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Samenvatting 
 
Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 dat is opgesteld 
door de gemeente, in nauwe samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en de overige 
veiligheidspartners. 
 
Het plan geeft richting aan de aanpak van veiligheidsvraagstukken in de gemeente en vervangt het 
huidige integrale veiligheidsplan 2010-2014. 
 
Het plan bestaat (opnieuw) uit twee delen: 
1. Het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018, vast te stellen door de ge-

meenteraad.  Dit deel geeft de kaders en de richting van het veiligheidsbeleid aan en benoemd 
de prioriteiten. 

2. Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Barneveld 2015-2018, welke de uitwerking geeft 
aan de in deel 1 gestelde kaders en richting, vast te stellen door het college. 

 
Het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeenten 
Nijkerk en Scherpenzeel, die samen met Barneveld de basiseenheid unit Veluwe Vallei Noord van de 
politie vormen.  
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Voorwoord 
 
Het voorliggende beleidsdocument vormt opnieuw de basis voor het integraal veiligheidsbeleid bin-
nen de gemeente Barneveld voor de jaren 2015 tot en met 2018. Het beleid vloeit grotendeels voort 
uit de in 2004 ingezette weg. 
 
In dat jaar werd het eerste  Integraal Veiligheidsplan 2004-2006 voor de gemeente Barneveld vastge-
steld. Het plan bestond uit twee delen; het eerste deel was het raamwerk van het gemeentelijke vei-
ligheidsplan. In dit deel werden definities, doelen en uitgangspunten genoemd, werden onze belang-
rijkste veiligheidspartners beschreven en stond vermeld op welke wijze het gemeentelijke veilig-
heidsplan tot stand is gekomen. Het tweede deel betrof het uitvoeringsprogramma integrale veilig-
heid. In dit deel werd praktisch invulling gegeven aan de integrale aanpak van een aantal veiligheids-
vraagstukken in de gemeente Barneveld. Voor de periode 2007 tot en met 2010 en voor de periode 
2011 tot en met 2014 werd een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld, waarin opnieuw werd ge-
kozen voor de bovengenoemde werkwijze. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren zijn waarde-
ring uitgesproken over deze structuur, waarbij doelen, uitgangspunten, prestaties en indicatoren 
voor het veiligheidsbeleid duidelijk inzichtelijk zijn. 
 
Het is daarom niet verrassend dat voor het Integraal Gemeente Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 
opnieuw voor dezelfde structuur is gekozen.   
 
Basiseenheid Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel 
De politie is één van de belangrijkste veiligheidspartners van de gemeente. Na de politiereorganisa-
tie, die met ingang van 1 januari 2014 van kracht is geworden, werkt de politie vanuit de nieuwe ba-
siseenheid Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. De burgemeesters van deze drie gemeenten vormen, 
samen met de Officier van Justitie en de teamchef van politie, de lokale gezagsdriehoek. 
Omdat de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel tot dezelfde basiseenheid behoren, is gekozen voor 
een Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015/2018 dat is afgestemd met beide andere gemeen-
ten. 
 
Alvorens over te gaan tot uitwerking van dit Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 zijn de aanloop naar 
dit plan en de drie gekozen prioriteiten besproken in de commissie Bestuur van 27 mei 2014 en de 
commissie Samenleving van 17 september 2014.    
 
Sociale en fysieke veiligheid 
In het plan wordt aandacht besteed aan de sociale veiligheid (bestrijding van overlast, criminaliteit en 
onveiligheidsgevoelens), en ook aan de fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing). 
Het plan bevat een beschrijving van wat er op veiligheidsgebied speelt alsmede de prioriteiten die de 
komende periode aan de orde zijn; uiteraard op basis van een analyse.   
 
Samenwerking, regievoering, communicatie, maar vooral ook de betrokkenheid en toewijding van al-
le partijen inclusief de bewoners (waaronder zeker ook de wijkplatforms) zijn opnieuw de belangrijk-
ste randvoorwaarden om dit plan tot een succes te maken en maximale veiligheid te waarborgen. 
 
Veiligheid is en blijft prioriteit in Barneveld. In de afgelopen collegeperiode is hiervoor een goede 
aanzet gegeven. Dat dit beleid succes gehad heeft, blijkt onder meer uit de cijfers van de Veilig-
heidsmonitor, die in april jl. werd gepresenteerd. Bijna negen op de tien inwoners van Barneveld 
voelt zich zelden of nooit onveilig!  
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Drie prioriteiten 
Dit is overigens geen reden om achterover te leunen. Ook het huidige college van B&W blijft inzetten 
op veiligheid. Dit betekent dat, daar waar nodig, repressieve maatregelen worden getroffen, maar 
ook sociale en fysieke oorzaken van onveiligheid aandacht krijgen. In het plan wordt een drietal prio-
riteiten genoemd, waar, gelet op de ernst van de materie, in het bijzonder aan gewerkt zal worden: 
1. High Impact Crimes, met name woninginbraken; 
2. Overlast in de woonomgeving en 
3. Aanpak drank en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast.  
 
Daarnaast wordt sterk ingezet op preventie onder het motto: “Voorkomen is beter dan genezen.” 
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Deel 1 
Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018 

Beleidsprogramma 
 

 
 

 
1. Inleiding 
Een sociale samenleving is een veilige samenleving. Een samenleving waarin bewoners en onderne-
mers zich veilig en geborgen voelen, elkaar steunen en worden gefaciliteerd door de overheid. Het 
gaat over de veiligheid van kwetsbare mensen waarvoor een hechte verbinding tussen de eigen 
kracht enerzijds en het veiligheids- en het zorgdomein anderzijds noodzakelijk is. Onveilige situaties 
hebben betrekking op de openbare orde, geweld, criminaliteit, overlast, rampen en crises.  
 
De samenwerking met de nationale politie en het openbaar ministerie binnen de driehoek is structu-
reel. Ook andere partners worden actief betrokken vanuit de opvatting dat veiligheid een gedeelde 
verantwoordelijkheid is. De gemeente is zich ervan bewust dat door een solide samenwerking een 
betere en duurzame veiligheid ontstaat. Het veiligheidsdomein is omvangrijk en complex. En door 
keuzes te maken en samen te werken, boeken we niet alleen het meeste resultaat maar zien we dat 
effect in de komende jaren terug in de samenleving. 
 
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018, opgesteld in nauwe samenwerking met 
de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel, dit vanuit de ambitie om binnen het werkgebied van de ba-
siseenheid van politie (de unit Veluwe Vallei Noord) met de drie gemeenten samen te werken, ge-
richt op de effectieve integrale veiligheidszorg. Hierdoor kan meer worden gestuurd op een kwalita-
tieve aanpak voor de drie gemeenten met betrekking tot de inzet van middelen, capaciteit en de 
aanpak van overstijgende veiligheidsproblemen.  
 
Met deze nota leggen we als partners in veiligheid de gezamenlijke basis voor de veiligheid in onze 
gemeenten in de periode 2015-2018.  
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2. Kaders 
Veiligheid is een breed begrip. Het is daarom belangrijk om dit onderwerp af te bakenen en aan te 
geven welke (wettelijke) kaders de gemeente Barneveld als uitgangspunt hanteert. Kaders bestaan 
uit meer dan alleen wetgeving. Welke actuele ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden van in-
vloed zijn op het veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente. Maar ook met wie wij als gemeente 
samenwerken. Wie zijn onze veiligheidspartners? 
 

2.1. Ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau 
Het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 sluit aan bij de kaders die afkomstig zijn van landelij-
ke wet- en regelgeving. Dat is de basis voor dit programma. De belangrijkste ontwikkelingen worden 
in deze paragraaf toegelicht. 
 
Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland en Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 
2015-2018 
Iedere vier jaar stellen het openbaar ministerie, de politie en de gemeenten in de Politieregio Oost-
Nederland samen een veiligheidsstrategie1 op voor de komende vier jaar. Daarnaast stelt de Politie-
eenheid Oost-Nederland conform de Politiewet een meerjarenbeleidsplan2 op. Hierin wordt aange-
geven hoe de politie vanuit de veiligheidsstrategie invulling wil geven aan haar reguliere taken. 
Op basis van de integrale veiligheidsplannen van de 81 gemeenten van de Politie-eenheid Oost-
Nederland, het geactualiseerde (landelijke en regionale) veiligheidsbeeld en een brede analyse zijn in 
de veiligheidsstrategie drie thema’s benoemd waar de komende jaren de focus op ligt: 
1. Het eerste thema is ‘de aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving’; 
2. Het tweede thema betreft ‘High Impact Crimes met de aanpak van woninginbraken’; 
3. Het derde thema  is ‘maatschappelijke ondermijning door criminele activiteiten met daarbij als 

focus de aanpak van hennepteelt en drugshandel’. 
 

Openbaar Ministerie (OM) 
Drie ontwikkelingen binnen het Arrondissement Oost-Nederland van het OM zijn relevant voor de 
bovengenoemde Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland: ZSM, Stuurploegen en het AJB. 
 
ZSM: 

ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen, Samenlevingsgericht Mogelijk, waarbij 
OM, politie en justitiële ketenpartners veelvoorkomende misdrijven (denk hierbij aan dief-
stal, mishandeling e.d.) op daadkrachtige wijze aanpakken. Het gaat hierbij om betekenisvol-
le interventies, waarbij verdachten zo snel mogelijk een passende reactie krijgen en recht 
wordt gedaan aan slachtoffers en omgeving. De aansluiting van ZSM met de veiligheidshui-
zen verdient een uniforme werkwijze zodat zowel het veiligheidshuis als de ZSM werkwijze 
elkaar versterken en de werkprocessen op elkaar aansluiten. Dit moet leiden tot het inzetten 
van effectieve en (kosten)efficiënte interventies voor complexe gebieds- en locatie gebonden 
problematiek en de persoonsgerichte aanpak. 

 
Stuurploegen: 

Onder voorzitterschap van het OM functioneert in Oost-Nederland een vijftal districtelijke 
stuurploegen (Barneveld valt onder het district Gelderland-Midden)  en één eenheidsstuur-
ploeg.  De stuurploegen geven een advies over welke potentiële opsporingsonderzoeken pri-
oriteit krijgen. De stuurploegen bekijken ook welke opsporingsonderzoeken traditioneel 
worden opgepakt (door de politie), dan wel welke opsporingsonderzoeken integraal (met 
medewerking van ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) worden opgepakt en 
met welke capaciteit. Per stuurploeg is één burgemeester vertegenwoordigd in de functie 

                                                           
1 Zie: Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland, Apeldoorn 2014 
2 Zie: Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2015-2018 
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van bestuurlijke gids. Voor Gelderland-Midden is dit de burgemeester van Arnhem, de heer 
H.J. Kaiser.  Het is aan de betreffende lokale driehoek waar de casus zich afspeelt om een be-
sluit te nemen over de inzet. In de periode 2015-2018 evalueert het OM de werkwijze van 
deze stuurploegen. 

 
AJB: 

In elk arrondissement is een Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB). De door het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie gefinancierde strafketenpartners zorgen daarin samen voor een 
goed functionerende strafketen. De thema’s worden deels bepaald door de lokale veilig-
heidsplannen, deels door de interne opdrachten en wensen tot verbetering van de strafke-
ten. 

 
Veiligheidsdomein en zorgdomein 
Er is een direct verband tussen het veiligheidsdomein en het zorgdomein. De decentralisaties bieden 
gemeenten kansen en mogelijkheden om effectiever een verbinding te maken tussen het integraal 
veiligheidsbeleid en het lokale zorgbeleid (in het kader van de Jeugdwet en de WMO). Veel gemeen-
ten werken – met het oog op de invoering van de nieuwe zorgtaken – vanuit de gedachte dat inwo-
ners eerst zelf zorgen voor ondersteuning (zelf of met hulp van het eigen netwerk) en pas daarna bij 
gemeente of professional aankloppen. Dit heeft ook effect op de (aanpak van de) veiligheid. 
 
De decentralisatie van de jeugdhulp kan niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid. Thema's uit 
het veiligheidsdomein die direct raken aan het sociaal domein zijn: overlast gevende en criminele 
jeugdgroepen, overlast gevende multiproblemgezinnen, huiselijk geweld en kindermishandeling, na-
zorg van ex-gedetineerden en psychisch kwetsbaren die overlast veroorzaken en een gevaar vormen 
voor zichzelf en hun omgeving. Vaak vraagt de aanpak van deze veiligheidsvraagstukken om een 
meersporenaanpak van straf en zorg, en niet alleen gericht op de jeugdige, maar ook op het gezin en 
de sociale omgeving. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen is daarbij essentieel on overlast en criminali-
teit te voorkomen.  Hier liggen ook relaties voor langer zelfstandig thuiswonen door ouderen met bij-
voorbeeld sociale en brandveiligheidsvraagstukken.  
 
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg 
aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. 
Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen 
en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kin-
dermishandeling.  Binnen het stelsel van de herziene kinderbeschermingsmaatregelen krijgt de bur-
gemeester een nieuwe positie. Hij kan, wanneer de Raad voor de Kinderbescherming na onderzoek 
besluit geen maatregel te nemen (en de burgemeester dit noodzakelijk vind omdat er in zijn ogen 
sprake is van een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van de jeugdige) de kinderrechter inscha-
kelen en deze te vragen naar diens oordeel met betrekking tot inhuisplaatsingen.   
 
Inwoners en veiligheid 
De rol van inwoners bij veiligheid verandert van een passieve naar een actieve rol. Bij rampen en cri-
ses zijn inwoners vaak zelfredzamer dan overheden denken. Het versterken van deze zelfredzaam-
heid en ondersteunen van de minder zelfredzamen kan daardoor al leiden tot een gerichtere aanpak. 
Hetzelfde geldt voor de aanpak van criminaliteit. Vele inwoners hebben zich aangemeld bij Burger-
net(per 1-1-2015 al ruim 5800), NL-alert of andere signaleringsvoorzieningen waarmee ze overheden, 
maar ook elkaar ondersteunen, zoals bij de opsporing van vermiste personen.  Daarnaast is er in onze 
gemeente een dekkend netwerk van wijkplatforms en wordt er volop gebruik gemaakt van sociale 
media.  Inwoners vullen echter niet alleen de mogelijkheden van de overheden aan, maar zijn ook 
een vragende partij. Evenementen, bijvoorbeeld, worden groter en kunnen – mede vanwege de in-
vloed van de sociale media – van het ene op het andere moment worden georganiseerd. Gemeente-
besturen staan voor de uitdaging een balans te zoeken in wat zij mogelijk willen maken door aan te 
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sluiten bij de energie die maatschappelijke initiatieven genereren en tegelijkertijd de balans te bewa-
ken in de mate van overlast en veiligheidsaspecten. 
 
Lokale aanpak radicalisering 
De aanpak van radicalisering is een van de belangrijkste thema’s in het internationale en nationale 
veiligheidsbeleid. Jihadisme vormt op dit moment een substantiële bedreiging voor onze veiligheid. 
Tendensen van radicalisering vragen om een preventieve en repressieve benadering. Het onderwerp 
radicalisering is niet nieuw voor Nederlandse gemeenten.  Wat sinds 2013 wél veranderd is, is 
de uitingsvorm van jihadistisch geweld en de toegenomen verspreiding van het gedachtegoed via 
online media. Circa 180 Nederlanders zijn inmiddels vertrokken naar Syrië en Irak, ongeveer 35 
van hen zijn teruggekeerd naar Nederland. De terroristische aanslag op het Franse weekblad Charlie 
Hebdo in Parijs, januari 2015,  raakt de democratische rechtsstaat in het hart. De aanslag én de reac-
ties daarop in de Nederlandse en Europese samenleving maken duidelijk dat alertheid onverminderd 
nodig is. 
 
Augustus 2014 hebben de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid het Actieplan integrale aanpak jihadisme2 aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Dit plan beschrijft repressieve en preventieve maatregelen in aanvulling op bestaand 
beleid. Ze hebben tot doel om de risico’s die uitgaan van jihadisten te verminderen, hun uitreis te 
verhinderen en jihadistische radicalisering tegen te gaan. Het actieplan kondigt verdere versterking 
van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden aan. Het gaat om de volgende wijzigingen 
die komende maanden in wetgeving worden omgezet: 

 Wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet). 
 Voorstel tot uitbreiding selectieve woningtoewijzing op grond van overlastgevend, crimineel, 

extremistisch of radicaal gedrag. 
 Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap, voorstel tot wetswijziging dat het mogelijk 

moet maken om zonder (onherroepelijke) strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap in te 
trekken van personen die zijn aangesloten bij een (terroristische) organisatie die een bedreiging 
vormt voor de nationale veiligheid. 

 Wetsvoorstel in verband met bestuurlijke maatregelen, zoals gebiedsverbod, 
persoonsverbod, meldplicht, uitreisverbod, de mogelijkheid om beschikkingen (subsidies, 
uitkeringen en toeslagen) af te wijzen en te beëindigen. 
 
Rijk en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanpak van radicalisering. Onze Ge-
meente heeft bij uitstek een preventieve en signalerende rol. Na de aanslagen in 2001 hebben we 
sterk ingezet op een vertrouwensrelatie met de islamitische gemeenschap, kennis en expertise bij 
frontlijnwerkers en zorg- en ondersteuning voor jongeren. Ook nu zijn dit belangrijke elementen van 
de lokale aanpak.  
 
In het reguliere overleg met politie en het Openbaar Ministerie kan besloten worden in te grijpen als 
een persoon of groep radicaliseert.  De lokale aanpak van radicalisering is meer dan het uitvoeren 
van repressieve maatregelen.  Het wegnemen van de voedingsbodem voor gewelddadige activiteiten 
is dan ook een belangrijke opgave waar we als gemeente, samen met het Rijk en onze  partners voor 
staan.  We kunnen gezamenlijk, met maatschappelijke partners én inwoners de dialoog over een ef-
fectieve aanpak van radicalisering tot stand brengen. 
 

2.2. Strategische partners 
In dit hoofdstuk worden verschillende organisaties beschreven waarmee gemeenten samenwerken 
binnen het veiligheidsdomein. Het veiligheidsbeleid is van oorsprong een kerntaak van de overheid. 
De overheid is de eerstverantwoordelijke voor de veiligheid in het publieke domein. De Rijksoverheid 
stelt de richtlijnen op, terwijl de lokale overheid (die als bestuurslaag immers het dichtst bij de inwo-
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ners staat) primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de uitvoering van een adequaat vei-
ligheidsbeleid. De gemeente heeft hierbij de mogelijkheid een faciliterende,  coördinerende-, regisse-
rende-, sturende- of controlerende rol te vervullen.  
 
Wijkplatforms 
In het wijkplatform staan bewoners centraal. Iedere straat/wijk in de gemeente maakt deel uit van 
een platform. Ieder platform wordt actief vanuit de gemeente ondersteund door een coördinator. 
Uitgangspunt is dat bewoners zich binnen de grenzen van een wijk veilig voelen en in vrijheid kunnen 
opgroeien, leven, wonen en met elkaar contact onderhouden. Leefbaarheid en veiligheid staan daar-
bij centraal. Om goed te kunnen functioneren, worden wijkplatforms en buurtpreventieteams onder-
steund door de gemeente, de politie en de woningstichting. 
 
KVO’s 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheer-
sing. Het is een succesvolle formule gebleken om criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden aan 
te pakken. Het doel van KVO is om op basis van samenwerking tussen ondernemers (winkeliers), poli-
tie, brandweer en gemeente bestaande (veiligheids)problemen aan te pakken en hierdoor een veilige 
omgeving voor ondernemers en bezoekers te creëren. Concreet wordt beoogd de schade die het be-
drijfsleven lijdt door criminaliteit, sociale onveiligheid en brand terug te dringen. In Barneveld is een 
KVO actief in het winkelgebied van Barneveld en Voorthuizen.  
 
Stichting Veiligheid en Beheer bedrijventerreinen Barneveld 
Per 1 januari 2015 is de Stichting Veiligheid en Beheer bedrijventerreinen Barneveld opgericht. Deze 
stichting behartigt de belangen op het gebied van veiligheid en beheer van alle industrieterreinen in 
onze gemeente. De stichting Collectieve Beveiliging Harselaar is opgegaan in deze nieuwe stichting. 
Het bestuur wordt gevormd door ondernemers van de diverse bedrijventerreinen, gemeente en poli-
tie.  
 
Politie 
Op 1 januari 2013 werd de Nationale Politie gevormd. Met de komst van de nationale politie zijn het 
beheer van en het gezag over de politie verdeeld. De minister van Veiligheid en Justitie is verant-
woordelijk voor de organisatie en het beheer van de nationale politie. De burgemeesters hebben het 
gezag over de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. De officieren van justitie hebben het ge-
zag over de strafrechtelijke handhaving. Zij vormen het lokale bevoegde gezag.  Het bevoegd gezag 
bepaald welke problemen prioriteit behoeven en kan bestuurlijke maatregelen nemen die bijdragen 
tot de oplossing van dit probleem. Vanuit de eigen deskundigheid ondersteunt de teamchef van de 
politie hen hierin, waarbij ook de districtschef van politie een rol kan spelen.  In de lokale driehoek 
worden de keuzes gemaakt over de inzet van de politie. 
In de gemeente Barneveld wordt de lokale politiezorg verzorgd vanuit de basiseenheid Veluwe Vallei 
Noord. De basiseenheid werkt vanuit een gebiedsgebonden visie, waarin voor de wijkagenten een 
belangrijke plaats is ingeruimd. In 2012 is het aantal gebieden, en daarmee het aantal wijkagenten in 
de gemeente Barneveld met drie uitgebreid. Er werken nu negen wijkagenten in onze gemeente, on-
dersteund door drie Operationeel experts.  
 
 
Openbaar Ministerie (OM) 
Het OM geeft leiding aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zij is één van de belangrijk-
ste partners bij het oplossen van criminaliteit. Haar ambitie is ‘het leveren van een effectieve bijdra-
ge aan een veilige en rechtvaardige samenleving’. Ook de komende jaren blijft de focus van het OM 
Arnhem/Zutphen (de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel vallen onder dit arrondisse-
ment) gericht op het leveren van een bijdrage aan de oplossing van veiligheidsproblemen in de regio. 
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Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 
De VGGM is een complete hulpverleningsorganisatie voor brandweer en volksgezondheid (of concre-
ter: de ambulancehulpverlening en gemeentelijke gezondheidsdienst). Zij ondersteunt gemeenten of 
neemt de regie bij opgetreden risico’s, bij uitbraak van rampen of crises. VGGM behartigt de belan-
gen van zestien gemeenten in de regio Gelderland-Midden (waaronder Barneveld, Nijkerk en Scher-
penzeel) en hun inwoners op het gebied van brandweer en volksgezondheid. Aanvullend hierop 
wordt door VVGM onderzocht of er ook (een vorm van) regionale samenwerking mogelijk is op het 
gebied van effectieve integrale veiligheidszorg. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweerta-
ken – conform de Wet op de Veiligheidsregio’s – overgegaan van de gemeenten naar de VGGM.  
Het algemeen bestuur van de VGGM wordt gevormd door de 16 burgemeesters van de regioge-
meenten. De hoofdofficier van justitie, de coördinerend dijkgraaf en de (vertegenwoordiger van de) 
Commissaris der Koningin zijn tevens uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering.  
Het algemeen bestuur vergadert in gezamenlijkheid met de bestuurscommissie veiligheid en ge-
zondheid. In deze commissie nemen behalve de 16 burgemeesters ook de wethouders volksgezond-
heid deel. 
 
 
Omgevingsdienst de Vallei 
De vijf gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland 
hebben in 2013 samen Omgevingsdienst de Vallei opgericht (OddV). In de Omgevingsdienst de Vallei 
werken deze partijen nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
van milieu- en bouwzaken. De omgevingsdienst voert voor deze partners alle Wabo-taken uit. De wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsver-
gunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die 
leidt tot: 

 betere dienstverlening aan bedrijven en inwoners 
 minder administratieve lasten voor bedrijven en inwoners 
 kortere procedures 
 voorschriften die op elkaar zijn afgestemd 

De Omgevingsdienst de Vallei werkt intensief samen met andere omgevingsdiensten in Gelderland 
en met de brandweer. Ook de lijnen met de politie en hulpdiensten zijn kort. Omgevingsdienst de 
Vallei is één van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland. Samen vormen zij het ‘Gelders Stelsel van 
omgevingsdiensten’. 
 
Veiligheidshuizen in Oost-Nederland         
De aanpak in de veiligheidshuizen verbindt de justitiële, civiel-bestuursrechtelijke aanpak en de zorg- 
en hulpverlening.  In februari 2013 is er een Landelijk Kader Doorontwikkeling van Veiligheidshuizen 
vastgesteld. Dit is een, voor en door ketenpartners opgesteld, visiedocument, waarin het toekomst-
perspectief voor de Veiligheidshuizen wordt geschetst. Het landelijk kader heeft daarbij een nieuwe 
richting aangegeven voor de veiligheidshuizen. Deze richting houdt in: 
De veiligheidshuizen laten de doelgroep benadering los. In plaats daarvan gaan zij zich richten op de 
meest complexe casussen, personen of systemen waar een aanpak alleen effectief en succesvol kan 
zijn als zorg en straf gecombineerd worden in een (maatwerk-) aanpak. Dit wordt de top X genoemd. 
Om een Top X lijst per veiligheidshuis vast te stellen, maken de veiligheidshuizen vooralsnog gebruik 
van diverse informatiebronnen zoals veelplegerslijsten, risicojongeren, gewelddadige personen, High 
Impact Crimes, ernstige huiselijk geweld zaken en andere bronnen. Deze Top X aanpak ontwikkelt 
zich de komende periode door. 
Door het vormen van de Politie eenheid Oost-Nederland en het Arrondissementsparket Oost-
Nederland zijn verbindingen gelegd tussen de veiligheidshuizen in onze regio (Arnhem en Ede). De 
komende periode wordt gebruikt om de verbindingen tussen de veiligheidshuizen te versterken. 
Daarnaast wordt onderzocht wat de betekenis is van de transities in het sociale domein en hoe deze 
kunnen worden geïmplementeerd in de nieuwe werkwijze van de veiligheidshuizen. 
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Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC ON) 
Het RIEC ON is een samenwerkingsverband dat informatie uitwisselt en de samenwerking faciliteert 
tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Bijzondere Opsporingsdiensten. 
Het doel van het RIEC ON is om te voorkomen dat criminele organisaties onbewust door de overheid 
worden gefaciliteerd en dat zodoende een vermenging ontstaat tussen de boven- en onderwereld. 
Het RIEC ondersteunt de bestuurlijke aanpak op de thema’s mensenhandel, hennepteelt, motor-
clubs, vastgoedfraude, witwassen en overige financieel-economische criminaliteit. 
 

2.3 Instrumenten 
Veiligheid kent zoveel aspecten dat een integrale aanpak de enige weg naar succes is. Dit succes 
wordt bereikt wanneer de veiligheidsbeleving van de burger stijgt en het criminaliteitsniveau daalt. 
Om dit te kunnen bereiken is er een doeltreffende aanpak vereist. Dit realiseert de gemeente Barne-
veld zich goed en daarbij hanteert zij  ten dienste staande instrumentariums als: cameratoezicht, 
burgernet,  whatsapp groepen, buurtbemiddeling,  strafbeschikking en bestuurlijke boete.  
 
2.3.1. Cameratoezicht     
De gemeenteraad heeft in een raadsbrede motie in 2006 aangedrongen op cameratoezicht op open-
bare plaatsen. Er is voor wat betreft het plaatsen van camera's artikel 89b opgenomen in de APV van 
de gemeente Barneveld. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om te besluiten tot plaat-
sing van vaste camera's voor bepaalde duur ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen, dit na 
instemming van politie en justitie. Alle geplaatste camera’s maken deel uit van een netwerk. Beelden 
worden uitgekeken in de meldkamer van Securitas, een daarvoor gecertificeerd bedrijf en in het poli-
tiebureau. Op dit moment, januari 2015, is cameratoezicht gerealiseerd op de navolgende plaatsen: 

 Bedrijventerrein Harselaar, Tolboom en De Briellaerd: alle toegangswegen worden met ca-
mera’s bewaakt met Dome (overzichts)  en kentekencamera’s. Op industrieterrein de Harse-
laar  zijn deze kentekencamera’s gekoppeld aan ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). 

  Barneveld-dorp: Rond het winkelgebied zijn negen camera’s geplaatst, waarmee het gehele 
winkelgebied wordt bewaakt, alsmede het station Barneveld-centrum. Daarnaast is een ca-
mera geplaatst op het Torenplein (met name voor evenementen), is er een camera geplaatst 
op de Nieuwe Markt (met name voor toezicht rond de horeca) en is er een camera geplaatst 
op de Veluwehal (met name voor het toezicht op het parkeerterrein).  

 Voorthuizen: De omgeving Bunckmanplein/Hoofdstraat wordt met een camera bewaakt, 
alsmede de omgeving van het winkelgebied tegenover de Gereformeerde Kerk aan de 
Hoofdstraat. Op beide plaatsen is ook een kentekencamera aangebracht.  

 December 2012 is gestart met mobiel cameratoezicht. Dit mobiel cameratoezicht zal (tot 
mogelijke  verruiming van landelijke wetgeving, naar verwachting medio 2015) in de openba-
re ruimte onder dezelfde voorwaarden worden ingezet als bij de vaste camera’s.  

 
In 2015 worden voorstellen gedaan voor extra ANPR camera’s op toegangswegen. Daarnaast zal het 
voor andere industrieterreinen mogelijk worden om aan te sluiten op het cameraproject, opgestart 
op Bedrijventerrein Harselaar.  
 
2.3.2. Burgernet 
Veiligheid is niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van de burgers zelf.  De landelijke over-
heid werkt hiervoor met een alarmeringssysteem, NL-alert. Burgernet werkt in de directe woon- en 
werkomgeving en is een van de middelen die kan bijdragen tot een grotere participatie van burgers 
bij de criminaliteitsbestrijding en creëert ook daardoor een grotere betrokkenheid bij hun leefomge-
ving. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de vei-
ligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefo-
nisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de 
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meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, 
een Burgernetactie op.  Sinds januari 2009 is Burgernet in de gehele gemeente Barneveld operatio-
neel. Op 1 december 2014 waren er 5800 deelnemers aan burgernet, ruim boven de gestelde norm 
van 10 %.  Door middel van actieve communicatie zal de gemeente de komende jaren burgernet blij-
ven promoten.  
 
2.3.4. Whatsappgroepen  
Op dit moment, januari 2015, zijn er 17 Whatsapp groepen en 3 SMS groepen actief in onze gemeen-
te.  Hun belangrijkste taak is het signaleren van verdachte situaties in wijken en buurten, dit via de 
sociale media met elkaar delen en hierdoor voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd.  Het 
opzetten van en werken met Whatsapp groepen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de ge-
meente en de politie. De Whatsappgroepen worden ook op andere wijze ingezet. Dit wordt in dit vei-
ligheidsplan verder verwoord. De gemeente zal de Whatsappgroepen blijvend ondersteunen en zich 
inspannen  om het aantal Whatsappgroepen uit te breiden.  
 
2.3.5.  Strafbeschikking Openbare Ruimte 
Boa’s kunnen een bestuurlijke strafbeschikking opleggen voor overlastfeiten. Deze overlastfeiten zijn 
opgenomen in een lijst, die door het Rijk wordt opgesteld en jaarlijks zal worden aange-
past/uitgebreid.  Op deze lijst zijn  alle feiten die in onze APV en in onze Afvalstoffenverordening zijn 
opgenomen vermeld. De opbrengst van de strafbeschikking gaat naar het Rijk. 
 
2.3.6. Bestuurlijke boete 
Daarvoor speciaal aangewezen boa’s kunnen, in het kader van de Drank en Horecawet, een boete-
rapport opmaken van geconstateerde strafbare feiten (b.v. alcoholverkoop aan jongeren onder de 
18). Dit boeterapport geeft aan wat er geconstateerd is. Aan de hand van dit boeterapport kan de 
burgemeester besluiten om een bestuurlijke boete uit te schrijven. De opbrengsten van deze be-
stuurlijke boetes gaan naar de gemeente.  
 
2.3.7. Buurtbemiddeling   
Buurtbemiddeling beoogt te bemiddelen tussen twee of meerdere personen uit een buurt of wijk. 
Het richt zich op een vroegtijdige aanpak van conflicten en voorkomt dat ergernissen escaleren en 
uitmonden in een strafbaar feit. Met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars lossen de partijen 
samen hun conflict op. Voorbeelden:  burenconflicten over geluidsoverlast, stank, pesterijen en 
zwerfafval. Buurtbemiddeling is een sterk middel om zelfredzaamheid, communicatie en sociale 
duurzaamheid in een wijk of buurt te versterken. Buurtbemiddeling biedt kansen om de kwaliteit van 
de buurt te verbeteren en burenproblemen vroegtijdig aan te pakken. Door het vergroten van onder-
ling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de wijk positief be-
invloed. Op dit moment (januari 2015)  zijn in onze gemeente 15 buurtbemiddelaars actief.  In 2014 
kwamen 61 verzoeken om buurtbemiddeling binnen, 11 minder dan in 2013.   

 
 
2.4  Rol van de gemeente 
Naast de hierboven genoemde strategische partners heeft de gemeente zelf ook een sturende en re-
gievoerende rol in het veiligheidsbeleid. Het voeren van een veiligheidsbeleid is van oorsprong een 
kerntaak van de overheid. De overheid is eerstverantwoordelijke voor de veiligheidszorg in het pu-
blieke domein. De centrale overheid stelt daarvoor richtlijnen op, terwijl de lokale overheid die als 
bestuurslaag het dichtst bij de burger staat, primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uit-
voering van een adequaat veiligheidsbeleid. Het lokale bestuur vervult een spilfunctie tussen de 
vraag van bewoners en de mogelijkheden gericht beleid te ontwikkelen. Juist de gemeente heeft in 
veel gevallen de mogelijkheid een coördinerende, regisserende sturende, of controlerende rol te ver-
vullen In de eerste plaats manifesteren veiligheidsinbreuken zich allereerst in gemeenten. De ge-
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meente kan prioriteiten stellen, randvoorwaarden scheppen en aansturen. Tenslotte is doorgaans 
toespitsing op wijk- en buurtniveau nodig van veiligheidsaanpak. Verder kan een gemeente dwin-
gende regels opleggen, op basis waarvan kan worden opgetreden. Gemeentebreed kan worden vast-
gesteld dat alle betrokken afdelingen steeds meer doordrongen zijn dat veiligheidsvraagstukken 
prominent zijn en dat een gezamenlijke aanpak dwars door afdelingen  heen wenselijk is en lonend 
kan zijn. Goed voorbeeld hiervan is de integrale aanpak bij huiselijk geweld.  
 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft een kader stellende en controlerende rol met betrekking tot veiligheid. De 
raad geeft aan deze rol onder meer vorm door sturing via de programmabegroting.  De gemeente-
raad stelt iedere vier jaar het Integraal gemeentelijk veiligheidsplan vast en neemt kennis van het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma. De raadsfocus is hierbij vooral gericht op beleidsprioriteiten. 
Minimaal eens per jaar vindt er een afstemming/informatie overleg plaats tussen de gemeenteraad 
en de lokale driehoek (burgemeester, Politiechef en waar noodzakelijk de  Officier van Justitie).  
 
College van B&W 
Het College van B en W is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veiligheidsplan, binnen de ka-
ders gesteld door de gemeenteraad.  
 
Burgemeester 
De burgemeester is verantwoordelijk voor het integraal veiligheidsbeleid  in de gemeente. De bur-
gemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie. Hij is 
lid van het bestuur van de politieregio Oost-Nederland.  De burgemeester beschikt op basis van een 
aantal wetten (de basis hiervoor is artikel 172 Gemeentewet) over formele bevoegdheden om (orde) 
maatregelen te nemen.  Denk hierbij aan een noodbevel, noodverordening, inbewaringstelling (IBS) 
van een tijdelijk gevaar veroorzakende patiënt in een Psychiatrische voorziening en de nieuwe taken 
op het terrein van jeugdzorg.  
 
Veiligheidscoördinator  
De veiligheidscoördinator moet gezien worden als de vertegenwoordiger van het gemeentelijk inte-
graal veiligheidsbeleid en ondersteuner van het bestuur. Hij fungeert zowel voor veel interne partijen 
als voor externe organisaties als aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. De veiligheidscoördina-
tor is belast met het verkrijgen en analyseren van relevante informatie en het vertalen van de infor-
matie in beleid. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor het stimuleren en volgen van de voortgang 
van de uitvoering van het beleid. Hij stuurt de boa’s aan, is de aanjager van de wijkplatforms en van 
de diverse projecten in de gemeente, die gericht zijn op veiligheid en leefbaarheid. Tenslotte draagt 
de veiligheidscoördinator zorg voor een goed en up-to-date crisisplan en de daarbij behorende nood-
zakelijke oefening van het bestuur. 
 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) 
De boa's vormen een belangrijke categorie functionarissen in de integrale veiligheidszorg. Toezicht 
blijkt in een behoefte te voorzien, zoals kan worden afgeleid uit de landelijke groei van het aantal 
toezichthouders. De boa’s van onze gemeente werken sinds 1 januari 2014 nauw samen met de 
boa’s van de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel.  Aangezien de politie de operationele regie heeft 
over het toezicht in het publieke domein, is het van belang dat de boa in nauwe samenhang met de 
politie werkt. De boa's zijn hierbij een goede aanvulling op de politie, zeker geen vervanging. De aan-
sturing van de boa's blijft uiteraard een taak van de gemeente, die hierbij ook haar eigen prioriteiten 
kan stellen. In deel 2 van dit gemeentelijk veiligheidsplan, het uitvoeringsprogramma integrale veilig-
heid 2015-2018, staan de te realiseren doelen voor wat betreft de boa's vermeld.  
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Jongerenwerkers 
In het kader van de integrale veiligheidszorg zijn de jongerenwerkers van groot belang. Zij zijn de 
verbindende schakel tussen de jongeren enerzijds en de andere genoemde partners anderzijds. Al-
leen een harde aanpak van de problematiek is immers niet voldoende. Een tweesporenbeleid, ook in 
deze, is onmisbaar. Het gaat in alle gevallen om preventief jeugdbeleid en de contacten met de 
goedwillende jongeren op- en uit te bouwen. 
 

2.5. Visie, ambitie en strategische uitgangspunten 
Visie 
Een sociale samenleving is een veilige samenleving. Een samenleving waarin bewoners, ondernemers 
en ook kwetsbare mensen zich veilig en geborgen voelen. En waar zij gehoord en gesteund worden 
door de overheid. Een gemeente waar inwoners hart hebben voor elkaar en hun verantwoordelijk-
heid durven te nemen. Dit kan alleen door elkaar te respecteren en goed met elkaar te communice-
ren; ook als iets niet aan de verwachtingen voldoet. Door samen te blijven werken, ontstaat een vei-
lige en leefbare gemeente om prettig in te wonen, te werken en te verblijven. 
 
Ambitie 
De ambitie geeft aan wat de gemeenten, samen met de veiligheidspartners, willen bereiken. Voor-
uitkijkend naar 2018 zijn dat: 
 Het verminderen van de overlast, geweld en criminaliteit (objectieve veiligheid) 
 Het vergroten van het veiligheidsgevoel onder inwoners (subjectieve veiligheid) 
 
De samenwerking van de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel binnen het werkgebied van 
de basiseenheid Veluwe Vallei Noord) richt zich primair op de effectieve integrale veiligheidszorg. 
Daarbij wordt gestuurd op een kwalitatieve aanpak met inachtneming van de inzet van beperkte 
middelen, capaciteit en de aanpak van overstijgende veiligheidsproblemen. 
In paragraaf 4 worden de bovenstaande ambities in SMART geformuleerde doelen uitgewerkt. 
 
Strategische uitgangspunten 
Om de genoemde ambities te bereiken, worden de volgende strategische uitgangspunten binnen het 
veiligheidsdomein benoemd: 
 
Regie op het integraal veiligheidsbeleid: 

De gemeente heeft de regie over het integraal veiligheidsbeleid. Deze regierol kan op ver-
schillende manieren tot uiting komen: een sturende, coördinerende-, ondersteunende-, con-
trolerende- of faciliterende rol.  

 
Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018: 

Dit geeft een compleet en transparant overzicht van het veiligheidsbeleid en wordt vertaald 
in concreet geformuleerde doelstellingen, effecten en activiteiten. 

 
Lokale veiligheidsaanpak: 

De veiligheidsaanpak is door de lokale aanpak het meest effectief. Het veiligheidsprobleem 
zelf, maar ook de context waarbinnen het zich manifesteert, is bepalend voor de integrale 
aanpak. Zo komt de verbinding met de omgeving het beste tot zijn recht. 
 

Gedeelde verantwoordelijkheid: 
De verantwoordelijkheid voor de openbare orde en de veiligheid is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van alle veiligheidspartners. Zij gebruiken deze om de gemeente veilig te 
houden en veiliger te maken. 
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Oplossingsgericht samenwerken: 
De gemeente  kiest voor een krachtige aanpak van de problemen op de gekozen thema’s, 
zowel lokaal als regionaal (focus). Wij willen daarbij oplossingsgericht samenwerken. Niet de 
taken van de afzonderlijke partijen, maar het veiligheidsprobleem en de integrale aanpak 
staan centraal. 

 
Betrokken samenwerken: 

Hierbij worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt de aanpak samen besproken en spreken 
partijen elkaar vertrouwen aan op de uitvoering van afspraken.  

 
Afgestemde beleidscyclus: 

De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel stemmen de beleidscycli met de veilig-
heidspartners (nationale politie en OM) af zodat een aantal  beleidskeuzen gezamenlijk kun-
nen worden gemaakt en worden vertaald naar een integrale aanpak, zowel lokaal als regio-
naal in de Politieregio Oost-Nederland. 

 
Afstemming bestuurlijk en ambtelijk overleg: 

Om een betrokken en integrale samenwerking, voor een gerichte en versterkte sturing op de 
aanpak van de gekozen thema’s, te realiseren, wordt een afgestemde en slagvaardige over-
legstructuur ingericht. 

 
Aansluiting veiligheidsdomein met zorgdomein: 

In het kader van de overheveling van de zorgtaken van Rijk en provincie naar gemeente, sluit 
ook het zorgdomein aan op het veiligheidsdomein en vice versa.  

 
Adequate informatievoorziening: 

Voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie en doelen, is een uniforme en adequate in-
formatievoorziening van belang. Deze helpt ons, en waar mogelijk anderen, om strategieën 
en interventies te kiezen, maar ook om te monitoren hoe het staat met de veiligheidsaanpak. 
Daarnaast draagt dit bij aan het zo snel en goed mogelijk uitwisselen van persoonsinformatie.  

 
Slimmer toezicht houden en handhaven: 

Waar mogelijk. wordt actuele operationele informatie beschikbaar gemaakt voor gemeente-
lijke toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Dit met als doel om 
de beschikbare capaciteit in te zetten op die plekken (of voor die doelgroepen) waar de risi-
co’s het grootst zijn. Ook de samenwerking met private partijen maakt hier deel van uit, bin-
nen de geldende wettelijke kaders. 

 
Innovatie: 

Innovatieve en technologische werkwijzen (zoals burgernet, social media, cameratoezicht-
ruimten, delen actuele informatie, nazorg slachtoffers) voor slim interveniëren. 

 
Financiën: 

Om de geformuleerde doelstellingen en ambitie te realiseren, zijn voldoende capaciteit en fi-
nanciële middelen van belang. 
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3. Veiligheidsbeeld Basiseenheid Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 
3.1. Veiligheidsanalyse 
Net als in het Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 streeft de gemeente Barneveld ook voor de ko-
mende periode 2015-2018 naar een op maat gesneden veiligheidsbeleid en een goed afgewogen pri-
oritering. Hiervoor is het veiligheidsbeleid 2011-2014 geëvalueerd, wordt gebruik gemaakt van de 
veiligheidsmonitor 2013 (uitkomsten beschikbaar april 2014) en van de meest actuele politiecijfers.  
De veiligheidsmonitor dient vertrekpunt te zijn van de beoordeling van de veiligheidssituatie. Daarom 
zal de veiligheidsmonitor 2013 hieronder nader worden uitgewerkt. De nieuwe veiligheidsmonitor zal 
eind 2017 worden gehouden en in 2018 worden gepubliceerd. Deze vormt dan weer het vertrekpunt 
van het nieuwe Integrale Veiligheidsplan. Naast deze min of meer gelijkmatige bronnen is ook ge-
bruik gemaakt van de ervaringen en kennis van degenen die operationeel in de veiligheidssector ac-
tief zijn. Het gaat hierbij onder meer om ervaringen uit de wijkplatforms en van de wijkagenten en 
jongerenwerkers. 
 
De veiligheidsmonitor 2013 beschrijft de actuele stand van zaken en de ontwikkeling van leefbaar-
heid en veiligheid. Dit wordt vergeleken met vergelijkingsgebieden (Nederland en Regio). Hieronder 
worden de conclusies uit de veiligheidsmonitor 2013 verwoord.  
 
Leefbaarheid woonbuurt 
 De fysieke kwaliteit (inrichting) van de leefomgeving is in Barneveld vergelijkbaar met het gemid-

delde.  
 Inwoners zijn positiever dan gemiddeld over de sociale kwaliteit van de leefomgeving   
 9 % van de inwoners vindt dat hun wijk vooruit is gegaan in het afgelopen jaar tegen 8 % achter-

uit. 
 Inwoners beoordelen de leefbaarheid van hun woonbuurt gemiddeld met een 7,6 (7,4 in de bei-

de vergelijkingsgebieden).  
 
Overlast in de buurt 
 In Barneveld wordt minder verloedering ervaren, is er minder sociale overlast en minder ver-

keersoverlast in de buurt dan in de vergelijkingsgebieden.  
 De drie belangrijkste buurtproblemen zijn volgens de bewoners:  te hard rijden, hondenpoep en 

parkeerproblemen.  
 
Veiligheidsbeleving en onveilige plekken 
 In Barneveld voelen meer mensen (88%) zich veilig in de eigen buurt dan in de vergelijkingsge-

bieden (81 % in de beide vergelijkingsgebieden).  
 De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 7,5. (7,1 in de beide 

vergelijkingsgebieden).  
 28 % van de inwoners voelt zich wel eens onveilig (37 % in de beide vergelijkingsgebieden) en 1 

% voelt zich vaak onveilig (2 % in de beide vergelijkingsgebieden).  
 11 % van de inwoners verwacht komend jaar slachtoffer te worden van woninginbraak.  
 
Respectloos gedrag 
 Wordt het meest veroorzaakt door onbekenden op straat, gevolgd door personeel van win-

kels/bedrijven, overheidsinstanties en onbekenden in het openbaar vervoer. Respectloos gedrag 
wordt het minst vaak veroorzaakt door bekenden zoals partner, familie of vrienden.  

 
Slachtofferschap 
 14 % is slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict (19 % in de vergelijkingsgebie-

den).  Vermogensdelicten komen het vaakst voor (9%), gevolgd door vernielingen (5 %) en ge-
weldsdelicten (1%).  
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 In totaal waren er in de afgelopen 12 maanden 20 delicten per 100 inwoners, een stuk lager dan 
in de vergelijkingsgebieden (31,4 % en 35,9 %).  

 
Functioneren politie en gemeente  
 Inwoners zijn over het contact met de politie vaker tevreden (63 %) dan gemiddeld in de vergelij-

kingsgebieden, 60 % in Gelderland-Midden en 58 % in Nederland. 
 29 % van de inwoners is tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt, tegen 25 

% in de beide vergelijkingsgebieden.   
 In Barneveld is men tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leef-

baarheid en veiligheid. Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is ligt hoger (45 %) dan in de 
vergelijkingsgebieden, respectievelijk 39 % in Gelderland-Midden en 37 % in Nederland. 

 
Aandachtspunten 
 In Barneveld verdient de situatie in de wijk de Lors en Oldenbarneveld de aandacht van gemeen-

te en politie. Er is hier structureel veel overlast en de inwoners voelen zich relatief vaker onveilig. 
In deze wijken is ook de tevredenheid over het functioneren van gemeente en politie gedaald.  

 In Voorthuizen vinden relatief veel inwoners dat de criminaliteit is toegenomen. De veiligheids-
monitor geeft hierbij aan dat de enige aanwijsbare reden voor het lage rapportcijfer in Voorthui-
zen is gelegen in het feit dat veel inwoners het idee hebben dat de criminaliteit is toegenomen. 
Vermoedelijk is de gewapende overval met een dodelijk slachtoffer in augustus 2012 hier de oor-
zaak van. In Voorthuizen ligt het percentage slachtoffers van woninginbraak 3x hoger dan gemid-
deld in Barneveld en de inwoners vertonen vaker vermijdingsgedrag en nemen meer preventieve 
maatregelen.  

 In de wijk Zuid-II lijken er spanningen te zijn tussen verschillende (bevolkings)groepen in de wijk. 
Er is hier relatief veel overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners. Relatief veel 
inwoners uit deze wijk hebben te maken gehad met discriminatie en/of zijn bekend met het anti-
discriminatiebureau. 
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4. Gezamenlijke prioriteiten van de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 
4.1. Inleiding 
Er zijn in het gebied van de basiseenheid Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel diverse grensoverschrij-
dende veiligheidsproblemen. Vanuit strategisch oogpunt wordt gekozen voor de drie meest voorko-
mende en/of belangrijkste prioriteiten die in het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsprogramma 2015-
2018 verder worden uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn in een eerder stadium met de veiligheidspart-
ners besproken en ook opgenomen als prioriteit in de genoemde Veiligheidsstrategie Oost-
Nederland 2015-2018. Daar komt bij, dat deze prioriteiten baat hebben bij een gecoördineerde een-
heid brede (Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel)  aanpak. Voor de selectie van deze prioriteiten zijn 
verschillende bronnen geraadpleegd. Zoals het beleidskader vanuit de Rijksoverheid, politiegegevens 
(gebiedsscan/cijfers), gemeentelijke bronnen (o.a. de coalitieakkoorden, de hierboven genoemde 
veiligheidsmonitor en integrale nota’s).  
 
De voorgestelde prioriteiten:  

 High Impact Crime, focus op woninginbraken 

 Overlast in de woon- en leefomgeving 

 Aanpak drank en drugsgebruik en –overlast  
 

In deze paragraaf lichten we de drie gezamenlijke prioriteiten toe. 
 

 
 

4.2. Prioriteit 1 Aanpak High Impact Crime (HIC) (met een focus op woninginbraken) 
Inbraken hebben een hoge impact. Er wordt inbreuk gemaakt op de privacy van inwoners en zij mis-
sen vaak dierbare en kostbare spullen. Om die reden is de aanpak van woninginbraken een belangrijk 
veiligheidsthema. Alleen een gezamenlijke aanpak, waarbij iedere partner zijn eigen verantwoorde-
lijkheden oppakt, is effectief en zal zorgen voor een vermindering van woninginbraken. 
De afgelopen jaren is er zowel landelijk als regionaal een toename geweest van het aantal woningin-
braken. In de Politieregio Oost-Nederland blijkt uit de politiecijfers een stijging van >13.000 (in 2011) 
naar >15.000 (in 2013) woning- en schuurinbraken. Daarmee heeft de Politieregio Oost-Nederland in 
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absolute zin het hoogste aantal inbraken van Nederland en kende in de periode 2011-2012 zelfs de 
grootste stijging. Gelukkig is er regionaal een kleine afname van 5% te zien vanaf 2014.  
 
 
In onderstaande tabel politiecijfers diefstal/inbraak woning van de gemeenten Barneveld:  

 2010/2013 (gemiddeld) 2013 2014  

Woninginbraken 196 228 195 

 
Wat is de ambitie? 
Het verminderen van de criminaliteit en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Beide worden be-
reikt door de daling van het aantal woninginbraken nog steviger om te zetten in een daling voor de 
periode 2015-2018 met 5 % per jaar naar maximaal 160 woninginbraken in 2018.    
 
Wat zijn de doelstellingen? 
De volgende doelen staan daarbij voor ogen: 
 De ambitie, maximaal 160 woninginbraken in 2018, versneld te realiseren door gezamenlijke, in-

tegrale aanpak van alle veiligheidspartners.  
 De verbeterde veiligheid moet ook als zodanig worden ervaren door de bewoners in de gemeen-

te Barneveld.  Dit betekent dat de kans op slachtofferschap vermogensdelicten (waaronder wo-
ninginbraak) in 2018 maximaal 9 % bedraagt. (Bron: Veiligheidsmonitor 2017) 

 
Wat wordt daarvoor gedaan?  
De gemeente Barneveld  heeft de afgelopen jaren fors ingezet op het bestrijden van deze high-
impact crime.  Dit zullen we de komende periode onverminderd voortzetten. We voeren op lokaal 
niveau de regie op de gezamenlijke aanpak van woninginbraken. We doen dit samen met onze stra-
tegische partners (bewoners).  De leden van de lokale driehoek, Openbaar Ministerie en de Nationale 
Politie zijn hierin belangrijke samenwerkingspartners binnen het Basisteam Veluwe Vallei unit Noord. 
We zetten sterk in op burgerparticipatie, voorlichting, helingbestrijding en gerichte daderaanpak. In 
Voorthuizen ligt het percentage slachtoffers van woninginbraken 3 x hoger dan gemiddeld (Veilig-
heidsmonitor). Speerpunt van de aanpak zal zich hierop richten.  
 
In deel 2, het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015-2018, wordt aangegeven op welke 
manier wij aan deze doelstellingen uitvoering willen geven en welke concrete zaken wij in dat ver-
band willen oppakken. 
 

4.3. Prioriteit 2 Aanpak Overlast in de woon- en leefomgeving 
Veel incidenten in de directe woon- en leefomgeving hebben te maken met verschillende soorten 
overlast. In onze gemeente wordt er minder verloedering ervaren, is er minder sociale overlast en is 
er minder verkeersoverlast dan gemiddeld in de regio Gelderland-Midden en Nederland (bron: vei-
ligheidsmonitor 2013).  Dat wil niet zeggen, dat deze prioriteit minder van belang is. Integendeel. Als 
belangrijkste buurtproblemen in onze gemeente worden nog steeds te hard rijden, hondenpoep, 
parkeerproblemen, overlast rondhangende jongeren en horecaoverlast genoemd. Het is dan ook van 
belang om deze signalen van bewoners serieus te nemen en hier, samen met onze veiligheidspart-
ners, op in te spelen.  Ook diefstallen van fietsen/bromfietsen en diefstallen uit auto’s, vaak gepar-
keerd in woonwijken, dragen ook in sterke mate bij aan onveiligheidsgevoelens van de inwoners.  Ui-
teraard is het hierbij van belang om die maatregelen te nemen in die wijken, waar de overlast het 
meest wordt ervaren. De Veiligheidsmonitor geeft hier, in combinatie met gerichte politiecijfers, dui-
delijke signalen voor af.   
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Tabel: Politiecijfers met betrekking tot een aantal overlastsituaties 

 2010/213 (gemiddeld)  2013 2014   

Overlast jeugd 207 193 223 

Diefstal fiets/bromfiets 238 259 216 

Parkeerproblemen 150 129 120 

Diefstal af/uit auto 253 184 180 

Vernielingen 263 232 258 

Overlast vuurwerk   64   70   79 

     
 
Naast deze genoemde buurtproblemen is het van belang om ook actief in te zetten op specifieke on-
derwerpen, hieronder nader te noemen, gericht op de (eigen) veiligheid in de directe woon- en leef-
omgeving: 
 

 Terugkeer gedetineerden 

 Mensenhandel 

 Huiselijk geweld     

 Kindermishandeling/misbruik   

 Overlast gevende personen    
 
 

 Terugkeer gedetineerden:  
Adequaat om te blijven gaan met  terugkeer van gedetineerden in de samenleving is van belang.  Het 
is een gezamenlijke ambitie van rijk en gemeenten om het hoge recidivecijfer (70% valt binnen af-
zienbare tijd weer terug in crimineel gedrag) terug te dringen. Zo werkt het kabinet aan een veiliger 
samenleving met het project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’. Eén van de ambities binnen dit pro-
ject is om de recidive onder (ex-)gedetineerde burgers met tien procentpunt te verlagen.  
Voor gemeenten kan het terugdringen van recidive een bijdrage leveren aan het verminderen van 
overlast en het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. Een sluitende aanpak nazorg le-
vert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarbij werken Justitie, gemeenten en maatschappelijke orga-
nisaties gezamenlijk aan het vergroten van de re-integratiekansen. De gemeente richt zich hierbij 
met name op:   

 een geldig identiteitsbewijs; 
 onderdak direct na ontslag uit detentie, minimaal maatschappelijk opvang; 
 inkomen uit werk of uitkering om direct na ontslag uit detentie in het eerste levensonder-

houd te kunnen voorzien en indien arbeid niet haalbaar is een vorm van dagbesteding; 
 inzicht in schulden en een plan voor schuldhulpverlening en het vaststellen van zorgbehoef-

ten en indien geïndiceerd, het realiseren van (continuïteit van) zorg. 
 
Voor wat betreft de terugkeer van personen, waarbij een reële  kans op maatschappelijke onrust be-
staat, heeft de gemeente oktober 2014 een convenant ondertekend en werken we conform een 
vastgesteld protocol.  
 
 

 Mensenhandel: 
Het landelijk vastgestelde basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel dient als referentieka-
der en handelingsperspectief voor onze gemeente om onze rol binnen de bestuurlijke aanpak van 
mensenhandel (verder) in te vullen. De achterliggende vraag is hierbij: ‘Wat is nodig om mensenhan-
del vanuit ons bestuur effectief aan te kunnen pakken? De gemeente staat voortdurend met verschil-
lende ketenpartners in contact en zal, waar nodig,  bestuurlijke middelen inzetten om mensenhandel 
aan te pakken.  We werken hierbij aan:  
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 Een actieve signalering van mensenhandel (signalen van burgers, politie/justitie). 
 De veiligheidscoördinator  treedt op  als contactpersoon binnen de gemeente. Hij is  bekend 

met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en is  bekend  met 
de instanties waar slachtoffers mensenhandel terecht kunnen. Onze gemeente is aangeslo-
ten bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost Nederland.  Er is een spe-
ciaal netwerkoverleg mensenhandel, gecoördineerd en geregisseerd door het RIEC, waar on-
ze gemeente aan deelneemt. 
De bestuurlijke borging van dit netwerkoverleg vindt plaats in een stuurgroep mensenhandel, 
namens de burgemeesters van Oost Nederland geleid door de burgemeester van Millingen 
aan de Rijn, mevrouw M.H.F. Schuurmans. 

 Het opstellen van lokale regelgeving in onze APV,  welke de aanpak van mensenhandel on-
dersteunt. Dit beleid is gericht op prostitutie,  de aanpak van seksuele uitbuiting is hier een 
onderdeel van. Omdat de Wet Regulering Prostitutiebeleid nog niet in werking is getreden, 
heeft het RIEC eind 2013, samen met het team mensenhandel van de politie en justitie voor 
de regio IJsselland een regionaal kader prostitutiebeleid ontwikkeld. In 2015 wordt dit beleid 
ook (bestuurlijk) uitgerold in Oost Nederland.  

 

 Huiselijk geweld:    
In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen 
de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Bij 
het Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei kwamen in 2013 660 meldingen van huiselijk geweld binnen, 
waarvan 506 via de politie. Vanuit de gemeente Barneveld meldde de politie in totaal 106 x. Huiselijk 
geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 'huiselijk 
geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, 
gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machts-
verschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als 
seksueel of psychisch. In samenwerking met het veiligheidshuis wordt huiselijk geweld daar waar 
mogelijk opgepakt. De burgemeester zal het hem ten dienste staande instrumentarium (tijdelijke 
huisverboden) hiervoor inzetten.  In 2014 werd hiervan 9 keer gebruik gemaakt.    
 
Per 01-01-2015 is het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)  samengevoegd met het Advies- Meldpunt 
Kindermishandeling  (AMK) tot het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
(AMHK). De reden van de samen voeging is om komen tot  een herkenbaar en laagdrempelig meld-
punt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de samenhang wordt be-
nadrukt.  Het AMHK opereert onder de naam “Veilig Thuis” en heeft de volgende taken: 

 Fungeren als herkenbaar en toegankelijk advies en meldpunt voor gevallen of vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 Verlenen van advies en consult aan de melder. 
 Doen van onderzoek naar aanleiding van een melding om te bepalen of sprake is van kin-

dermishandeling of andere vorm van Huiselijk geweld.  
 Informeren van, indien nodig, politie,  Raad voor de kinderbescherming  en inschakelen van 

passende hulpverlening. Overdragen van casus aan de Raad voor de kinderbescherming als 
vrijwillige hulpverlening probleem niet kan oplossen. 

 
• Kindermishandeling/misbruik:  
Kindermishandeling/misbruik vindt in Nederland in toenemende mate plaats. Alleen al in 2014 zijn 
naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van geweld. In onze gemeente werden in 2013 in totaal 
136 onderzoeken uitgevoerd door de Raad voor de kinderbescherming. Daarnaast werden er in 2013 
in totaal 25 meldingen gedaan bij het AMK.  In de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn 
drie pijlers maatgevend voor de maatregelen die we gaan nemen: 

 het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers via preventie, signaleren en waar 
nodig bieden van opvang en nazorg; 
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 het gericht opsporen en aanpakken van de daders; 
 het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. 

 
Om deze problematiek adequaat aan te kunnen pakken zullen wij hiervoor  in 2015 nader onderzoek 
doen (omvang, ernst, vormen, risicogroepen), instrumenten en partners met wie gezamenlijk kan 
worden opgetreden. Dit onderzoek zal uitmonden in een plan van aanpak. Voor dit onderzoek en het 
ontwikkelen van plan van aanpak willen we een éénmalig budget van € 15.000.- vrijmaken.   
 
• Overlastgevende jeugd en personen: 
Periodiek wordt op initiatief van de politie met behulp van de shortlistmethodiek van Beke en Fer-
werda bekeken of er jeugdgroepen in Barneveld vallen onder de categorie hinderlijke, overlastge-
vende en criminele groepen.  Tot op heden (januari 2015) was dit niet het geval. Mocht blijken dat er 
met behulp van deze methode jeugdgroepen onder een van de genoemde categorieën gaan vallen, 
zal met betrekking tot deze groep een integraal plan van aanpak worden opgesteld met daarin 
groepsgerichte en individugerichte acties. Uitvoering gebeurt dan in nauwe samenwerking tussen po-
litie en gemeente, het veiligheidshuis en het CJG. Deze integrale aanpak zal ook voor wat betreft 
overlastgevende personen in woonwijken worden toegepast, in die gevallen sluit de woningcorpora-
tie als partner aan. 
 
 
Wat is de ambitie? 
Het verminderen van de criminaliteit en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Beide worden be-
reikt door het terugdringen van het aantal overlastmeldingen jeugd, parkeren en verkeersoverlast en 
het terugdringen van het aantal fiets/bromfietsdiefstallen en diefstallen uit auto’s in woonwijken, 
met name toegespitst op die wijken, waar de specifieke overlast het meest wordt ervaren. Commu-
nicatie en afstemming tussen alle veiligheidspartners en de bewoners in de wijken is optimaal, struc-
turele problemen die de objectieve en subjectieve veiligheid aantasten behoren tot het verleden. 
Mensenhandel, huiselijk geweld en kindermishandeling worden met alle betrokken partijen voortva-
rend aangepakt en teruggedrongen.  
 
Wat zijn de doelstellingen? 

 Een daling van 5 % per jaar van het aantal overlastmeldingen en diefstallen voor de periode 
2015-2018 ten opzichte van 2014.   
 

 2014 2018 

Overlast jeugd 223 182 

Diefstal fiets/bromfiets 216 176 

Parkeerproblemen 120   98 

Diefstal af/uit auto 180 147 

Vernielingen 258 210 

Overlast vuurwerk   79   64 

 
 Een daling van minimaal 20 % van de overlastbeleving die bewoners ervaren in hun eigen 

buurt (Bron: veiligheidsmonitor 2017) 
 De komst van plegers van ernstige gewelds- en zedendelicten, na detentie of verlof, mag 

geen verrassing meer zijn voor onze gemeente. De gemeente heeft hiervoor oktober 2014 
een convenant met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgesloten met als doel een juiste 
balans aan te brengen tussen het zwaarwegend belang bij handhaving van de openbare orde 
na terugkeer en de belangen van de betreffende plegers.  
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 Mensenhandel wordt, in samenwerking met de veiligheidspartners,  effectief aangepakt. Op 
die plaatsen, waar zich dit voordoet (campings, woonwijken) wordt hier op adequaat op ge-
reageerd.   

 Huiselijk geweld en kindermishandeling/misbruik moet stoppen. In 2015 zal de gemeente 
hiervoor komen met een plan van aanpak.    

 Overlastgevende jeugd en personen en huiselijk geweld worden integraal, in nauwe samen-
werking met de genoemde partners, aangepakt.   
 

Wat wordt daarvoor gedaan? 
De gemeente Barneveld voert op lokaal niveau de regie op de gezamenlijke aanpak van overlast. 
Voor wat betreft horeca, jaarwisseling, grote evenementen en jeugdoverlast op straat vindt regelma-
tig overleg plaats op diverse niveaus en verschillende disciplines. Onze strategische partners (bewo-
ners) worden hier nauw bij betrokken.  Voor wat betreft de aanpak van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling/misbruik wordt nauw samengewerkt met het RIEC en het veiligheidshuis.  
 
In deel 2, het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015-2018, wordt aangegeven op welke 
manier wij aan deze doelstellingen uitvoering willen geven en welke concrete zaken wij in dat ver-
band willen oppakken. 
 

4.4. Prioriteit 3 Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende over-
last 
De gemeente Barneveld werkt, samen met acht andere gemeenten uit de FoodValley regio samen in 
het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. Dat is niet zonder reden.  Er is sprake van ‘te vroeg, 
te veel en te vaak’ gebruik van alcohol. De activiteiten die worden ontwikkeld (zie het uitvoerings-
programma in het tweede deel van dit Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018), richten 
zich met name op preventie en voorlichting en kunnen – volgens onderzoek – het beste worden ge-
richt op de (directe) omgeving van de drinkers, zoals scholen voor voortgezet onderwijs, ouders en 
alcoholverstrekkers. 
 
De (nieuwe) Drank- en Horecawet (DHW) 
De DHW is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Het doel van de DHW is het voor-
komen van gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik. Op basis 
van de DHW is het doorschenken aan personen onder invloed verboden. Vanaf 1 januari 2014 is het 
schenken van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar verboden.  
 
De belangrijkste wijzigingen Drank- en Horecawet zijn: 

 Verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar: per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop 
van zwak alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Er geldt nu één leeftijds-
grens voor alle alcoholhoudende dranken. 

 Decentralisatie van het toezicht op de naleving DHW: het toezicht op de DHW is per 1 januari 
2013 overgedragen aan de gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is dat gemeenten het toe-
zicht efficiënter in kunnen zetten en vaker toezicht kunnen uitoefenen. De burgemeester kan 
gemeentelijke toezichthouders aanwijzen voor het lokale toezicht. De gemeenten Barneveld, 
Nijkerk en Scherpenzeel werken, met nog zes andere gemeenten in Regio FoodValley, samen 
in het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley. 

 
Naast regionale aanpak binnen FrisValley komen via de politie er ook signalen binnen van drugsge-
bruik en overlast. Ook in de gemeente Barneveld wordt door een aantal jongeren drugs gebruikt. 
Vanuit de GGD monitoren is het drugsgebruik onder jongeren in Barneveld laag, maar we hebben de 
indruk dat het gebruik groter is en groeit. Dat willen we beter in beeld brengen.  Het is belangrijk, om 
goed inzicht te krijgen in deze problematiek, zodat op basis hiervan een compleet plan van aanpak 
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gemaakt kan worden. Op basis van de huidige gegevens is het in ieder geval noodzakelijk om op het 
gebied van preventie te investeren in actieve voorlichting over de gevaren van drugsgebruik.  Daar-
naast zal de aanpak zich moeten richten op de aanpak van dealers en telers.  De politie geeft in de 
Veiligheidsstrategie 2015-2018 aan dat teelt en handel in drugs een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van de georganiseerde criminaliteit. De meeste activiteiten op dit gebied spelen zich buiten het blik-
veld van de inwoners af, maar vormen een potentieel gevaar. Denk hierbij aan de kans op branden in 
woningen en bedrijven. Daarnaast wordt de teelt en handel in hennep gebruikt voor het witwassen 
van crimineel geld. Alleen al in de politieregio Oost-Nederland houden 41 zogenaamde Criminele 
Samenwerkingsverbanden zich bezig met de handel en teelt in drugs (hennep). 
 
Tabel: Politiecijfers met betrekking tot overlast 

 2010/2013 (gemiddeld) 2013 2014  

Overlast alcohol/drugs 17 35 56 

Openbare dronkenschap Niet geregistreerd 19 15 

Aantreffen drugs   4   8   5 

Aangetroffen hennepkwekerijen   3   7   8 

 
Wat is de ambitie?    

 Het verminderen van de criminaliteit en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Dit worden 
bereikt door: 

1. Het in kaart brengen van het daadwerkelijke drugsgebruik en de daarmee gepaard gaande 
overlast onder jongeren (nulmeting).  

2. Naar aanleiding van deze nulmeting het terugdringen van het te vroeg, te veel en te vaak ge-
bruik van drugs, met name onder jongeren.   

3. Het voorkomen van alcohol gerelateerde overlast.   
4. Het opsporen van hennepkwekerijen en de aanpak van telers en witwaspraktijken.  

 
Wat zijn de doelstellingen? 
De gemeente Barneveld zet in op een brede ketenaanpak om, samen met de veiligheidspartners, te 
komen tot realisatie van de ambitie.  Dit middels een tweesporenbeleid. Aan de ene kant de voorlich-
ting aan jongeren , ouders en betrokkenen, aan de andere kant optreden tegen verkoop van alcohol 
buiten de wettelijke regels en het aanpakken van hennepkwekerijen en overlastsituaties.   
Daarnaast zal de politie zich extra inspannen om die hennepkwekerijen, die gemeld worden, direct te 
ontmantelen en zal de gemeente middels bestuurlijke maatregelen de eigenaren aanpakken. Dit om 
te bereiken:  
 Een daling van 5 % per jaar van het aantal overlastmeldingen alcohol/drugs voor de periode 

2015-2018.   
 Vermindering van het aantal illegale hennepkwekerijen door versterkte inspanning bij de opspo-

ring door de politie en de bestuurlijke aanpak van de gemeente.  
 

 

 2014 2018 

Overlast alcohol/drugs 50 41 

Openbare dronkenschap 15 12 

Aantreffen drugs   4   3 

 
 
Wat wordt daarvoor gedaan?  
In 2015 zal binnen FrisValley verder worden gewerkt op het gebied van preventie en handhaving. Na 
2015 zal de gemeente Barneveld dit beleid voortzetten.  
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Voor wat betreft drugsgebruik onder jongeren zal (in nauwe samenwerking met de gemeenten 
Scherpenzeel en Nijkerk) een plan van aanpak worden gemaakt om dit inzichtelijk te maken en ver-
volgens aan te pakken.  
Voor wat betreft de aanpak van hennepkwekerijen zal gewerkt worden aan de hand van het in 2014 
vastgestelde hennepconvenant. 
 
In deel 2, het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015-2018, wordt aangegeven op welke 
manier wij aan deze doelstellingen uitvoering willen geven en welke concrete zaken wij in dat ver-
band willen oppakken. 
 

4.5.  Nieuwe ontwikkelingen 
Veiligheidsvraagstukken zijn niet statisch van karakter. Actuele situaties en ontwikkelingen kunnen 
leiden tot aanpassingen in het tackelen van vraagstukken. Dat kan zijn op het gebied van de organisa-
tie, op gebied van het instrumentarium maar ook op de prioriteitsstelling. Uiteraard zal bij wijziging 
van de prioriteitsstelling, zoals opgenomen in dit veiligheidsplan, dit aan de gemeenteraad ter be-
sluitvorming worden voorgelegd.  
 

4.6. Niet geprioriteerde thema’s en specifieke onderwerpen 
Zoals is aangegeven, werken we de komende jaren aan de hand van een drietal uitgewerkte prioritei-
ten.  Uiteraard wil het benoemen van deze prioriteiten niet zeggen, dat alle andere activiteiten op 
het gebied van leefbaarheid en veiligheid worden stopgezet of van minder belang zijn. Vele projecten 
binnen de gemeente Barneveld hebben zich ontwikkeld tot een goed en nuttig instrument om de vei-
ligheid in onze gemeente vorm te geven. Denk hierbij met name aan het onder de regierol van het 
RGV opererende toezicht rond recreatiegebied Zeumeren, aan de projecten in het kader van de ver-
keersveiligheid, graffityaanpak en het regionale crisisplan.  
De uitwerking van deze niet geprioriteerde thema’s en specifieke onderwerpen zijn opgenomen in 
het bijgaande Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2015-2018. 
 

5. Financiële paragraaf 

In de programmabegroting zijn financiële middelen voor het veiligheidsbeleid opgenomen. Daar 
waar sprake is van voorgenomen nieuwe acties zal eerst gekeken worden of deze binnen de be-
staande programmabegroting kunnen worden afgewogen.  Hiervoor is een veiligheidsbudget van € 
20.249 (2015) beschikbaar. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van externe financiering zoals 
subsidies van het Rijk en de Provencie.  
 
Voor wat betreft de regionale aanpak van drugsgebruik onder jongeren en handel/teelt van drugs 
zullen de gemeenten Scherpenzeel, Nijkerk en Barneveld in 2015  gezamenlijk beleid ontwikkelen en 
vervolgens uitvoeren. De financiële dekking hiervoor zal worden gezocht binnen de bestaande pro-
grammabegroting.  
 
Voor wat betreft het structureel inzetten van boa’s in de nachtelijke uren in de horecagebieden in 
Barneveld en Voorthuizen, dit ter ondersteuning van de politie, zal een structurele verhoging € 
24.894.- per jaar  worden meegenomen bij de beleidstoevoegingen 2016-2020.  
 
In 2015 willen we nader onderzoek doen en komen we met een plan van aanpak voor wat betreft 
kindermishandeling/misbruik, met het doel  het versterken van de positie van (potentiële) slachtof-
fers via preventie, signaleren en waar nodig bieden van opvang en nazorg,  het gericht opsporen en 
aanpakken van de daders en het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Voor 
dit onderzoek en het ontwikkelen van een plan van aanpak zal een bedrag van € 15.000.- beschikbaar 
worden gesteld.  Dit voorstel wordt verwerkt in de eerstvolgende maandrapportage en maakt on-
derdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad. 
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6. Communicatie  
Burgers beschouwen veiligheid als belangrijk thema voor hun woonplaats, voor hun wijk, voor hun 
straat. Het onderwerp is eigenlijk dagelijks actueel.  Dat blijkt ook uit de aandacht die alle media 
hebben voor de materie. En niet voor niets kwam veiligheid in al zijn facetten uitgebreid aan bod in 
de lokale verkiezingsprogramma’s.  
 
Het is niet meer dan logisch dat de gemeente Barneveld goed uitlegt wat haar veiligheidsbeleid in-
houdt, welke doelstellingen er zijn, hoe ze die wil bereiken en welke rol burgers daarin spelen. Bo-
vendien: als inwoners positief zijn over het veiligheidsbeleid en als ze bereid zijn mee te doen en mee 
te denken, dan komt dat de relatie tussen overheid en burger ten goede.  
                        
Communiceren over veiligheidsbeleid gebeurt op basis van drie doelstellingen: 
1. Mensen weten wat de gemeente doet aan veiligheid en leefbaarheid, wat het Veiligheidsplan in-

houdt en waar mensen terecht kunnen met ideeën, vragen of problemen; 
2. Mensen ontwikkelen een positieve houding tegenover het veiligheidsbeleid en zijn bereid actief 

mee te denken en te doen én ideeën, vragen en problemen voor te leggen; 
3. Mensen zijn actief in de buurt en nemen verantwoordelijkheid: sociale controle, het alert zijn op 

ongewenste situaties, het samen in overleg met buurtbewoners oplossen van problemen of het 
aandragen van oplossingen en het inschakelen van politie en/of buurtbeheer. 

 
Strategie: flexibel 
Veiligheid heeft een belangrijk kenmerk als het gaat om de beleving bij mensen: de ene dag is er 
niets aan de hand in de wijk; een dag later verschijnt er een groep jongeren, die wekenlang voor la-
waai zorgt. Het ene moment is het rustig in de straat; even later neemt de onrust enorm toe na een 
vechtpartij en enkele vernielingen. 
 
Met andere woorden: wat vandaag geen probleem is, kan het morgen wel zijn. Een goed doordacht 
veiligheidsplan verandert daar niets aan. Het geeft handvatten voor handelen, maar harde garanties 
voor succes zijn er niet. Om die reden kiezen we ervoor flexibel om te gaan met de communicatie. 
Dat betekent dat er op hoofdlijnen – en met diverse middelen – gecommuniceerd wordt over het 
Veiligheidsplan en veiligheidsonderwerpen. Daarnaast zetten we communicatie in als de actualiteit 
daarom vraagt. 
 
De bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende acties: 
- Na vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 wordt het plan aan de pers toege-

licht.  Er verschijnt een begeleidend persbericht; 
- Er komt een samenvatting op de gemeentelijke informatiepagina.  
- Het Veiligheidsplan krijgt een plek op een aparte pagina op de gemeentelijke website 

www.barneveld.nl  onder het kopje veiligheid.  
- Op jaarlijks terugkerende thema’s komen er korte campagnes of gerichte communicatie met be-

trokkenen. Voorbeelden zijn de jaarwisseling, projecten gericht op het voorkomen van woning-
inbraken en grootschalige evenementen.  

- Naast de website www.barneveld.nl willen we gebruik maken van middelen die in de wijken zelf 
verschijnen, zoals wijkkranten en websites van de wijkplatforms.  

- Via social media (Twitter, Facebook) zal uitgebreid aandacht worden gegeven aan dit veiligheids-
plan en zullen de volgers, wanneer dit aan de orde is,  per onderwerp worden geïnformeerd. 
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Deel 2 
Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018 

Uitvoeringsprogramma 
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Inleiding 
 
Het tweede deel van het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 bestaat uit het 
uitvoeringsprogramma. In dit programma staat op welke manier wij invulling willen geven aan de in 
het eerste deel beschreven ambities en doelstellingen. Of anders gezegd: wat gaan wij doen om onze 
doelstellingen te bereiken? 
 
Hieronder vindt u – per prioriteit – een overzicht van concrete maatregelen en activiteiten. 
 

Prioriteit 1 
Aanpak High Impact Crime (HIC) (met een focus op woninginbraken) 
High Impact Crimes – in het bijzonder woninginbraken – hebben grote gevolgen voor het veiligheids-
gevoel van inwoners. Het is daarom dat de aanpak en het tegengaan van woninginbraken tot één van 
de topprioriteiten van het regionaal veiligheidsbeleid is gerekend. 
 

Wat wordt daarvoor gedaan? 
De gemeente Barneveld  heeft de afgelopen jaren fors 
ingezet op het bestrijden van deze high-impact crime.  
Dit zullen we de komende periode onverminderd voort-
zetten. We voeren op lokaal niveau de regie op de ge-
zamenlijke aanpak van woninginbraken. We doen dit 
samen met onze strategische partners (bewoners).  De 
leden van de lokale driehoek, Openbaar Ministerie en 
de Nationale Politie, en ook de gemeente Nijkerk  en de 
gemeente Scherpenzeel zijn hierin belangrijke samen-

werkingspartners binnen het Basisteam West Veluwe Vallei unit Noord.  Toezicht, opsporing en ver-
volging zijn taken die behoren bij de politie en justitie. Justitie heeft in dit kader een speciale Officier 
van Justitie en een parketsecretaris aangesteld. De politie werkt met een speciaal WIT (woning inbra-
ken team) en zet met name in de donkere maanden extra in tijdens het zogenaamde donkere dagen 
offensief.  De activiteiten van de politie en justitie worden hieronder niet nader beschreven, maar 
komen uitgebreid aan de orde in de jaar- en werkplannen van de politie. De gemeente zet sterk in op 
burgerparticipatie, voorlichting, helingbestrijding en gerichte daderaanpak. 
 
Vanuit de gezamenlijke doelstellingen/streefcijfers en monitoring zetten we in op de volgende pun-
ten: 
 We stimuleren burgerparticipatie om de sociale cohesie te verhogen in de gebieden die, gelet op 

de veiligheidsmonitor en de politiecijfers, het meest vatbaar zijn voor woninginbraken. We ma-
ken dit concreet door buurtpreventieprojecten te promoten en actief te ondersteunen:  
1. Whatsapp groepen: 

Op dit moment (januari 2015) zijn er 15 whatsapp groepen en 3 SMS groepen actief in onze 
gemeente. Deze groepen worden allen aangestuurd door een coördinator, een bewoner uit 
de betreffende wijk of dorp die de whatsapp groep aanstuurt en begeleid.  De coördinatoren 
van de whatsapp groepen komen twee keer per jaar bijeen met politie en gemeente om er-
varingen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.  We  stimuleren de uitbreiding van de-
ze whatsapp groepen en werken naar een dekkend netwerk van deze groepen in de komen-
de jaren. Als zich een coördinator meldt, wordt hij ondersteund in het opzetten van de 
groep. Per wijk/dorp is de werkwijze van deze groepen wisselend. In het ene geval wordt de 
groep alleen gebruikt als informatiekanaal naar de andere bewoners, in het andere geval 
daarnaast ook als middel om de sociale cohesie te versterken en in een derde geval reageren 
aangesloten bewoners actief op de meldingen en komen in actie. Bij alle whatsapp groepen 
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is er een goede afstemming tussen coördinator, politie en gemeente om misbruik tegen te 
gaan en nieuwe ervaringen over te nemen.  

2. Witte voetenacties: 
In een aantal wijken gaat de wijkagent, samen met de deelnemers aan de betreffende 
whatsapp groep, de wijk in. Bewoners signaleren hierbij verdachte situaties en meldden dit 
direct aan de aanwezige politie. In die situaties, waar bewoners signaleren dat er 
(schuur)deuren niet zijn afgesloten, de woning niet bewoond oogt etc, wordt er een ‘wit 
voetje’ achtergelaten, waarbij de betreffende bewoner attent gemaakt wordt op de moge-
lijkheid om preventie te vergroten.  

3. Project Waaks: 
Hondenbezitters ontvangen een brief, waarin zij worden opgeroepen extra waakzaam te zijn 
bij het uitlaten van hun hond en waarin zij tips krijgen verdachte situaties snel te melden. 
 

 We stimuleren Burgernet als samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Sinds januari 
2009 is Burgernet in de gehele gemeente Barneveld operationeel. Op 1 december 2014 waren er 
5800 deelnemers aan burgernet, ruim boven de gestelde norm van 10 %.  Door middel van actie-
ve communicatie zullen wij de komende jaren burgernet blijven promoten.  
 

 We stimuleren inwoners om hun huizen beter te beveiligen door het  afgeven van preventiebrie-
ven  m.b.t.  vakantieperiodes.  

 
 We  organiseren voorlichtingsavonden (ook specifiek voor doelgroepen), met name in die wijken, 

genoemd in de Veiligheidsmonitor. In 2015 zal voor wat betreft deze voorlichtingsavonden, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van een ex-inbreker, de nadruk liggen op Voorthuizen en de wij-
ken Oldenbarneveld en de Lors in Barneveld.  

 
 We voeren 2015 het Digitale Opkoopregisterregister in voor de helingbestrijding: ‘geen heler, 

geen steler’ in. Dit bij die bedrijven, die wettelijk verplicht zijn een opkoopregister bij te houden 
(juweliers, fietsenmakers e.d.)  en controleren deze ook door een daartoe aangewezen BOA, ui-
teraard in nauwe samenwerking met de politie.  

 
 We voeren in 2015 ANPR (Automatic Numberplate Recognition) op kentekencamera’s langs toe-

gangswegen in.  Dit systeem wordt door de politie gevoed met informatie (ontvreemde voertui-
gen, actieve woninginbrekers). Het systeem registreert geen gegevens van passerende automobi-
listen, is dus niet privacy gevoelig, maar geeft alleen een direct signaal af aan de politie na het 
passeren van de camera.  

 
 We werken in het veiligheidshuis nauw samen (best practices)  op het gebied van de persoonsge-

richte aanpak gericht op woninginbrekers. Hierbij wordt op basis van een breed persoonsdossier 
gekozen voor en interventiestrategie die toegespitst is op de persoon. Het doel van deze aanpak 
is om recidive te voorkomen en woninginbrekers te resocialiseren.  

 
 De politie zal in 2015 een begin maken met het werken in zogenaamde Veiligheidsteams. Wijk-

agenten, die samen met bewoners (wijkplatforms), woningbouwcorporatie en gemeente nauw 
samenwerken in de strijd tegen woninginbraken.  

  
 We ondersteunen een nieuw op te starten project ‘Boef in de wijk’. Een interactief preventiespel 

in woonwijken, waarbij deelnemende burgers via social media ‘boeven’  opsporen aan de hand 
van tips van de politie. Doel is burgers te prikkelen anders naar hun wijk te kijken en de politie te 
voorzien van goede informatie.  
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 We faciliteren slachtofferhulp, welke na iedere woninginbraak wordt aangeboden.  

 
 Ook in oktober 2015 werken we weer actief mee aan de ‘week van de veiligheid’ en '1 dag niet’, 

waarin gezamenlijke acties worden gebundeld en gecommuniceerd.  
 

 Via de social media, op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina in de Barneveldse 
Krant zullen regelmatig preventietips worden verstrekt.  

 
 Na iedere inbraak ontvangen alle direct omwonenden een brief van politie/gemeente waarin 

men attent wordt gemaakt op de recente inbraak.   
 

 SelectaDNA, een onzichtbaar middel om waardevolle goederen te merken, wordt gratis verstrekt 
aan iedere aangever van een woninginbraak. Het middel wordt zowel bij de opsporing als ook 
voor preventie (stikkers op deuren/ramen) ingezet. Dit middel is ook tegen gereduceerd tarief 
van € 50.- te verkrijgen bij de gemeente en Doe het zelf zaken in de gemeente.  

 
 Jaarlijks wordt het gemeentepersoneel wat op straat werkt, getraind in het signaleren van ver-

dachte situaties en het melden hiervan.  
 

Prioriteit 2 
Aanpak van de overlast in de woon- en leefomgeving 
De gemeente Barneveld voert op lokaal niveau de regie op de gezamenlijke aanpak van overlast. 
Voor wat betreft horeca, jaarwisseling, grote evenementen en jeugdoverlast op straat vindt regelma-
tig overleg plaats op diverse niveaus en verschillende disciplines, zoals hieronder concreet verwoord.  

Onze strategische partners (bewoners) wor-
den hier nauw bij betrokken. 
 
Wat wordt daarvoor gedaan? 
 Eens per vier maanden is er een hore-
caoverleg, waarin horecaondernemers, om-
wonenden, gemeente en politie samenwer-
ken.  
 
 Er zal bij de beleidstoevoegingen voor 
2016-2020 worden meegenomen wekelijks, in 

de nacht van zaterdag op zondag, extra toezicht in beide horecagebieden in te zetten. (zie verder 
onder het kopje ‘inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren’.  Dit toezicht zal worden 
uitgevoerd door daarvoor speciaal aangewezen gemeentelijke boa’s, in nauwe samenwerking 
met de politie. De politie heeft voor het totale horecatoezicht opnieuw 2800 uur per jaar gere-
serveerd.  

 
 Eens per vier maanden zal er, samen met omwonenden, politie, boa en gemeente, geïnitieerd 

door het wijkplatform, een nachtelijke schouw in het horecagebied van Barneveld worden ge-
houden.  

  
 Rond alle grote C evenementen vindt overleg plaats met organisatoren, politie en gemeente. De 

jaarwisseling wordt beschouwd als het grootste evenement binnen onze gemeente. Integrale 
aanpak van dit evenement vindt plaats met een duidelijke regierol vanuit de gemeente.  De in 
2010 vastgestelde nota: handhaving en regelgeving bij evenementen zal in 2015 worden ge-up-
date. In deze nota is een handhavingsparagraaf opgenomen, waarbij een daarvoor aangewezen 
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boa een belangrijke rol speelt. Ook in 2015 zullen alle C evenementen door deze boa worden be-
zocht, al dan niet in goede samenwerking met de ODDV (geluid/milieu) en de brandweer.  

 
 Voor wat betreft jeugdoverlast in de openbare ruimte wordt er ook de komende jaren gewerkt 

met het zeer succesvolle stappenplan: 
1. Vaak komen de eerste klachten bij de politie (wijkagent) binnen. Zij bekijken de situatie, ne-
men contact op met jongeren en klagers en trachten de overlast op te lossen, al dan niet door 
het opmaken van een proces-verbaal.  
2. De politie (wijkagent) zal ook contact opnemen met de boa en een jongerenwerker. Op de pro-
jectlijst van de boa’s wordt deze overlastsituatie gemeld en de boa’s zullen regelmatig de over-
lastplek bezoeken en trachten de overlast op te lossen, al dan niet door het opmaken van een 
proces-verbaal. Ook de jongerenwerker zal contact met de groep leggen.  
3. Mocht ook deze aanpak niet voldoende blijken te zijn, zal er contact worden opgenomen met 
de veiligheidscoördinator, die vervolgens alle partijen klagers/omwonenden/jongeren/ 
/politie/jongerenwerker) om tafel brengt, dit in nauw overleg en in goede samenwerking met het 
wijkplatform. Voor de jongeren, die overlast blijven veroorzaken, zal er zero-tolerance worden 
opgetreden. De politie en de boa’s  zullen met deze jongeren niet meer in gesprek gaan (dit sta-
dium is dan immers al gepasseerd) maar hen verwijderen en alleen verbaliserend optreden.  
4. Uiteindelijk zal het instrument verblijfsontzegging worden ingezet. 
 
Mochten er jeugdgroepen ontstaan die (conform de shortlistmethodiek van Beke en Ferwerda) 
als hinderlijk, overlast gevend of crimineel worden geoormerkt, zullen deze in het veiligheidshuis 
worden aangemeld en zal voor deze groepen een integraal plan van aanpak worden gemaakt. 
Uitvoering van dit plan vindt dan plaats in goede afstemming met politie, gemeente en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG).  Deze integrale aanpak zal ook gelden voor overlastgevende per-
sonen en families.  
 

 Parkeeroverlast is mede het gevolg van te lang geplaatste caravans, aanhangwagens en te grote 
bestelauto’s binnen de bebouwde kom. Jaarlijks in september zal hier een actie voor worden ge-
houden door de gemeentelijke boa’s, dit gecombineerd met een communicatiestrategie. Foutief 
geparkeerde voertuigen worden gewaarschuwd, verbaliseerd of verwijderd. Daarnaast is er 
overdag en in de avonduren, in goede samenwerking met de gemeenten Scherpenzeel en Nij-
kerk, een boa beschikbaar voor het direct oppakken van acute klachten.  
 

 Mobiel cameratoezicht zal, als de wetswijziging medio 2015 van kracht is, worden ingezet op die 
plaatsen en in die wijken, waar structureel overlastmeldingen worden gedaan. Daarnaast wordt 
mobiel cameratoezicht door de politie toegepast tijdens grote evenementen.    

 
 De boa’s zullen voor wat betreft meldingen hondenoverlast gekoppeld worden aan een vaste 

wijk. Bij klachten wordt in alle gevallen met de melder contact opgenomen en afspraken gemaakt 
over de handhaving.  

 
 Er zal een digitale vandalisme meter in die wijken, genoemd in de veiligheidsmonitor, waar over-

last wordt ervaren, worden geplaatst.  
 

 Van alle schade aan gemeentelijke eigendommen wordt direct aangifte gedaan en zal, als de da-
ders bekend zijn/worden, de schade verhaald worden op de daders.  

 
 0-beleid ter zake coffeeshops zal onverkort worden gehandhaafd.  
 
 Het vastgestelde prostitutiebeleid zal worden gehandhaafd.  Er wordt nauw samengewerkt  met 

het RIEC-ON  en het team mensenhandel van de politie. De opsporingsambtenaren van de politie 
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Eenheid Oost-Nederland die gecertificeerd zijn in het kader van mensenhandel zijn hiervoor  
aangewezen als toezichthouder van de bepalingen in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Barneveld.  

 
 Alle teruggekeerde plegers van ernstige gewelds- en/of zedendelicten zullen, ruim voorafgaande 

aan terugkeer, besproken worden in een overleg met burgemeester, justitie, politie en reclasse-
ring.  Onze gemeente is hiervoor in 2014 aangesloten aan BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabe-
len). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie informeert de burgemeester in alle gevallen, waar-
bij sprake is van terugkeer van gedetineerden en sprake is van vrees voor verstoringen van de 
openbare orde en veiligheid. Per situatie vraagt dit uiteraard om zorgvuldigheid en adequaat 
handelen, met name gericht op een goede en veilige woon- en leefomgeving en het voorkomen 
van ernstige onlusten of gevaarlijke situaties in wijken.   

 
 Het Ministerie heeft de afsteektijden van vuurwerk teruggebracht naar oudejaarsdag vanaf 18.00 

uur tot nieuwjaarsmorgen 02.00 uur. Voor en na deze tijden is dit niet toegestaan. Extra toezicht 
op dit beleid zal, met name op oudejaarsdag, rond verzorgingstehuizen en in de winkelcentra 
worden ingezet.  Bij meldingen van overlast in wijken wordt actief gereageerd en gecontroleerd, 
vanzelfsprekend met inachtname van de politieprioriteiten.  

 
 Het project niets erin, niets eruit, zal ook in woonwijken, waar veel diefstallen uit auto’s plaats-

vinden, worden toegepast.  
 

 Buurtbemiddeling zal worden ingezet als vroegtijdig middel bij conflicten en voorkomt dat erger-
nissen escaleren en uitmonden in een strafbaar feit. Met de inzet van 15 vrijwillige buurtbemid-
delaars lossen de partijen waar mogelijk samen hun conflict op. Door het vergroten van onder-
ling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de wijk positief 
beïnvloed 

 
 De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een verhoogd aantal 

fietsendiefstallen. Op verschillende manieren wordt geprobeerd om dit tegen te gaan en een te-
gengestelde tendens te realiseren. Dat gebeurt onder andere door voorlichting en speciale pre-
ventieweken waarbij inwoners hun fiets kunnen laten graveren. Ook zullen door de politie lok-
fietsen worden ingezet op die plaatsen, waar fietsdiefstallen veelvuldig voorkomen.   
 

 De burgemeester zal tijdelijke huisverboden opleggen aan plegers van huiselijk geweld met een 
hoog herhalingsrisico. Dit mede ter bescherming van de (minderjarige) huisgenoten.  Hulpverle-
ning wordt in die gevallen altijd binnen tien dagen gemobiliseerd.   

 
 Voor wat betreft kindermishandeling/misbruik zal de gemeente in 2015 komen met een plan van 

aanpak, teneinde het versterken van de positie van (potentiële) slachtoffers via preventie, signa-
leren en waar nodig bieden van opvang en nazorg, het gericht opsporen en aanpakken van de 
daders en het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. 

 
 Medewerkers, die bij de uitvoering van hun taken direct contact hebben met inwoners worden 

getraind in het signaleren van zogenaamde: Niet Pluis situaties. Hiervoor wordt een checklist ge-
hanteerd. Signalen van onder andere kinder- en/of ouderenmishandeling, pestgedrag, huiselijk 
geweld e.d. worden door de betreffende medewerker gemeld en waar nodig integraal opgepakt.  

 
 Voor wat betreft de in de veiligheidsmonitor genoemde aandachtswijken, De Lors, Oldenbarne-

veld en Zuid-II zal er in 2015, in nauwe samenwerking met de drie wijkplatforms, een wijkschouw  
worden gehouden. Dit met name om de uitkomsten van de veiligheidsmonitor (overlast honden-
poep, hardrijden en overlast jeugd) helder in beeld te krijgen. Vervolgens zal er met jongeren-
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werk, politie en boa’s extra worden ingezet op het aanpakken van deze problemen. De boa’s zul-
len gericht controleren op hondenoverlast in die gebieden, het verkeershandhavingsteam (VHT) 
van de politie zal gericht worden ingezet om snelheid binnen de woonwijken te controleren en 
plaatsen waar zich jeugdoverlast voordoet worden integraal aangepakt volgens het in dit veilig-
heidsplan opgenomen stappenplan.  
   

 Ook de komende jaren zullen wij bij nieuwe aanvragen van horecavergunningen en bedenkelijke 
vastgoedtransacties toetsen op grond van de Wet BIBOB. De Wet bevordering integriteitsbeoor-
delingen door het openbaar bestuur ( BIBOB) is een Nederlandse wet die in 2003 is ingesteld. 
Doel is dat gemeenten de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsi-
dies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB. Het Bureau heeft twee wettelijke taken:  Adviseren 
van bestuursorganen over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbe-
stedingen en vastgoedtransacties en het geven van voorlichting.  
 

 

Prioriteit 3 
Aanpak van het drank- en drugsgebruik en –overlast 
Het drank- en drugsgebruik (en de overlast die daarmee gepaard gaat) heeft met name grote gevol-
gen voor het welzijn van jongeren in onze gemeente. Het is niet zonder reden dat de politiek hiervoor 
de afgelopen tijd aandacht heeft gevraagd. De colleges van B&W van de gemeenten Barneveld, Nij-
kerk en Scherpenzeel hebben daarom de aanpak van drank- en drugsgebruik tot één van de drie vei-
ligheidsprioriteiten gemaakt.  
 
Wat wordt daarvoor gedaan? 

 We stimuleren voorlichting voor scholen, ou-
ders, jongeren, kerken, sportverenigingen en andere 
doelgroepen die met deze problematiek te maken heb-
ben. 
 
 Inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG), onder andere in de vorm van een spreekuur voor 
jongeren en ouders. 
 
 Toezicht op de naleving van de nieuwe Drank 

en Horecawet ligt niet meer bij de VWA, maar bij de gemeente.  Dit wordt in 2015 binnen het 
project FrisValley uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide en door Justitie aangewezen 
BOA’s.  Vanaf 2016 zal deze handhaving onderdeel gaan uitmaken van het bestaande beleid en 
onverkort worden uitgevoerd.  

 
 Ook de gemeente Barneveld heeft jongeren die drugs gebruiken. Vanuit de GGD monitoren is het 

drugsgebruik onder jongeren in Barneveld laag. Het is belangrijk, om goed inzicht te krijgen in 
deze problematiek. In 2015 zal voor wat betreft de regionale aanpak van drugsgebruik onder 
jongeren en handel/teelt van drugs door de gemeenten Scherpenzeel, Nijkerk en Barneveld ge-
zamenlijk beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Om de problematiek die zich bij ons voor wat 
betreft teelt en gebruik voordoet goed in beeld te krijgen willen we extern onderzoek laten uit-
voeren (nulmeting).  

 
 In 2014 is door politie, justitie, gemeenten en overige partners (belastingdienst / woningcorpora-

ties e.d.) een integraal  hennepconvenant afgesloten.  De gemeente zal in 2015 en volgende ja-
ren werken aan de hand van dit convenant. Naast het uitwisselen van gegevens is in dit conve-
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nant geregeld dat de gemeente, na door politie/justitie geïnformeerd te zijn, stappen onder-
neemt om hier een actieve rol in te spelen. Dit komt tot uiting door:  
1. De burgemeester zal indien noodzakelijk gebruik maken van zijn bevoegdheid op grond van 

artikel 13 Opiumwet om drugspanden te sluiten (Wet Damocles).  
2. De gemeente zal onderzoeken of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van het 

functioneren van de hennepkwekerij wellicht ten onrechte een uitkering in het kader van de 
Wet Werk en Bijstand hebben genoten en zal deze beëindigen / terugvorderen. 

3. De gemeente zal, waar mogelijk, de kosten van de ontmanteling van de hennepkwekerij ver-
halen op de eigenaar.  

 

Overige niet-geprioriteerde activiteiten 
Naast de bovengenoemde drie topprioriteiten is er nog een aantal andere activiteiten dat de komen-
de jaren voor het eerst of opnieuw aandacht krijgt: 
 
Inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel beschikken over één groep van buitengewoon op-
sporingsambtenaren (boa’s).  Barneveld beschikt over 6,5 FTE. De samenwerking verloopt naar te-
vredenheid. Door te werken met één boa-groep, kunnen taken worden verdeeld en kunnen boa’s 
ook in een andere gemeente worden ingezet op het gebied van toezicht en handhaving. De boa’s 
werken allen in Domein 1, openbare ruimte.  De taken van de boa’s zijn hieronder verwoord en zul-
len ook in 2015 worden uitgevoerd.  
 

1. Parkeertoezicht incl. fiscalisering:  
Onze boa’s zijn belast met zowel het uitschrijven van kennisgeving van beschikking (wet Mul-
der), de OM strafbeschikking  en kennisgeving van naheffingsaanslag  ingeval van geconsta-
teerde overtredingen. Denk hierbij aan alle parkeerovertredingen (woonwijken, verbodsbor-
den) en een groot aantal andere verkeersovertredingen uit de Wegenverkeerswetgeving en 
de gehele gemeentelijke APV. Zij controleren op overtredingen van parkeren in parkeerzones 
(blauwe zones), alsmede van parkeerovertredingen op weggedeelten die als zodanig zijn 
aangewezen (woonerf). De boa’s controleren hier op aan de hand van binnenkomende klach-
ten, maar worden ook ingezet op verzoek van Plaatselijk Belang / Wijkplatforms in wijken en 
dorpen. (b.v. structureel op alle zaterdagen in de zomermaanden in Voorthuizen).  
Onze boa’s controleren en handhaven het gemeentelijke parkeerbeleid (fiscalisering) op de 
betaalde parkeerplaatsen in Barneveld-centrum.  
 
2.  Wettelijke taken:   
Zij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van gevonden fietsen/bromfietsen en de afwer-
king daarvan (kijkdagen). 
Zij zijn belast met het uitvoeren van de wegsleepregeling (iedere woensdagavond op 
Gowthorpeplein en n.a.v. klachten op andere plaatsen, denk hierbij rondom Zeumeren in de 
zomermaanden).  
Eén boa is bevoegd en opgeleid als toezichthouder op grond van de Drank en Horecawet 
(FrisValley).  

 
3. APV taken:  
Zij controleren de wijze en het tijdstip van het aanbieden van afval, het juiste gebruik van 
aanbiedingsmiddelen; constateren overtredingen en informeren burgers over de juiste wijze 
van afvalinzameling. 
Zij zijn belast met de controle en handhaving van het hondenbeleid, opgenomen in de APV.  
Zij zijn belast met de overige bepalingen binnen de APV (te lang plaatsen caravans, aanhan-
gers, vrachtauto’s binnen de bebouwde kom e.d.)  Boa’s kunnen een bestuurlijke strafbe-
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schikking opleggen voor overlastfeiten. Deze overlastfeiten zijn opgenomen in een lijst, die 
door het Rijk wordt opgesteld en jaarlijks zal worden aangepast/uitgebreid.  Op deze lijst zijn  
alle feiten die in onze APV en in onze Afvalstoffenverordening zijn opgenomen vermeld. 
Zij controleren de afgegeven evenementenvergunningen op het naleven van de daarin ge-
noemde voorwaarden.  
Zij controleren (periodiek en in overleg met de BMV en politie in de vorm van acties) op het 
fietsgedrag in het centrum. 
Zij achterhalen daders van illegale afvalstortingen op openbare en particuliere terreinen en 
achterhaalt personen die de APV overtreden; plegen zonodig onderzoek bij het opsporen van 
verdachte(n). 

 
4. Algemene taken:  
Zij controleren en zien toe op het juiste gebruik van de openbare ruimte in het centrum en in 
wijken, parken, plantsoenen en bossen. Denk hierbij ook met name aan de controle van de 
hangplekken, dit in nauwe samenwerking met de politie en bestrijden zonodig in samenwer-
king met andere instanties (politie, e.d.) overlast. Belangrijk punt hierbij is de rolverdeling: de 
boa’s worden met name ingezet voor het z.g. laagdrempelig toezicht, zij fungeren hierbij ook 
als oren en ogen voor de politie. Uiteraard vervangt de boa niet de wijkagent, die met name 
wordt ingezet voor de eigenlijke politietaken. De boa is wel een belangrijke informatiebron 
en ondersteuning voor de politie, met wie zij regelmatig overleg plegen en ingezet worden 
waar nodig. (jaarwisseling, horecatoezicht). 
Zij dragen zorg voor het opmaken van processen-verbaal van bevindingen, processen-
verbaal op grond van de wet Mulder,  de OM strafbeschikking , de APV en de afvalstoffen-
verordening en houden een dagrapport (boa-registratiesysteem) bij waarin zij  inventarise-
ren, registreren en administreren. Zij volgen de wettelijk verplichte maandelijkse IBT trainin-
gen voor het gebruik handboeien/wapenstok. 
 

November 2014 heeft ons college de huidige werkwijze en inzet formatie en scenario's van de boa's 
aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin hebben wij de voorkeur uitgesproken het aantal boa’s uit 
te breiden met 0,5 FTE (18 uur per week).  De financiële gevolgen hiervan zullen worden afgewogen 
bij de beleidstoevoegingen voor 2016-2020. Deze uitbreiding zal direct gekoppeld worden aan de 
specifieke taak: ‘nachtboa’. Na deze uitbreiding is het mogelijk om, met name gedurende de nacht 
van zaterdag op zondag, structureel toezicht in te zetten in de uitgaansgebieden van Barneveld en 
Voorthuizen. Deze boa zal, zoals aangeven, met name optreden bij wildplassen, lawaai en overlast.  
 
Inzet van camera’s 
De inzet van camera’s is een beproefd middel gebleken in het kader van het versterken van de veilig-
heid. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de plaatsing en werking van camera’s heeft geleid 
tot een daling van het aantal inbraken op bedrijventerreinen en in winkelcentra. In het voorjaar van 
2015 komen we met een voorstel om ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) in te voeren op 
twee toegangswegen in de gemeente Barneveld. Daarnaast komen we voorjaar 2015 met het voor-
stel de nu op de industrieterreinen Harselaar en de Briellaerd aanwezige cameratoezicht geschikt te 
maken voor de andere industrieterreinen in onze gemeente. Zie hiervoor het kopje:  Stichting Veilig-
heid en Beheer bedrijventerreinen Barneveld.  
 
Toezicht op de stations van de Valleilijn 
De gemeente Barneveld beschikt met ingang van 1 februari 2015 over drie stations op de (succesvol-
le) Valleilijn: Barneveld-Noord, Barneveld-Centrum en Barneveld-Zuid. Op alle stations wordt toezicht 
gehouden door medewerkers van Ruiter Actief. De afgelopen jaren hebben bewezen dat dit toezicht 
een grote toegevoegde waarde heeft voor de uitstraling van de stations en het veiligheidsgevoel óp 
de stations. We zetten deze werkwijze de komende jaren voort. 
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Gecoördineerde graffitiaanpak 
Wat geldt voor het toezicht op de stations, geldt ook ten aanzien van de graffitiaanpak. Het toezicht 
op en de handhaving van deze problematiek is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Wij zetten de-
ze werkwijze de komende jaren voort. 
 
Jeugdketen  
De gemeente Barneveld beschikt over een aantal jeugdketen, met name in het buitengebied. Enkele 
jaren geleden heeft de gemeente Barneveld gekozen voor 
een afbouwbeleid: de bestaande, bekende  keten werden 
– onder bepaalde voorwaarden – gedoogd; nieuwe keten 
mochten en mogen zich niet vestigen. Hierin ligt uiteraard 
ook een eigen verantwoordelijkheid bij ouders/opvoeders. 
Niet overal is de overheid verantwoordelijk voor en heeft 
hier zicht op. Deze werkwijze heeft de afgelopen jaren ge-
leid tot een (drastische) afname van het aantal geregi-
streerde keten. Op dit moment, januari 2015,  zijn er nog 
10 jeugdketen met een gedoogbeschikking.   Wij zetten 
deze werkwijze de komende jaren voort.  Uiteraard wordt er, na meldingen overlast, opgetreden.  
 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
De gemeente Barneveld is een aantal jaren geleden gestart met het opzetten van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen voor ondernemers in Voorthuizen; enkele jaren geleden hebben de ondernemers 
van Barneveld zich hierbij aangesloten. De afgelopen jaren hebben bewezen dat het keurmerk een 
toegevoegde waarde heeft en daarom zetten wij de verdere voortgang van dit keurmerk de komen-
de jaren voort. 
 
Veilige bedrijventerreinen 
De veilige woon- en leefomgeving strekt zich ook uit naar de bedrijventerreinen. Met name voor be-
drijventerrein de Harselaar is hier de afgelopen jaren de Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar 
actief geweest. Deze stichting is per 1-1-2015 opgeheven. Een nieuwe stichting is gevormd:  de Stich-
ting Veiligheid en Beheer bedrijventerreinen Barneveld. De bestuursleden van de voormalige stich-
ting zijn overgegaan naar de nieuwe, aangevuld met nieuwe bestuursleden van andere bedrijventer-
reinen in Barneveld. Doel van deze wijziging is de huidige, goede werkwijze qua beveiliging en beheer 
op de Harselaar uit te breiden naar alle bedrijventerreinen in onze gemeente. Een veilige werkomge-
ving is op alle bedrijventerreinen van grote betekenis. Het gaat dan niet alleen om de veiligheid van 
de bedrijven zelf (waarvoor vergunningen worden afgegeven), maar ook de veiligheid in het open-
baar gebied. Dat wordt onderstreept door de camerabeveiliging, gerichte surveillance en goede af-
stemming met bestuur, politie en gemeente. 
 
Oud- en nieuw vieringen 
De jaarwisseling is voor veel inwoners een feestelijke traditie, maar helaas wordt er in de weken 
voorafgaande aan de jaarwisseling veel vernield. De gemeente Barneveld probeert dit tegen te gaan 
door preventieve maatregelen te treffen. Eén van de speerpunten in dit beleid is de multidisciplinaire 
aanpak bij de voorbereidingen van de jaarwisseling. Gemeente, politie en brandweer maken geza-
menlijk een plan om de jaarwisseling zo veilig en feestelijk mogelijk en met zo min mogelijk vernielin-
gen te laten verlopen. 
 
 
Recreatiegebied Zeumeren 
De gemeente Barneveld is niet alleen een gemeente waar het fijn wonen en werken is, maar waar 
het ook in de vakantiemaanden goed toeven is. De Vallei en de Veluwe trekken vele tienduizenden 
naar Barneveld of één van de andere dorpen. Het Recreatiegebied Zeumeren is een toeristische 
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trekpleister en met de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV, beheerder van het recreatieterrein) 
worden afspraken gemaakt over de veiligheid. Dat geldt niet alleen voor de vakantiemaanden, maar 
ook tijdens evenementen die in het recreatiegebied worden georganiseerd. 
 
Crisisplan 
De gemeente Barneveld heeft een verantwoordelijke taak als zich onverhoopt een incident, ramp of 
crisis voordoet. Hoewel de gemeente geen eigen rampenplan meer heeft – daarvoor is een Regionaal 
Crisisplan in de plaats gekomen – heeft de gemeente wel eigen verantwoordelijkheden. Om optimaal 
voorbereid te zijn op een incident, ramp of crisis heeft de gemeente met de Veiligheids- en Gezond-
heidsregio Gelderland-Midden een opleidings- en oefenprogramma afgesproken. Wij zetten dit ook 
de komende jaren voort. 
Uiteraard blijven er voor de gemeente nog een aantal taken over, die ook in 2015 en volgende jaren 
plaatselijk worden ingevuld: 
1. Het zorg dragen voor het actueel blijven, in stand houden en waar nodig verbeteren van de ge-
meentelijke deelprocessen, die onderdeel uitmaken van het regionale crisisplan deel 2.  
2. Het jaarlijks beoefenen van de gemeentelijke deelprocessen. Voorjaar 2015 zal, in nauwe samen-
werking met de veiligheidsregio, een gecombineerde oefening worden gehouden. 
3. Opleiden en oefenen van de medewerkers in de crisisorganisatie, die op gemeentelijk niveau een 
taak houden in de rampenbestrijding.  
4. Het ondersteunen van de burgemeester in het Gemeentelijk Beleids Team (GMT) wat in geval van 
een ramp  vanuit de gemeente blijft opereren. Tot deze ondersteunende taken behoren met name 
communicatie en LCMS 1.4, het nieuwe informatieprogramma van de Veiligheidsregio.  
5. Het (in districtelijk verband) leveren van piketfunctionarissen voor de inzet in de rol van OVD be-
volkingszorg en piketfunctionarissen voor de inzet in het Regionaal Operationeel Team (ROT) in Arn-
hem.  
6. Het actueel houden van het gemeentelijk alarmerings- en oproepsysteem Communicator en dit 
ook periodiek beoefenen. 
 
 
 

Communicatieplan 
De gemeente Barneveld maakt voor het uitvoeringsprogramma van het Integraal Gemeentelijk Vei-
ligheidsplan Barneveld 2015-2018 een communicatieplan. Hierin staat wat wij met wie, wanneer en 
op welke manier communiceren. Het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2015-2018 is gericht op 
veel en verschillende doelgroepen. Wij zullen daarom goed in kaart te brengen wie wij met onze 
communicatie over het veiligheidsplan in het algemeen en het uitvoeringsprogramma in het bijzon-
der willen bereiken. 


