positie. Een 
aantal bevolkingszorg processen 
zijn lokaal belegd, dit noemen we 
de interne crisisorganisatie. Ook 
onze lokale medewerkers zijn 
geoefend en getraind. Omdat het 
op niveau krijgen en houden van de 
medewerkers bij een ramp intensief 
is, is gekozen om de bevolkingszorg 
grotendeels regionaal te beleggen. In 
de toekomst wordt bezien hoe deze 
lokale medewerkers meer betrokken 
kunnen worden bij de regionale 
processen. Dit zorgt voor een goede 
samenwerking en voor een goede 
borging van het hele proces binnen 
de regio. 

Wat gaan we nog meer doen?
• Regionaal als het kan, lokaal 

als het moet. Een eigentijdse 
en nog meer geprofessionali-
seerde bevolkingszorgkolom 
in de VGGM, die inspeelt op de 
behoeften van burgers voor, 
tijdens en na een incident. 
Hierover vindt samenwerking 
plaats met de 15 gemeenten 
binnen onze VGGM

Wat doen we al?
• Basistaken rampen en crisis- 

bestrijding
• Ervoor zorgen dat mensen na 

een incident terug kunnen gaan 
naar een normale situatie

• Zelfredzaamheid stimuleren 
onder de mensen

Wat willen we bereiken?
• Duidelijke organisatiestructuur: 

eigenstandige professionele 
kolom en up-to-date samen-
werkingsovereenkomst tussen 
de gemeentes binnen de VGGM

• Capaciteit is inzichtelijk (regio-
naal vs. lokaal)

• Eigentijdse producten (draai-
boeken, oefeningen, hulpmid-
delen etc.)

• Helder budgettair kader (wat 
hebben we vs. wat hebben we 
nodig)
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5.9. Verkeersveiligheid 

We hebben specifiek aandacht voor 
de verkeersveiligheid, zowel op het 
gebied van alcoholgebruik als op 
snelheid en gebruik van de mobiele 
telefoon in het verkeer. De primaire 
verantwoordelijkheid voor verkeers-
maatregelen zoals de inrichting van 
de weg en verkeersplannen ligt bij de 
afdeling Verkeer van de gemeente. 
Zij voeren overleg met de provincie 
Gelderland over de inrichting van de 
provinciale wegen. Om de verkeers-
veiligheid te vergroten zetten we als 
gemeente samen met de politie in 
op extra handhaving in het buiten-
gebied en bij gevaarlijke wegen. 

Wat doen we al?
• Opschoonactie verkeersborden: 

daardoor meer duidelijkheid in 
het verkeer

• Standaardcontroles op snelheid 
en alcoholgebruik

• Inzet borrelbus buitengebied 
• Bewustwordingscampagne 

om gevaren van hardrijden en 
alcohol onder de aandacht te 
brengen

Verder zetten we in op bewustwor-
ding door het ontwikkelen van een 
specifieke lokale campagne op het 
gebied van drank- en drugsgebruik 
in het verkeer. Als gemeente hebben 
we de verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat onze wegen en 
fietspaden veilig zijn. We houden hier 
bij het (her)inrichten en aanleggen 
van wegen en fietspaden nadrukke-
lijk rekening mee door, als dat nodig 
is, extra veiligheidsmaatregelen te 
treffen om (kwetsbare) gebruikers 
te beschermen. Zo voorkomen we 
verkeersonveilige situaties of gedrag. 

Wat gaan we nog meer doen?
• Uitbreiding van de boven- 

genoemde bewustwordings-
campagne 

• Intensieve controles op snelheid 
en alcoholgebruik 

Wat willen we bereiken?
• Minder verkeersslachtoffers 
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6. Bijlagen
Racen!? Dat doe je maar in de woestijn! 

Houd je aan de snelheid voor meer veiligheid
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Bijlage 1. Veiligheidsbeeld 

gemeente Ede 2014-2017

A. Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit en 
overlast

Totaal aantal misdrijven
In de periode 2014-2017 vonden in de gemeente Ede naar verhouding 
minder misdrijven plaats dan gemiddeld in Nederland. In 2017 registreerde 
de politie in de gemeente Ede in totaal 4.900 misdrijven. Dat komt neer op 
43 misdrijven per 1.000 inwoners; in Nederland werden 49 misdrijven per 
1.000 inwoners geregistreerd.

Tussen 2014 en 2017 daalde het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de 
gemeente Ede met 5%. In Nederland bedroeg de daling 20% (zie Figuur 1).

FIGUUR 1

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017

Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners
Gemeente en Nederland, 2014 - 2017

Gemeente Ede Nederland

24



Woninginbraken
Het aantal woninginbraken nam in de gemeente Ede af van 474 in 2014 naar 
410 in 2017. Per 1.000 inwoners betekent dat een daling met 16%. De afname 
in Nederland was twee keer zo groot (zie Figuur 2). Overigens was het aantal 
geregistreerde woninginbraken in Ede tussen 2013 en 2014 al bijna gehal-
veerd.

FIGUUR 2

Vernielingen
Tussen 2014 en 2017 daalde het aantal geregistreerde vernielingen in de 
gemeente Ede met 20%; in Nederland bedroeg de daling 26%. Relatief gezien 
komen vernielingen in Ede minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland 
(zie Figuur 3).
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Geweldsmisdrijven
Ook geweldsmisdrijven vinden in Ede minder vaak plaats dan in heel Nederland. 
In 2017 werden per 1.000 inwoners 3,5 geweldsdelicten geregistreerd, tegenover 
5 per 1.000 inwoners in Nederland.

Ede kende tussen 2014 en 2017 een relatief forse afname van het aantal  
geregistreerde geweldsmisdrijven: 26%. De afname werd vrijwel volledig  
gerealiseerd tussen 2016 en 2017 (zie Figuur 4).

FIGUUR 4

Drugsmisdrijven en drugsoverlast
Onder drugsmisdrijven vallen het bezit, de handel en de vervaardiging van soft- 
en harddrugs. In de periode 2014-2017 daalde het aantal drugsmisdrijven in de 
gemeente Ede van 37 naar 23, oftewel een daling met 38%. De daling is vrijwel 
geheel toe te schrijven aan de afname van het bezit en de vervaardiging van 
softdrugs. De daling van het aantal drugsmisdrijven in Ede was groter dan lande-
lijk, waar een afname van 23% optrad. Afgezet tegen het aantal inwoners komen 
drugsmisdrijven in de gemeente Ede aanzienlijk minder vaak voor dan gemiddeld 
in Nederland (zie Figuur 5).

Naast het aantal misdrijven registreert de politie ook meldingen van overlast van 
drugs. Hierbij gaat het om “het aantreffen van drugs” en diverse “overige drugs-
delicten” (onder andere overlast van drugsrunners en het aantreffen van hennep-
afval). Tussen 2014 en 2017 steeg in de gemeente Ede het aantal meldingen van 
“overige drugsdelicten” van 13 naar 35. Meldingen van het aantreffen van drugs 
daalden van 27 naar 17.

FIGUUR 5
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Overlastmeldingen verwarde personen en jeugdoverlast
De ontwikkeling van het aantal overlastmeldingen wordt weergegeven voor 
de periode 2013-2017 in plaats van 2014-2017 om een evenwichtiger beeld 
te geven van de trend. De landelijke trend van een sterke toename van over-
lastmeldingen van verwarde/overspannen personen is in de grote steden (en 
daarmee in de landelijke cijfers) namelijk eerder ingezet dan in Ede. Hierdoor 
is de relatieve toename tussen 2014 en 2017 in Ede veel groter dan landelijk, 
terwijl de relatieve toename in de periode 2013-2017 landelijk ongeveer even 
groot was als in Ede.

In de gemeente Ede steeg het aantal meldingen van overlast door verwarde/
overspannen personen 4  van 414 in 2013 naar 701 in 2017; een toename van 
64% (afgezet tegen het aantal inwoners) (zie Figuur 6). In Nederland steeg het 
aantal meldingen in deze periode met 58%. Overigens blijkt uit cijfers over de 
eerste drie kwartalen van 2018 dat in 2018 een daling optrad van het aantal 
overlastmeldingen (daling met 5%).

De politie registreerde in 2017 in Ede 424 meldingen van overlast door jeug-
digen, oftewel 3,7 meldingen per 1.000 inwoners. Dat betekent een relatieve 
afname van 7% ten opzichte van 2014 (en in vergelijking met 2013 een relatie-
ve afname van 6%). Vergelijkbare overlastcijfers voor heel Nederland zijn niet 
beschikbaar.

FIGUUR 6

Aantal jongeren (12-18) die als verdachte van een misdrijf in beeld zijn 
gekomen

Jaar Aantal jongeren
2015 285

2016 190

2017 183

4. Voor het aantal overlastmeldingen zien we de eerste helft van 2018 een landelijke stijging 
van 7%. Voor Ede zien we daarentegen een daling van 3% in dezelfde periode die zich lijkt 
door te zetten naar het einde van het jaar.
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B. Ontwikkeling beleving veiligheid en 
  overlast 2014-2017
De beleving van veiligheid en ervaren overlast wordt gemeten door middel 
van enquêteonderzoeken. De landelijke Veiligheidsmonitor wordt jaarlijks 
uitgevoerd en levert alleen resultaten op voor de gemeente Ede als geheel. 
Door de landelijk uniforme vraagstelling en methode is hierbij vergelijking 
mogelijk met landelijke en regionale cijfers.

De lokale Leefbaarheidsmonitor die de gemeente Ede tweejaarlijks in 
eigen beheer uitvoert, levert resultaten op voor de wijken en dorpen van 
de gemeente Ede. Doordat dit onderzoek sinds 1999 plaatsvindt, kunnen 
langjarige trends op een laag schaalniveau in beeld worden gebracht. In de 
grafieken in deze paragraaf wordt de ontwikkeling in de periode 2013-2017 
gepresenteerd.

Veiligheidsbeleving
Inwoners van Ede voelen zich steeds veiliger in hun eigen buurt. Het aandeel 
inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt, is afgenomen van 
20% in 2014 naar 15% in 2017. Landelijk daalde het onveiligheidsgevoel van 
18% naar 16% en in de G40 (100.000+) gemeenten van 24% naar 20% (zie 
Figuur 7).

FIGUUR 7

Ervaren overlast in de buurt
Volgens de landelijke Veiligheidsmonitor is het percentage Edenaren dat veel 
overlast van verloedering ervaart, afgenomen van 23% in 2014 naar 19% in 
2017. 

Het aandeel inwoners van Ede dat veel sociale overlast ervaart, nam tussen 
2014 en 2017 toe van 9% naar 11%. Vergeleken met 2014 ervaren in 2017 iets 
meer Edenaren veel overlast van verkeer in de buurt; 29% in 2014 en 31% in 
2017. 

Langjarige trend beleving veiligheid en overlast
Uit de langjarige trend die de Leefbaarheidsmonitor Ede laat zien, blijkt dat 
inwoners van de gemeente Ede zich sinds 2005 steeds veiliger voelen in de 
eigen buurt. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een langjarige daling van 
de ervaren verloedering, ervaren sociale overlast en ervaren verkeersoverlast. 
Deze gunstige langjarige trends zijn in vrijwel alle wijken en dorpen van de 
gemeente Ede waarneembaar.
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C. Beleving veiligheid en overlast in wijken en  
 dorpen 2013-2017
Veiligheidsbeleving 2013-2017
In veel wijken en dorpen van de gemeente Ede is het veiligheidsgevoel verbe-
terd sinds 2013 (zie Figuur 8). De grootste afname van onveiligheidsgevoelens 
is waarneembaar in Veldhuizen B en Rietkampen. In Ede-Oost is het onvei-
ligheidsgevoel stabiel sinds 2013. In Veldhuizen A is het onveiligheidsgevoel 
toegenomen van 29% in 2013 naar 35% in 2015 en vervolgens gestabiliseerd 
in 2017. Dit is echter nog steeds aanzienlijk gunstiger dan in de periode 2005-
2011, toen gemiddeld 45% van de inwoners zich weleens onveilig voelde in 
de eigen buurt. 

FIGUUR 8

Ervaren verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast 
2013-2017
Inwoners van de dorpen ervaren minder verloedering5 in de buurt dan 
inwoners van de wijken in Ede-stad. Binnen Ede-stad is de ervaren verloede-
ring veruit het laagst in Kernhem en in 2017 op hetzelfde niveau als in 2013. 
In Veldhuizen A, Maandereng en Veldhuizen B komt verloedering relatief vaak 
voor. Bewoners van Maandereng en Veldhuizen B signaleren wel een afname 
sinds 2013; in Veldhuizen A is de ervaren verloedering gelijk aan 2013.

Sociale overlast6 in de buurt komt over de hele linie aanzienlijk minder vaak 
voor dan verloedering. In de dorpen komt sociale overlast minder voor dan 
in Ede-stad. Ede-Oost (inclusief het centrum) en Veldhuizen A kennen naar 
verhouding de meeste sociale overlast en Kernhem de minste.

In de meeste wijken en dorpen is verkeersoverlast7 de meest voorkomende 
vorm van overlast in de buurt. Deze vorm van overlast komt vrijwel net zo 
vaak voor in de dorpen als in Ede-stad. In veel wijken en dorpen ligt de 

16%

21%

18%

35%

20%

11%

21%
20%

15%

11% 12%
10% 11%

5%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

Gem
ee

nte
 E

de

Ede-
O

ost

Ede-
W

es
t

Vel
dhuize

n A

Vel
dhuize

n B

Ker
nhem

Ede-
-Z

uid

M
aa

nder
en

g

Rie
tk

am
pen

Ben
nek

om

Lu
nte

re
n

Eder
ve

en
 / 

De 
Klo

m
p

W
ek

er
om

Rie
tk

am
pen

O
tte

rlo

% inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt
wijken en dorpen, 2013-2017

2013 2015

5 verloedering: rommel op straat, vernield straatmeubilair, bekladde muren/gebouwen, 
hondenpoep stoep/straat/perken.
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agressief verkeersgedrag
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ervaren verkeersoverlast in 2017 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2013. 
Een opvallende afname trad op in Veldhuizen B en Riekampen. Een lichte 
toename is te zien in Ederveen/De Klomp, Harskamp en Veldhuizen A.

Ervaren overlast groepen jongeren 2013-2017
Parallel aan de eerder beschreven afname van de door de politie geregis-
treerde jeugdoverlast, neemt ook in de beleving van inwoners de overlast 
van groepen jongeren af. Het percentage inwoners dat vaak overlast van 
jongeren in de buurt ervaart, is gedaald van 9% in 2013 naar 6% in 2017.

In vrijwel alle wijken en dorpen daalde de ervaren jongerenoverlast, of bleef 
stabiel (Figuur 9). Uitzondering is Veldhuizen A, waar de ervaren overlast 
toenam tussen 2013 en 2015 en vervolgens stabiliseerde. De langjarige trend 
laat echter wel een afname van de ervaren jongerenoverlast in Veldhuizen 
A zien. In 2007 en 2009 gaf namelijk nog 40% van de wijkbewoners aan dat 
overlast van groepen jongeren vaak voorkwam.

FIGUUR 9

Beleving inwoners ten aanzien van drugs
In het grootschalige inwonersonderzoek Leefbaarheidsmonitor Ede 2017 
zijn twee vragen opgenomen over de beleving van inwoners ten aanzien 
van dealen van drugs en de aanwezigheid van wietplantages en/of drug-
slaboratoria in de buurt. In dit onderzoek geeft één op de zes inwoners aan 
dat het dealen van drugs soms (12%) of vaak (5%) voorkomt in hun buurt. 
Buurten waar volgens bewoners relatief vaak drugsdealing plaatsvindt, zijn 
Ede-Centrum (12% vaak en 23% soms), de Hoogbouw-Zuid (16% vaak en 15% 
soms), Veldhuizen A (6% vaak en 22% soms) en de Vogelbuurt (12% vaak en 
15% soms).

Wietplantages en/of drugslaboratoria komen volgens inwoners aanzienlijk 
minder vaak voor dan het dealen van drugs; 0,5% van de inwoners heeft de 
indruk dat wietplantages en/of drugslaboratoria vaak voorkomen in hun buurt 
en 5% denkt dat dit soms voorkomt in hun buurt. In de Hoogbouw-Zuid is 
14% van de inwoners van mening dat dit vaak (1%) of soms (13%) voorkomt. 
Andere buurten waar relatief veel inwoners wietplantages en/of drugslabora-
toria vermoedden, zijn Veldhuizen A (1% vaak en 12% soms), Veldhuizen B (1% 
vaak en 10% soms) en Ede-Centrum (1% vaak en 10% soms).
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Bijlage 2. Evaluatie vast 

cameratoezicht 2018 

Achtergrond en wettelijke basis

Sinds eind 1998 maakt de gemeente Ede gebruik van cameratoezicht in 
de openbare ruimte. Inmiddels is cameratoezicht alom tegenwoordig. 
Het voornaamste doel is het waarborgen van de veiligheid in de openbare 
ruimte. Vaak gaat het om toezicht in binnensteden en uitgaansgebieden. 
Bij voldoende aanleiding wordt cameratoezicht ook ingezet in woonwijken, 
stationsgebieden en andere openbare plekken.

Om de privacy van burgers te beschermen, geldt dat er een helder omschre-
ven en concreet gesteld doel moet zijn om cameratoezicht in te zetten. In 
artikel 151c van de Gemeentewet is bepaald dat het hoofddoel van gemeen-
telijk cameratoezicht het handhaven van de openbare orde is. Dit artikel stelt 
ook dat periodieke evaluatie van het effect van cameratoezicht verplicht is. 
Hierbij geldt geen verplichte vorm en reikwijdte.

In het najaar van 2018 is een beknopte evaluatie van het cameratoezicht in 
de gemeente Ede uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in deze paragraaf 
gerapporteerd. Voor de evaluatie is literatuurstudie verricht, politiecijfers 
geraadpleegd en interviews met professionals van gemeente en politie 
afgenomen.

Cameralocaties gemeente Ede

Anno 2018 vindt op zes locaties in de gemeente Ede cameratoezicht plaats
• Uitgaansgebied van Ede-Centrum; sinds december 1998,
• Veldhuizen A; sinds december 2008,
• NS Station De Klomp (parkeerplaats noordzijde en fietsenstalling zuidzij-

de); sinds november 2011
• Stationsplein NS Station Ede-Wageningen; sinds september 2012,
• Polar Bearsplein (parkeerplaats zuidzijde NS Station Ede-Wageningen); 

sinds augustus 2013,
• Parkweide/Kernhem; sinds oktober 2015.

Bevindingen uit de literatuur

Nationaal en internationaal is veel onderzoek verricht naar effectiviteit van 
cameratoezicht. Uit een vaak geciteerde internationale meta-evaluatie van 
91 wetenschappelijke evaluaties blijkt dat cameratoezicht geen effect heeft 
op geweldscriminaliteit (Welsh & Farrington, 2007). Een belangrijke verklaring 
hiervoor is dat geweld vaak onder invloed van alcohol, drugs of hevige 
emoties wordt gepleegd, waardoor rationaliteit niet meer geldt en men zich 
niet meer laat weerhouden door de camera. Wel bevordert cameratoezicht 
tijdig ingrijpen door de politie - althans indien live meegekeken wordt - en 
draagt het bij aan opsporing van daders achteraf. Cameratoezicht blijkt 
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echter niet effectief om onveiligheidsgevoelens terug te dringen. Ten aanzien 
van de preventie van overige delicten, zoals vermogensdelicten en vernieling, 
blijkt dat cameratoezicht een klein, maar significant effect heeft. De effecten 
blijken het grootst op parkeerterreinen (SCP, 2008).

Uit acht gemeentelijke evaluaties die aan de eisen van quasi-experimenteel 
onderzoek voldoen, blijkt dat het effect van cameratoezicht op de veiligheid 
per gebied verschilt: in vier gemeenten werd een stijging van de (geregis-
treerde) criminaliteit gerapporteerd en in de andere gemeenten een daling 
(Flight en Rovers, 2012).
Ten slotte zijn conclusies over het effect van cameratoezicht niet altijd 
mogelijk, omdat camera’s bijna altijd als onderdeel van een pakket aan 
maatregelen worden ingezet (DSP-groep, 2013).

Politiecijfers cameralocaties

Op de huidige cameralocaties in de gemeente Ede is sprake van (zeer) 
langjarig cameratoezicht. Uit eerder uitgevoerde evaluaties blijkt dat het 
aantal door de politie geregistreerde misdrijven kort na de invoering van ca-
meratoezicht fors gedaald is, zowel in het uitgaansgebied van Ede-Centrum 
als in Veldhuizen A. In het cameragebied in Ede-Centrum is daarnaast een 
structurele afname van het aantal geregistreerde diefstallen en vernielingen 
waarneembaar. Dat geldt niet voor geweldsdelicten. Ook in Veldhuizen A is 
sprake van een structurele daling van het aantal geregistreerde diefstallen 
en vernielingen. Bij de NS stations De Klomp en Ede-Wageningen zien de 
betrokken wijkagenten een afname van autodiefstal en auto-inbraken sinds 
de invoering van cameratoezicht.

Live uitkijken en achteraf opvragen camerabeelden
Live uitkijken van camera’s gebeurt altijd op vrijdag- en zaterdagavond/nacht 
in Ede-Centrum en incidenteel bij specifieke gebeurtenissen op andere 
locaties. Cameratoezicht biedt echter ook de mogelijkheid beeldmateriaal te 
gebruiken voor (politie)onderzoek en opsporingsdoeleinden. In 2018 (tot 4 
december) heeft de politie in de gemeente Ede in totaal 79 camerabeelden 
opgevraagd, in heel 2017 waren dat er 95. Binnen deze evaluatie is niet be-
kend welke resultaten de opgevraagde camerabeelden hebben opgeleverd.

Proef met inzet bodycams
Binnen de afdeling Toezicht loopt in 2018 een proef met de inzet van 
bodycams. Sinds de zomer van 2018 zijn twee bodycams in gebruik, waar-
mee twee koppels kunnen worden uitgerust. Landelijk is al langer ervaring 
opgedaan met de inzet van bodycams. Landelijk lijken de eerste resultaten 
positief op het aspect de-escalatie tijdens gesprekken tussen buitengewone 
opsporingsambtenaren en burgers.
De evaluatie van de proef in Ede is naar verwachting in het eerste kwartaal 
van 2019 beschikbaar.
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Interviews professionals (politie, afdeling 
Toezicht, afdeling Veiligheid)
Professionals zijn overtuigd van het nut van cameratoezicht. Bij de beknopte 
evaluatie in 2018 is de focus gericht op cameratoezicht in Veldhuizen A, 
omdat op andere cameralocaties geen aanleiding bestaat iets te wijzigen. 
De stabiele veiligheids- en leefbaarheidssituatie in Veldhuizen A heeft het 
mogelijk gemaakt om al een aantal camera’s in de wijk weg te halen in de 
afgelopen jaren. 

Conclusie 

De rust in de wijk rechtvaardigt de verwijdering van twee van de drie reste-
rende camera’s. Er wordt wel gepleit voor handhaving van één camera op 
de bekende “hotspot” bij het bruggetje tussen de Luynhorst en Vanenburg. 
Gebleken is dat het cameratoezicht hier bijdraagt aan preventie van overlast 
en criminaliteit, opsporing van daders (ook bij misdrijven die elders zijn 
gepleegd, bijvoorbeeld doordat herkenning van gebruikte voertuigen 
plaatsvindt) en bevordering van veiligheidsgevoelens bij inwoners. Voor een 
optimale effectieve werking van het cameratoezicht is het daarbij in over-
weging te nemen om de huidige camera te vervangen door een kwalitatief 
betere infrarood camera, die ook in het donker goede beelden levert.
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Rekening 
2017

Begroting
2018

Begroting 
2019

Prognose 
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Lasten per productgroep

Veiligheid en toezicht 11.091 N 11.698 N 11.221 N 9.569 N 9.540 N 9.555 N

Totaal lasten programma 11.091 N 11.698 N 11.221 N 9.569 N 9.540 N 9.555 N

Baten per productgroep

Veiligheid en toezicht 1.444 V 1.226 V 1.226 V 262 V 262 V 262

Totaal baten programma 1.444 V 1.226 V 1.226 V 262 V 262 V 262

Saldo van baten en lasten 9.646 N 10.473 N 9.995 N 9.306 N 9.278 N 9.293 N

Storting reserve 0 N 67 N 56 N 124 N 124 N 124 N

Onttrekking reserve 249 V 45 V 13 N 13 N 13 N 13 N

Resultaat 9.398 N 10.495 N 10.064 N 9.444 N 9.416 N 9.431 N

Bijlage 3. De begroting

De activiteiten rondom het dierenasiel zijn verplaatst van Programma 6 
Veiligheid naar Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving (€ 0,1 miljoen). Hiermee 
worden de activiteiten rondom dierenwelzijn meer geclusterd. 
In 2018 waren de lasten van de leerplichtambtenaren begroot op programma 
6 en met ingang van 2019 op programma 2 (onderdeel onderwijs-
ondersteuning). Hierdoor dalen de lasten met € 0,4 miljoen. 
De lasten conventionele explosieven worden enkel voor het volgende jaar 
begroot, dit verklaart het verval in de lasten tussen 2019 en 2020. 
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