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1.  Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
De gemeenteraad is verplicht elke 4 jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen. Het afgelopen 
veiligheidsplan was slechts voor 2 jaar, om zo gelijk te lopen met de beleidscyclus van de politie.  
 
In het integraal veiligheidsplan staat welke inspanningen de gemeente levert voor het verbeteren van 
de veiligheid op lokaal niveau. Ook wordt daarin beschreven welke inspanningen worden verlangd van 
andere organisaties en instellingen1.  
 
Om de veiligheid te kunnen waarborgen is samenwerking nodig met onder meer de politie, het 
openbaar ministerie, omliggende gemeenten, burgers, woningbouwcorporaties, het welzijnswerk, 
scholen, verenigingen, dorpsraden en het bedrijfsleven. Een integrale aanpak dus, waarbij het 
gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert, zonder dat de gemeente bevoegdheden of 
taken van andere partijen overneemt. Kenmerkend voor de gemeentelijke regierol is dat er met veel 
partners geen sprake is van een hiërarchische sturingsrelatie op basis van formele bevoegdheden, 
maar van horizontale regie. 
 
Met deze allesomvattende regiefunctie, wordt er meer van de gemeente Bergen verwacht. Met dit 
integraal veiligheidsplan wordt gewerkt aan een betere invulling van die regierol. 
 

1.2. Wat is integrale veiligheid? 
Het begrip veiligheid is onder te verdelen in fysieke veiligheid en sociale veiligheid.  
Fysieke veiligheid heeft vooral betrekking op het verkleinen van de kans op rampen en calamiteiten 
(crisisbeheersing). Sociale veiligheid omvat vooral het voorkomen en beheersen van geweld, 
criminaliteit en overlast.  
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in objectieve en subjectieve onveiligheid. Objectieve veiligheid 
heeft betrekking op feitelijke incidenten en voorvallen. Dit is eenvoudig meetbaar en vergelijkbaar, mits 
aangifte wordt gedaan. Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het gevoel van mensen en is niet te 
herleiden uit geregistreerde incidenten. Maar het is wel te meten door burgers actief te benaderen en 
te vragen naar hun gevoel van (on)veiligheid. 
 
Integraal veiligheidsbeleid wordt gedefinieerd als het systematisch en samenhangend werken aan het 
behoud en/of de verbetering van lokale veiligheid, onder regie van de gemeente.  
Veiligheidsbeleid wordt dan ook gekenmerkt door systematiek, samenhang en samenwerking.  

 Systematiek: een gedegen inzicht krijgen in de veiligheidssituatie en –risico’s door middel van 
analyse, prioriteitsstelling, formuleren van maatregelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.  

 Samenhang: Een veiligheidsprobleem vraagt vaak om meerdere maatregelen en veelal zijn 
daarbij meerdere instanties betrokken. Deze maatregelen moeten onderling worden 
afgestemd. 

 Samenwerking: Voor een effectief veiligheidsbeleid is het noodzakelijk dat de verschillende 
partners in de veiligheidsketen samenwerken. 

 

                                                      
1 In bijlage 1 staat een overzicht van de partners en hun verantwoordelijkheden. 
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1.3. Visie en Missie 
Hier worden de visie en missie van de gemeente Bergen omschreven op het gebied van veiligheid in 
de gemeente Bergen. 
 
Visie 
Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand samen. Of het nu gaat om geluidsoverlast, inbraken of 
(huiselijk) geweld; wij willen dat de gemeente in de bestrijding hiervan haar verantwoordelijkheid 
neemt en zich daarbij ook moet richten op burgerdeelname. Van de dorpen en inwoners wordt meer 
eigen verantwoordelijkheid verwacht; de sociale samenhang draagt immers bij aan het gevoel van 
veiligheid.  
 
Missie 
De missie van de gemeente Bergen is om samen met burgers, ondernemers, instellingen en 
ketenpartners te werken aan een omgeving waarin iedereen veilig kan wonen, werken, recreëren en 
winkelen. De gemeente voert hierover de regie. 
 

1.4. Regie 
De gemeente Bergen neemt een duidelijke centrale rol in en voert daarmee de regie. Dat de 
gemeente de regie neemt, wil niet zeggen dat burgers en partners achterover kunnen leunen. Van de 
burger wordt meer eigen verantwoordelijkheid verwacht. In de praktijk zal de aankomende jaren 
moeten blijken of de regierol voldoende wordt opgepakt en waar eventuele verbeterpunten liggen. 
 

1.5. Richtinggevende aandachtspunten 
Veiligheid staat nooit stil, het is een continu proces. In de visie rondom dit veiligheidsbeleid worden 
daarom op de achtergrond altijd onderstaande aandachtspunten in gedachte genomen. Deze 
aandachtspunten zijn zowel van toepassing op fysieke als sociale veiligheid.  

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Veiligheidsproblemen moeten integraal worden aangepakt. Dit betekent dat er samengewerkt 
moet worden tussen verschillende afdelingen en met verschillende partners.  

2. Inwoners zijn (mede)verantwoordelijk. 
Een leidraad in het veiligheidsbeleid moet zijn dat de eigen verantwoordelijkheid van 
zowel individuele inwoners als organisaties en bedrijven wordt gestimuleerd. De gemeente 
Bergen zal dus afstand moeten kunnen en durven nemen en niet alles zelf willen bepalen en 
invullen. In elke situatie zal moeten worden bezien wat van inwoners of organisaties zelf 
verwacht mag worden en wat van de gemeente. 

3. Lokaal veiligheidsbeleid vergt maatwerk.  
Daar waar mogelijk, dient sprake te zijn van een gerichte aanpak van problemen op dorp- of 
wijkniveau. Landelijk is namelijk gebleken dat dit het meest succesvol is.  

4. Het communiceren over de aanpak.  
Het is belangrijk dat er sprake is van een doordachte en volledige informatievoorziening over 
de feitelijke veiligheidssituatie en wat daaraan gedaan wordt. Dit kan met name een rol spelen 
wanneer er objectief gezien weinig of geen incidenten plaatsvinden, maar toch sprake is van 
een relatief hoog onveiligheidsgevoel. Beeldvorming gaat een steeds belangrijkere rol spelen. 

5. Prioriteren. 
Wanneer ontwikkelingen ertoe leiden dat nieuwe activiteiten moeten worden opgevoerd, is het 
noodzakelijk naar de prioritering te kijken. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de externe 
partners en de betrokken afdelingen. Centraal wordt dit opgepakt in het integraal 
veiligheidsoverleg met burgemeester, wijkagent en Adviseur Openbare Veiligheid. 
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1.6. Monitoren en evalueren 
Om de ontwikkelingen binnen het veiligheidsbeleid te kunnen monitoren, is het belangrijk dat de 
gemeente regelmatig gegevens van de politie en overige signalen van partners doorkrijgt. Iedere 
maand wordt door de politie een overzicht aangeleverd met actuele veiligheidscijfers. Hierdoor kan 
snel worden ingesprongen op actuele problematiek. 
In het integraal veiligheidsoverleg wordt besproken of de lopende acties nog meerwaarde hebben, er 
nieuwe afspraken met partners moeten worden gemaakt en of er nieuwe prioriteiten gesteld dienen te 
worden. In 2016 wordt geëvalueerd of er wijzigingen nodig zijn in de veiligheidsaanpak. 

1.7. Methodiek 
Om het brede begrip veiligheid hanteerbaar te maken en af te bakenen wordt gebruik gemaakt van de 
landelijke methode ‘Kernbeleid Veiligheid’. Hierbij wordt een indeling gemaakt in 5 veiligheidsvelden 
en bijbehorende thema’s. Deze verdeling ze je ook terug bij het overzicht van de bestaande 
veiligheidsactiviteiten in de gemeente Bergen (bijlage 4). 
 
Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s 
1. Veilige woon- en 
leefomgeving 

 Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en 
verslaafden) 

 Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) 
 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit (o.m. 

woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten) 
 Subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) 

2. Bedrijvigheid en veiligheid  Veilig winkelgebied 
 Veilige bedrijventerreinen 
 Veilig uitgaan 
 Veilige evenementen 
 Veilig toerisme 

3. Jeugd en veiligheid  Overlastgevende jeugdgroepen 
 Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 
 Jeugd, alcohol en drugs 
 Veilig in en om de school 

4. Fysieke veiligheid  Verkeersveiligheid 
 Brandveiligheid  
 Externe veiligheid 
 Voorbereiding op rampenbestrijding 

5. Integriteit en veiligheid  Polarisatie en radicalisering 
 Georganiseerde criminaliteit 
 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 

 
2.  Huidige veiligheidssituatie 
 

2.1. Algemeen 
Vooropgesteld dient te worden dat er zich geen grootschalige veiligheidsproblemen voordoen in de 
gemeente Bergen. Er is echter wel een aantal onderwerpen die de aandacht behoeven. Hieronder 
volgt een analyse van de veiligheidssituatie in de gemeente Bergen op basis van cijfers van de politie 
en overige signalen. 
 
Vanuit het verleden is slechts beperkt aandacht besteed aan het monitoren van de subjectieve 
veiligheidssituatie (veiligheidsgevoel) binnen de gemeente. Dit hoofdzakelijk vanwege de hoge kosten 
van zo’n onderzoek in verhouding tot de veiligheidsproblematiek. Hier zijn dan ook geen actuele 
bruikbare cijfers over voorhanden. Wel worden ieder jaar de dorpsraden bezocht om te peilen of er 
onveiligheidsgevoelens leven onder de bevolking. In 2015 wordt bekeken of een onderzoek over de 
subjectieve veiligheid kan worden uitgevoerd door een stagiair.  
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2.2. Cijfers politie 
Elke maand levert de politie actuele criminaliteitscijfers aan bij de Adviseur Openbare Veiligheid. 
Belangrijke uitschieters worden met de burgemeester besproken en daar wordt direct actie op 
ondernomen. 
 
Een compleet overzicht van de politiecijfers van 2011 tot en met september 2014 treft u aan in  
bijlage 2.  
 
Hieronder staan de belangrijkste stijgers en dalers in de gemeente Bergen. 
 
Belangrijke stijgers 
 
Auto-inbraken 
Naast woninginbraken wordt er ook nog altijd veel ingebroken in voertuigen. Na een lichte daling in 
2012 is het aantal in 2013 weer toegenomen. De diefstal uit voertuigen vindt voornamelijk plaats bij 
parkeerplaatsen van recreatiegebieden.  
 
Georganiseerde criminaliteit 
Er is ook een toename te zien in het aantal meldingen van georganiseerde criminaliteit. Het gaat 
hierbij om drugshandel, maar ook om andere zaken zoals witwassen en mensenhandel. 
 
Sociale overlast 
Er is een lichte stijging te zien in het aantal meldingen overlast sociale kwaliteit. Denk hierbij aan 
huiselijk geweld, burenoverlast, jeugd en overlast van andere personen. Het sociaal team Bergen kan 
hier een rol in gaan spelen. 
 
Belangrijke daler 
 
Overlast jeugd 
De afgelopen 2 jaar is het aantal meldingen van overlast jeugd iets afgenomen. Waarschijnlijk komt dit 
door de goede inzet van de jongerenwerker in samenwerking met politie en gemeente. 

2.3. Vergelijking met andere gemeenten 
Als je de cijfers van Bergen vergelijkt met de omliggende gemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, 
Mook en Middelaar en Venray) dan kan geconcludeerd worden dat er in Bergen gemiddeld minder 
incidenten plaatsvinden dan in de omliggende gemeenten. Dit is echter een momentopname. In 
bijlage 3 treft u een overzicht aan van de cijfers van 2013 uit de AD-misdaadmeter. 

2.4. Overige signalen 
Naast de criminaliteitscijfers van de politie komen er ook nog op andere manieren signalen binnen 
over de veiligheidssituatie in de gemeente Bergen. Hieronder worden die toegelicht. 
 
Gebiedsscan politie 
De gemeente krijgt voortaan elk jaar een gebiedsscan. Hierin worden de belangrijkste 
veiligheidsproblemen voor de gemeente Bergen beschreven. In deze scan staan ook de cijfers van de 
laatste jaren, waardoor je een trend kunt zien. De gebiedsscan is een goed instrument om de 
veiligheidssituatie van de gemeente Bergen in kaart te brengen. De gebiedsscan is terug te vinden in 
bijlage 6. De belangrijkste aandachtspunten uit de gebiedsscan zijn: 

 Overlast rondhangende jeugd; 
 Woninginbraken; 
 Diefstal uit voertuigen; 
 Sociale overlast. 
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Jeugdgroepen in Beeld 
De gemeente Bergen heeft in 2014 conform de shortlistmethodiek (methodiek waarbij op jaarbasis 
jeugdgroepen in beeld worden gebracht) 6 aanvaardbare jeugdgroepen. Evenveel als in 2013. De 
shortlist geeft veiligheidspartners de mogelijkheid om groepen jongeren op straat te categoriseren 
naar criminaliteitsniveau. Dit loopt van aanvaardbaar naar hinderlijk, naar overlastgevend, naar 
crimineel. Uit de genoemde cijfers blijkt dus dat gemeente Bergen relatief weinig ‘problemen’ heeft 
met jongeren die rondhangen op straat. Er dient echter wel aandacht voor te blijven. 

 
Veiligheidsoverleg 
Elke 6 weken vindt er een Integraal Veiligheidsoverleg plaats tussen de burgemeester, de wijkagent 
en de Adviseur Openbare Veiligheid. Tijdens dit overleg worden allerlei zaken besproken met 
betrekking tot veiligheid en zo nodig worden prioriteiten en werkzaamheden bijgesteld. Viermaal per 
jaar schuift ook de Chef Basiseenheid aan om beleidszaken af te stemmen. Het Integraal 
Veiligheidsoverleg geeft verdere input voor wat er leeft en speelt binnen onze gemeente.  
 
Spreekuur wijkagent 
Elke maandag tussen 15.00 en 19.00 heeft de wijkagent spreekuur in het gemeentehuis. Burgers 
kunnen daar terecht om aangifte te doen of voor vragen en klachten.  
 
Spreekuur burgemeester/wethouders/politie 
Elke eerste en derde maandag van de maand hebben de burgemeester en wethouders spreekuur, 
burgers kunnen hier terecht met vragen en klachten.  
 
Klachten 
Het hele jaar door kunnen er klachten binnenkomen bij de gemeente. Dit gebeurt zowel telefonisch, 
via de mail of via het meldingensysteem. Hier wordt geen actieve registratie over bijgehouden, maar 
de klachten die binnenkomen worden opgepakt en afgehandeld. 
 
Dorpsraden 
Elk jaar bezoeken de wijkagent en de Adviseur Openbare Veiligheid een overleg van de dorpsraden 
om over veiligheid te praten. Hierbij worden de criminaliteitscijfers besproken en kunnen de 
dorpsraden aangeven wat er op het gebied van veiligheid in de dorpen speelt. 
 
Gemeentelijke organisatie en andere partners 
Vanuit de gemeentelijke organisatie en externe partners komen ook signalen binnen over onveilige 
situaties in de gemeente. Deze worden gezamenlijk opgepakt. 

2.5 Conclusie 
Bovenstaande geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied van 
veiligheid. Uit de analyse blijkt dat de gemeente Bergen een veilige gemeente is waar zich geen 
grootschalige veiligheidsproblematiek afspeelt. Het is echter wel belangrijk om niet achterover te gaan 
leunen, maar actief en alert te blijven en in te spelen op actuele problematiek en de uitschieters in de 
criminaliteitscijfers omlaag te krijgen. Tevens is het noodzakelijk in te spelen op gevoelens van 
onveiligheid. 
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3.  Activiteiten  
 
De gemeente heeft de regie over het totale veiligheidsbeleid. De Adviseur Openbare Veiligheid van de 
gemeente Bergen zoekt partners en brengt deze bij elkaar. Vanuit de veiligheidsketen geredeneerd 
(proactief, preventief, preparatief, repressief en nazorg) liggen de gemeentelijke accenten/activiteiten 
meer aan de “voorkant” van de keten. De repressieve accenten/activiteiten liggen meer bij de andere 
partners, zoals bij politie en brandweer. Het nazorgtraject wordt beschouwd als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Hieronder wordt eerst verwezen naar de activiteiten die de gemeente al 
onderneemt. Daarna worden de nieuwe activiteiten beschreven die worden opgepakt om de veiligheid 
in de gemeente Bergen te verbeteren. 
 

3.1 Bestaande activiteiten 
De gemeente onderneemt verschillende activiteiten om de veiligheid in de gemeente Bergen te 
waarborgen. In bijlage 4 is hiervan een overzicht te zien, per veiligheidsveld is te zien wat de 
gemeente doet. 

3.2 Nieuwe activiteiten 
Hieronder worden per veiligheidsveld de nieuwe activiteiten beschreven die de gemeente Bergen gaat 
ondernemen, inmiddels heeft ingezet of intensiveert om de veiligheid te verbeteren. 
 
Veilige woon- en leefomgeving 
 
Sociaal team Bergen 
Vanaf 1 januari 2015 is er een sociaal team in de gemeente Bergen actief. Zij pakken complexe 
(individuele) zorgvragen op en draagt verder bij aan een betere sociale cohesie. Dit kan een bijdrage 
leveren aan het verhogen van de leefbaarheid in een straat, buurt of dorp. Het sociaal team biedt een 
helpende hand door met de burger in gesprek te gaan, zodat de burger weer in zijn eigen kracht gezet 
kan worden om het probleem zelf op te lossen. 
 
Bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ) 
Sinds 1 oktober 2014 is de gemeente Bergen hiervoor aangemeld. Wanneer er een gewelds- of 
zedendelinquent terugkeert in onze gemeente, dan wordt de burgemeester daar vooraf van in kennis 
gesteld. De burgemeester beslist vervolgens of er maatregelen genomen moeten worden om een 
eventuele verstoring van de leefomgeving te voorkomen.  
 
Betrekken inwoners 
De komende periode gaan we onderzoeken op welke manier we de burgers nog beter kunnen 
betrekken bij de veiligheid. We willen onderzoeken of de inwoners van Bergen zich veilig voelen. 
Daarnaast willen we kijken op welke manier de nieuwe media een rol kunnen spelen bij het samenspel 
tussen overheid en burger. 
 
Bedrijvigheid en veiligheid 
 
Geen nieuwe activiteiten in dit veiligheidsveld. 
 
Jeugd en veiligheid 
 
Toezicht D&H 
De planning is om vanaf eind 2014 steekproefsgewijs te gaan controleren op naleving van de 
minimumleeftijd om alcohol te mogen drinken. Regionaal worden er BOA’s aangesteld om voor alle 
gemeenten in de regio controles te gaan houden. De gemeente Bergen heeft hiervoor 100 uur per jaar 
gereserveerd. 
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Actie carnaval 
Naar aanleiding van de verhoging van de minimumleeftijd om alcohol te mogen drinken gaat de 
gemeente Bergen samen met de horeca een actie houden tijdens carnaval. Er worden polsbandjes 
uitgedeeld aan jeugd boven de 18 jaar. Tijdens carnaval kan dan alleen alcohol worden verkregen op 
vertoning van het bandje. De gemeente Bergen levert een financiële bijdrage aan deze actie. 
 
Fysieke veiligheid 
 
Professionalisering Oranje Kolom 
De gemeente wordt meer dan vroeger een gelijkwaardige partner in de rampenbestrijding en moet 
daarom meer investeren in opleiden, organisatie en oefening. In 2014 is de basis gelegd om de 
rampenbestrijding bij de gemeenten te professionaliseren. In 2015 en verder zal daar verder 
uitvoering aan worden gegeven. Vanaf heden kan er gebruik worden gemaakt van omliggende 
gemeenten bij de inzet bij een ramp. Deze worden bijgestaan door een adequaat opgeleide regionale 
poule van professionals. 
 
Waterkracht 
In april 2015 wordt er een grootschalige hoogwateroefening gehouden in Limburg. De gemeente 
Bergen neemt hier ook aan deel. De oefening is bedoeld om te kijken of de gemeenten voldoende zijn 
uitgerust om tegen hoogwater op te treden. 
 
Integriteit en veiligheid 
 
Lokaal overleg RIEC 
In 2012 is besloten om samen te gaan werken met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC). Samen met de gemeenten Gennep en Mook & Middelaar is in 2014 een lokaal overleg 
opgestart waar zaken worden besproken die een relatie hebben met georganiseerde criminaliteit. 
Denk hierbij aan witwassen, drugs of mensenhandel. Er komt op dit moment nog te weinig uit dit 
overleg. Om meer resultaten te behalen, zal hier meer in moeten worden geïnvesteerd.  
 
Damocles 
De burgemeester heeft in 2014 beleidsregels (Damocles) vastgesteld ter nadere uitwerking van artikel 
13b van de Opiumwet. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om op te treden indien in 
een woning of lokaal, soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe 
aanwezig zijn. In het Damoclesbeleid is deze bevoegdheid van de burgemeester nader uitgewerkt. 
 
Polarisering en radicalisering 
Dit onderwerp speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. In de gemeente Bergen zijn hier 
geen concrete signalen van, maar er dient wel aandacht voor te zijn. In 2015 wordt bezien welke rol 
de gemeente Bergen heeft in deze. 
 

4. Prioriteiten 2015-2018 
 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat er allemaal wordt gedaan om de veiligheid in de gemeente 
Bergen te waarborgen en wat er aan nieuwe activiteiten wordt opgepakt. In dit hoofdstuk worden de 
prioriteiten aangegeven voor 2015-2018. Een uitgewerkt overzicht van de prioriteiten treft u aan in 
bijlage 5. 
 
Naast deze prioriteiten wordt er natuurlijk adequaat ingespeeld op acute veiligheidsproblemen. Mocht 
tussentijds blijken dat er geschoven moet worden in de prioriteiten, dan wordt hierop ingespeeld. 
 
Prioriteiten 
 
Sociaal team Bergen 
Het sociaal team Bergen pakt complexe (individuele) zorgvragen op en draagt verder bij aan een 
betere sociale cohesie. Dit kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de leefbaarheid in een 
straat, buurt of dorp. 
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Verbeteren aanpak georganiseerde criminaliteit 
Eind 2012 is besloten om samen te gaan werken met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. In 2014 is daadwerkelijk gestart met het lokaal 
overleg RIEC samen met Gennep en Mook & Middelaar. Er komt tot nu toe nog te weinig uit dit 
overleg. Daarom is het belangrijk dat er in 2015 meer in wordt geïnvesteerd.  
 
Waak voor Inbraak 
Er vinden nog altijd te veel woninginbraken plaats in onze regio. Onder de vlag van ‘Waak voor 
Inbraak’ willen we door de bewustwording bij de burger te vergroten het aantal woninginbraken 
verminderen.  
 
Diefstal uit voertuigen 
Naast de woninginbraken, wordt er in de gemeente Bergen ook veel gestolen uit geparkeerde 
voertuigen. Voornamelijk bij de wandelgebieden. Hierop wordt dan ook geïnvesteerd in 2015. 
 
Inzet jongerenwerker 
Er komen nog geregeld klachten binnen over rondhangende jeugd. De jongerenwerker speelt een 
belangrijke rol in de aanpak van deze overlast. In 2015 zal opnieuw bezien moeten worden hoe de 
jongerenwerker wordt ingezet. 
 
Professionaliseren Oranje Kolom 
In 2015 wordt verder gegaan met het professionaliseren van de gemeentelijke tak van de 
rampenbestrijding. Medewerkers worden beter opgeleid en geoefend, er wordt meer gebruik gemaakt 
van buurgemeenten en de gemeentelijke teams worden bijgestaan door een regionale poule van 
professionals. 
 

5.  Conclusie 
 
Veiligheid is een thema dat constant aandacht verdient. Het is niet slecht gesteld met de huidige 
veiligheidssituatie in de gemeente Bergen. Dit houdt echter niet in dat we achterover kunnen leunen. 
De lopende activiteiten en deelname aan diverse lokale en regionale projecten maakt dat we tot op dit 
niveau zijn gekomen. Voortzetting van deze activiteiten en projecten is dan ook van belang en verdere 
sturing/regievoering zal de situatie alleen maar verbeteren. 
 
Huidige veiligheidssituatie 
Uit de cijfers van de politie blijkt dat er op dit moment aandacht dient te zijn voor de volgende 
gebieden:  
 

 Aanpak van woninginbraken; 
 Aanpak diefstal uit voertuigen; 
 Diefstal brom-, snor-, fietsen; 
 Blijven monitoren van de jeugd;  
 Aanpak sociale overlast; 
 Geluidsoverlast; 
 Aanpak georganiseerde criminaliteit. 

 
 
Activiteiten en prioriteiten 
Om de geconstateerde problematiek in de gemeente Bergen zo concreet mogelijk aan te kunnen 
pakken, vinden er verschillende activiteiten plaats.  
Het is belangrijk om in 2015 de volgende activiteiten op te pakken: 
 

 Opzetten sociaal team Bergen; 
 Verbeteren aanpak georganiseerde criminaliteit; 
 Actief voortzetten project Waak voor Inbraak; 
 Aandacht voor diefstal uit voertuigen; 
 Inzet jongerenwerker; 

 Professionaliseren Oranje Kolom. 



Bijlage	1	 Partners	in	veiligheid	
 

Partners in veiligheid Verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid 

Inwoners en bezoekers  Zorg dragen voor beveiliging van eigendommen, melden van overlast en 
criminaliteit, meedenken in een goede aanpak van veiligheidsproblemen. 

Belangenorganisaties 
(dorpsraden, 
ondernemersverenigingen, enz.) 

Verbeteren van de woon- en leefsituatie in wijk of dorp, betrekken van 
inwoners, informeren en adviseren van de gemeente over diverse 
leefbaarheidthema’s. 

Politie Handhaven openbare orde, opsporen strafbare feiten, hulpverlening bij 
nood, signaleren en adviseren bij (on)veiligheidssituaties.  

Openbaar Ministerie Opsporen strafbare feiten, vervolgen van strafbare feiten, toezicht op de 
uitvoering van strafvonnissen. 

AmbulanceZorg Limburg-Noord Levert uitstekende, verantwoorde en passende ambulancezorgverlening 
voor alle – potentiële – patiënten in de regio.  

Veiligheidshuis Regisseert bij complexe problemen (Ongrijpbare, Ondoorgrondelijk en 
Ontwrichtend) de samenwerking tussen de justitiële en de zorgketen(s). 
Daarnaast is het een informatieknooppunt. 

Bureau Halt Levert een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit 
met de Halt-afdoening, advies op maat en een breed scala aan projecten. 

Reclassering Nederland Begeleidt verdachten en veroordeelden vanaf hun arrestatie tot en met 
hun volledige invrijheidstelling.  

Jeugdhulpverleningsinstanties 
(Bureau Jeugdzorg, Raad voor 
Kinderbescherming, etc.) 

Adviseren aan en begeleiden van kinderen en ouders. 

Alexander Calder (algemeen 
maatschappelijk werk) 

Hulp bieden bij het oplossen van problemen, bemiddelen bij conflicten 
zoals burenruzies, adviseren en informeren. 

Jeugd.Punt Verzorgt het jongerenwerk in de gemeente Bergen. 

Scholen Zorg dragen voor de veiligheid in en om de school. 

Verenigingen Een bijdrage leveren aan positieve gedragsveranderingen door normen en 
waarden te stellen. 

Woningbouwcorporaties 
(Destion) 

Stimuleren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt waar hun woningen 
gelegen zijn. 

Hulpverleningsinstanties (Bureau 
Slachtofferhulp, GGD, Vincent 
van Gogh,enz.) 

Begeleiden naar hulp of het bieden van hulp waar nodig. 

 

Brandweer Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken en 
bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 
brand en beperken en bestrijden van rampen. 

Gemeente Ontwikkelen van en regie voeren op integraal veiligheidsbeleid, 
ondersteunen en faciliteren van veiligheidsprojecten, veilig ontwerpen, 
beheren en onderhouden van de openbare ruimte, gemeentelijk toezicht 
en handhaving. 

  



Veiligheidsregio Limburg-Noord Organiseren van de rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij 
een calamiteit, coördineren van de inzet van de diverse 
hulpverleningsorganisaties en voorbereiding van beleid en 
uitvoeringsplannen op het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

Provincie Ondersteunen en faciliteren van veiligheidsprojecten. 

RIEC Ondersteunt in de aanpak en het voorkomen van georganiseerde 
criminaliteit en zware criminaliteit (hennepteelt, BIBOB-zaken, 
mensenhandel).  
 

EHBO verenigingen / Rode 
Kruis 

Leiden vrijwilligers op om eerste hulp te kunnen verlenen aan een 
medemens in nood. 

  

 



Onderwerp 2011 2012 2013

2014 t/m 

sept

Diefstal/Inbraak woning 47 48 47 40

Diefstal/Inbraak schuur/garage 22 12 19 26

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 52 32 53 31

Diefstal van motorvoertuigen 9 6 9 6

Diefstal van brom‐, snor‐, fietsen 29 41 33 46

Diefstal af/uit/van overige voertuigen 23 24 39 13

Diefstal op/van water 11 1 4 5

Zakkenrollerij 4 12 11 3

Verkeersongevallen 33 36 53 28

Zedenmisdrijf 1 5 6 2

Moord, doodslag 1 1 0 0

Openlijk geweld (persoon) 3 0 4 0

Bedreiging 20 14 19 6

Mishandeling 37 20 20 10

Straatroof 0 0 1 1

Overval 2 0 1 2

Brand/Ontploffing 5 2 1 2

Overige vermogensdelicten 74 85 73 64

Venieling cq. Zaakbeschadiging 60 54 58 46

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 21 17 20 9

Winkeldiefstal 6 6 5 1

Drugshandel 6 7 13 4

Wapenhandel 1 0 1 1

Fraude 13 13 18 10

Alcohol 27 18 21 8

Weg overig 4 2 2 0

Drugs‐ en  drankoverlast 17 18 16 7

Burengerucht (relatieprobleem) 35 19 23 20

Overlast jeugd 47 46 39 33

Overlast overig 37 49 39 18

Milieu 82 94 74 84

Verkeersoverlast 55 77 76 29

Overige maatschappelijke integriteit 6 3 4 3

Bijlage 2    Cijfers politie 2011‐2014 gemeente Bergen



Bijlage	3	 Vergelijking	omliggende	gemeenten	AD‐misdaadmeter	2013	
 

 

Aantal meldingen per 10.000 inwoners. 
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Bijlage	4	 Bestaande	activiteiten		
 

1. Veilige woon‐ en leefomgeving 

Activiteit:  Veiligheidshuis Noord‐Limburg 

Toelichting:  Het Veiligheidshuis Noord‐Limburg regisseert bij complexe problemen 
(Ongrijpbare, Ondoorgrondelijk en Ontwrichtend) de samenwerking 
tussen de justitiële en de zorgketen(s).  
Ze werken integraal door het betrekken van relevante partners en te 
interveniëren op alle leefgebieden. 
De partners houden hun verantwoordelijkheid, maar het Veiligheidshuis 
verbindt de verschillende interventies zodat ze elkaar versterken. 
Het Veiligheidshuis blijft regie voeren op de casus tot de situatie 
overzichtelijk en onder controle is en door een reguliere of lokale keten 
kan worden gecontinueerd en uiteindelijk afgerond.  
Naast de regie, heeft het veiligheidshuis ook een taak als 
informatieknooppunt.  

Betrokken partijen  Politie, Openbaar Ministerie, Penitentiaire Inrichting, gemeenten, 
Reclassering, Verslavingszorg, Mutsaersstichting en andere 
hulpverleningsinstellingen 

Planning  Na de doorontwikkeling in 2014 gaat het Veiligheidshuis met haar nieuwe 
aanpak aan de slag in 2015 en verder. 

Financiën  2015 e.v.  € 13.500,‐     

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid, Adviseur Welzijn en Consulent Wet Werk 
& Bijstand 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Huiselijk geweld; Wet Tijdelijk Huisverbod 

Toelichting:  Sinds 2009 is de burgemeester bevoegd tot het opleggen van een 
huisverbod. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld 
(of kindermishandeling) in beginsel tien dagen (max. 4 weken) zijn of haar 
woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag 
opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de 
mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode 
waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en 
escalatie kan worden voorkomen.  
Ook wanneer geen huisverbod wordt opgelegd kan besloten worden om 
intensief casemanagement in te zetten om de gezinssituatie te 
verbeteren. Dit gebeurt echter alleen als lokaal onvoldoende kracht is om 
deze situatie op te pakken. 

Betrokken partijen  Veiligheidshuis (incl. partners) en gemeente 

Planning  ‐ 

Financiën  Voor de uitvoering wordt per casus € 3000,‐ betaald voor 
casemanagement, ook bij intensief casemanagement. Jaarlijks is hiervoor 
€ 15.000,‐ begroot (dus 5 trajecten). 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid en Consulent Wet Werk & Bijstand 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 



Activiteit:  BOPZ 

Toelichting:  Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan 
gedwongen worden opgenomen in een GGZ‐instelling. De procedure voor 
gedwongen opname staat in de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz).  
Deze wet geldt voor mensen met een psychische stoornis of een 
verstandelijke beperking, of voor mensen met geheugenproblemen / 
dementie. Het is de bevoegdheid van de burgemeester om iemand 
gedwongen te laten opnemen. 
 

Betrokken partijen  Mutsaersstichting, gemeente, psychiater, GGZ 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Bemoeizorgoverleg 

Toelichting:  Bespreken van gezinnen/ mensen binnen de gemeente Bergen die vanuit 
2 of meerdere deelnemende partijen aan dit overleg zorg nodig hebben.  
Bespreken van signalen over gezinnen/ mensen binnen de gemeente 
Bergen vanuit deelnemende partijen. 
 

Betrokken partijen  Gemeente, Destion, GGZ, politie, Centrum Jeugd en Gezin, Alexander 
Calder, Bureau Andersom 

Planning  1x per maand komt het bemoeizorgoverleg bij elkaar. 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Consulent Wet Werk & Bijstand 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Waak voor Inbraak 

Toelichting:  In 2007 hebben 7 gemeenten in het politiedistrict Venray besloten hun 
krachten te bundelen om woninginbraken aan te pakken. Samen met 
politie en woningbouwcorporaties is een aantal doelstellingen 
geformuleerd: 

1. Terugbrengen aantal woninginbraken; 
2. Vergroten bewustwording bij betrokkenen; 
3. Bevorderen treffen preventieve maatregelen; 
4. Bereidheid vergroten om verdachte situaties te melden; 
5. Sociale controle bevorderen; 
6. Aantal opgeloste woningbraken vergroten. 

6x per jaar komt een werkgroep bij elkaar om de cijfers te bespreken en 
acties te bedenken en uit te zetten.  
Er wordt gewerkt op basis van een cafetariamodel. Gemeenten kunnen 
zelf bepalen of ze aan een bepaalde actie meedoen.  

Betrokken partijen  Politie, gemeenten, woningbouwcorporaties en Openbaar Ministerie 

Planning  ‐ 

Financiën  Structureel is € 1500,‐ opgenomen in de begroting voor woninginbraken.  

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 



 

Activiteit:  Hennepconvenant 

Toelichting:  Convenant om de hennepteelt in woningen, schuren/loodsen en in het 
veld (koude grond) tegen te gaan.  Door dit convenant kan er worden 
samengewerkt en informatie worden uitgewisseld tussen de 
verschillende partijen. Aanpak buitenteelt vindt plaats door 
helikoptervluchten, bakenactie en ruimdagen. 
 

Betrokken partijen  Politie, gemeenten, woningbouwcorporaties, Enexis, UWV, Sociale 
Recherche en Openbaar Ministerie 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Damoclesbeleid 

Toelichting:  Dit beleid geeft de burgemeester de bevoegdheid om tijdelijk een woning 
of lokaal te sluiten wanneer daar een hennepplantage of een 
handelshoeveelheid verdovende middelen worden aangetroffen. 

Betrokken partijen  Politie, gemeenten, RIEC en woningbouwcorporaties 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid, handhaving, communicatie 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Toezicht Openbare Ruimte 

Toelichting:  De politie en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor toezicht in de 
openbare ruimte. In de gemeente Bergen is echter geen blauwe BOA 
actief. De politie kan niet alle kleine ergernissen oppakken, alleen bij 
acute klachten komen zij in actie. Dit betekend dat kleine ergernissen niet 
worden aangepakt, zoals geparkeerde voertuigen of hondenpoep. 

Betrokken partijen  Politie en gemeente 

Planning  In de begroting is geen ruimte voor een blauwe BOA 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid, Handhaving  

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

   



Activiteit:  Integraal Veiligheidsoverleg 

Toelichting:  1x per maand vindt er een Integraal Veiligheidsoverleg tussen de 
burgemeester, de Adviseur Openbare Veiligheid en de wijkagent plaats. 
In dit overleg worden actuele criminaliteitscijfers en 
veiligheidsvraagstukken besproken en afstemming gezocht op 
beleidsniveau.  
 

Betrokken partijen  Gemeente en politie 

Planning  1x per maand overleg 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Buurtbemiddeling 

Toelichting:  Wanneer buren problemen hebben met elkaar en er zelf niet uitkomen, 
kan buurtbemiddeling worden ingezet. Buurtbemiddeling zal in de 
tweede schil van het sociaal team Bergen komen te zitten. 
 

Betrokken partijen  Gemeente, politie, Destion en Synthese 

Planning  De praktijk moet uitwijzen hoe de inzet van buurtbemiddeling een rol kan 
spelen in het sociaal team Bergen. In 2016 dient geëvalueerd te worden 
of de inzet van buurtbemiddeling nog gewenst is. 

Financiën  Buurtbemiddeling kost de gemeente Bergen jaarlijks € 2.877,50   
Er is nog budget voor 2015 en 2016. 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Burgernet 

Toelichting:  Burgernet is een vorm van burgerparticipatie die goed past in de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid. Door Burgernet wordt de burger 
betrokken bij de zorg voor veiligheid in zijn directe woonomgeving. 
Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie. Bij 
een vermissing of opsporing kunnen inwoners een bericht ontvangen om 
uit te kijken naar een bepaalde situatie, persoon of voertuig.  

Betrokken partijen  Politie, gemeenten en inwoners 

Planning  Regelmatig over Burgernet blijven publiceren om dit onder de aandacht 
te brengen en houden. Vooral over succesvolle acties. Daarnaast wordt er 
bij andere veiligheidsactiviteiten vaak ook aandacht besteed aan 
Burgernet. 

Financiën  Structureel € 1000,‐ per jaar. 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

   



Activiteit:  Burger Hulpverlening Limburg (BHL) 

Toelichting:  In 2006 heeft de gemeente Bergen 13 AED’s aangeschaft en deze 
verdeeld over de gemeente opgehangen. BHL is een systeem met 
opgeleide vrijwilligers die gealarmeerd worden bij een circulatiestilstand 
in hun omgeving. 

Betrokken partijen  Gemeente, dorpsraden, EHBO‐verenigingen en Rode Kruis 

Planning  In 2015/2016 dienen de AED’s vervangen te worden. 

Financiën  BHL: structureel € 3000,‐ 
Opleiden vrijwilligers: structureel € 2500,‐       

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Slachtofferhulp 

Toelichting:  Bureau Slachtofferhulp is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp 
aan slachtoffers van delicten en verkeersongevallen, zodat schade op 
materieel en immaterieel gebied zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Betrokken partijen  Bureau Slachtofferhulp 

Planning  ‐ 

Financiën  Structureel € 4020,‐ per jaar 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Welzijn 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Toezicht buitengebied 

Toelichting:  De gemeente Bergen heeft 3 groene BOA’s in dienst. Zij zorgen voor 
controles en acties in de buitengebieden. Hiervoor krijgen zij de hulp van 
politie, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap. De belangrijkste 
aandachtspunten staan beschreven in het Handhavingsbeleid. 

Betrokken partijen  Politie, gemeente, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Coördinator Beheer, Adviseur Openbare Veiligheid en groene BOA’s 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Bezoek dorpsraden 

Toelichting:  Elk jaar bezoeken de wijkagent en de Adviseur Openbare Veiligheid een 
overleg van de dorpsraden om over veiligheid te praten. Hierbij worden 
de criminaliteitscijfers besproken en kunnen de dorpsraden aangeven wat 
er op het gebied van veiligheid in de dorpen speelt.  

Betrokken partijen  Politie, gemeente, dorpsraden 

Planning  1x per jaar 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

 

   



2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Activiteit:  Multidisciplinair evenementenbeleid 

Toelichting:  Gemeente, brandweer, politie en GHOR adviseren organisaties bij de 
voorbereiding van grootschalige evenementen. Bij grootschalige 
evenementen wordt multidisciplinair opgetreden door de betrokken 
partners. 
 

Betrokken partijen  Gemeente, brandweer, politie, GHOR en Veiligheidsregio  

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid, 2e lijn KCC 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Week van de Veiligheid 

Toelichting:  Elk jaar vindt in oktober de ‘Week van de Veiligheid’ plaats. In deze week 
staat het belang van het nemen van preventieve maatregelen tegen 
criminaliteit bij ondernemers en hun personeel centraal. Landelijke 
campagnemiddelen worden doorgezet naar de ondernemers. 

Betrokken partijen  Gemeente, politie en ondernemers 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

   



3. Jeugd en veiligheid 

Activiteit:  Jongerenwerk 

Toelichting:  De gemeente heeft een contract met Jeugd‐Punt voor de uitvoering van 
het jongerenwerk. De werkzaamheden die hij uitvoert worden 
beschreven in een productenboek. Voor 2014 stond beschreven: 
‐ Vindplaatsgericht werken: Hier wordt mee bedoeld dat de 

jongerenopbouwwerker daar is waar de jongeren zich ophouden en 
daar is waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, de 
sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, 
het gezin en de netwerken. 

Voor 2015 is nog niet duidelijk of de jongerenwerker blijft. 

Betrokken partijen  Gemeente en Jeugd.Punt. 

Planning  In 2015 wordt de inzet van de jongerenwerker opnieuw bekeken. 

Financiën  Nog onduidelijk voor 2015. 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Welzijn en Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Halt 

Toelichting:  Halt levert een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden 
van jeugdcriminaliteit met de Halt‐afdoening, advies op maat en een 
breed scala aan projecten. 

Betrokken partijen  Halt, Gemeente, Ketenpartners en Maatschappelijke organisaties 

Planning  ‐ 

Financiën  Structureel € 8341,‐ per jaar 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Schoolveiligheid 

Toelichting:  Om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van leerlingen, leerkrachten 
ouders en bezoekers van scholen zijn in 2011 samenwerkingsafspraken 
gemaakt die zijn bekrachtigd in een convenant ‘Veilige basisschool’. 

Betrokken partijen  Gemeente, scholen, politie en Bureau Halt 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 

 

Activiteit:  Jeugdgroepen in beeld 

Toelichting:  Ieder jaar wordt door de politie een overzicht gemaakt van de 
jeugdgroepen in de gemeente Bergen, ‘Jeugdgroepen in Beeld’.  
Hierbij wordt duidelijk hoeveel groepen er zijn en in welke categorie die 
vallen. (aanvaardbaar, hinderlijk, overlastgevend of crimineel) 

Betrokken partijen  Politie en gemeente 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Wethouder Roefs 



4. Fysieke veiligheid 

Activiteit:  Verkeersveiligheid 

Toelichting:  Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er elke 4 jaar een 
Gemeentelijk Verkeers‐ en Vervoers Plan (GVVP) opgesteld. Hierin staat 
beschreven wat er gedaan wordt om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 

Betrokken partijen  Gemeente, politie en Happel Mobiliteit en Ruimte (HMR) 

Planning  In 2014 is een nieuw GVVP vastgesteld voor de aankomende 4 jaar. 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Coördinator Verkeer 

Portefeuillehouder  Wethouder Buiting 

 

Activiteit:  Rampenbestrijding 

Toelichting:  Voorbereiding op een ramp of een zwaar ongeval om:  

 De gevolgen doelmatig en planmatig te bestrijden 

 De oorzaak van de ramp zo spoedig mogelijk weg te nemen 

 Snel en effectief hulp aan slachtoffers te bieden 
 
Daarvoor wordt samengewerkt met de Oranje Kolom van de 
Veiligheidsregio Limburg‐Noord. In 2014 is de Oranje Kolom 
geprofessionaliseerd zodat de rampenbestrijding in Limburg‐Noord beter 
georganiseerd is. 

Betrokken partijen  Veiligheidsregio, Politie, GHOR, Brandweer, RWS, WPM en gemeente 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Handhaving 

Toelichting:  In het Handhavingsbeleid staat beschreven wat de gemeente Bergen doet 
om illegale situaties in de gemeente aan te pakken. 

Betrokken partijen  Gemeente 

Planning  In het Handhavingsbeleid staat beschreven wat de gemeente de 
aankomende jaren oppakt. 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Handhaving en toezichthouders 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

   



Activiteit:  Externe Veiligheid 

Toelichting:  Het besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen 
op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico 
vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het besluit wil die 
risico’s beperken. Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het 
verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen 
met externe veiligheid rekening te houden.  
Daarnaast dient er een verantwoording te worden afgelegd van besluiten 
(milieu en/of ruimtelijke ordening) indien personen aanwezig zijn binnen 
een invloedsgebied van rampen die kunnen optreden met gevaarlijkje 
stoffen. 
Naast bedrijven wordt er ook rekening gehouden met het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 
 
De gemeente houdt samen met de provincie de Risicokaart bij. 

Betrokken partijen  Brandweer, Provincie en gemeente 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Specialist Milieu en Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

5. Integriteit en veiligheid 

Activiteit:  Lokaal overleg RIEC 

Toelichting:  In de aanpak van georganiseerde criminaliteit werkt de gemeente samen 
met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg. Het 
RIEC vormt een informatieknooppunt voor verschillende 
overheidspartners (gemeenten, politie, OM, belastingsdienst, FIOD, SIOD, 
e.a.) waar bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale informatie ontsloten en 
samengevoegd wordt. Het RIEC beschikt daarnaast over bestuurlijke, 
juridische en financieel/economische expertise om gemeenten te 
ondersteunen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.  
 
Het beoogde resultaat is het blootleggen van criminele infrastructuren in 
de gemeente Bergen en een effectieve en efficiënte bestrijding daarvan 
door samenwerking met diverse overheidspartners. 

Betrokken partijen  Gemeenten, Politie, Belastingsdienst, FIOD, SIOD, OM, Bureau BIBOB 

Planning  ‐ 

Financiën  Structureel € 5777,‐ per jaar. Voor de toekomst vraagt het RIEC een 
hogere bijdrage. Dit moet nog bestuurlijk worden afgewogen. 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid (+ gehele organisatie voor het oppikken van 
signalen) 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

   



Activiteit:  Wet BIBOB 

Toelichting:  De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
(BIBOB) is een Nederlandse wet die in 2003 is ingesteld. Doel is dat 
gemeenten, provincies en ministeries de integriteit van houders en/of 
aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen, eventueel bij het 
landelijk bureau BIBOB. 

Betrokken partijen  Gemeente, RIEC en bureau BIBOB 

Planning  Bij een aanvraag voor een Drank‐ en Horecavergunning of een 
prostitutievergunning wort een BIBOB‐toets gedaan. 

Financiën  Wanneer een advies wordt ingewonnen bij bureau BIBOB worden hier 
kosten voor in rekening gebracht. (Onvoorzien incidenteel) 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid, Vergunningverleners D&H en Prostitutie 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Convenant Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit 

Toelichting:  Dit convenant is de juridische onderlegger voor samenwerking en 
informatie‐uitwisseling op het terrein van geïntegreerde aanpak van de 
georganiseerde misdaad. 
 

Betrokken partijen  Gemeente en RIEC (+ zie partijen RIEC) 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 

Activiteit:  Veilige Publieke Taak 

Toelichting:  De politie en het Openbaar Ministerie gebruiken in heel Nederland 
dezelfde aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een 
publieke taak. Werkgevers kunnen met de maatregelen uit het 
programma Veilige Publieke Taak hun werknemers leren met agressie en 
geweld om te gaan. Fysiek en verbaal geweld tegen mensen die een 
publieke taak vervullen is onacceptabel. Het programma tegen geweld 
heeft in 2015 speciale aandacht voor preventie, lokaal bestuur en de 
aanpak van daders. 

Betrokken partijen  Gemeente, hulpdiensten 

Planning  ‐ 

Financiën  ‐ 

Ambtelijk betrokkenen  Consulent HRM, Adviseur Openbare Veiligheid 

Portefeuillehouder  Burgemeester Pelzer 

 



 

 

Bijlage	5:		 Uitwerking	prioriteiten	Integraal	Veiligheidsbeleid	
Bergen	2015‐2018	

 

Prioriteit Doel Hoe? 

Sociaal team Bergen Verbeteren sociale cohesie. 

 

Verhogen van de leefbaarheid 
in een straat, buurt of dorp. 

 

Zij pakken complexe 
(individuele) zorgvragen op en 
draagt verder bij aan de sociale 
cohesie. Dit kan een bijdrage 
leveren aan het verhogen van 
de leefbaarheid in een straat, 
buurt of dorp. Het sociaal team 
biedt een helpende hand door 
met de burger in gesprek te 
gaan, zodat de burger weer in 
zijn eigen kracht gezet kan 
worden om het probleem zelf 
op te lossen. 

Verbeteren samenwerking met 
RIEC (Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum) 

Georganiseerde criminaliteit 
aanpakken. 

-Verbeteren lokaal overleg met 
de gemeenten BGM. 

-Damoclesbeleid uitvoeren. 

-Bibob toets verbeteren. 

Waak voor Inbraak Aantal woninginbraken 
verminderen. 

De burger bewust maken van 
de risico’s en wijzen op hun 
eigen verantwoordelijkheid. 

Bewustwording vergroten. 

-Informatiekraam op jaarmarkt. 

-Informatieavonden. 

- Actie Voetspoor  

-Publicaties in Maas- en 
Niersbode en www.bergen.nl.  

Diefstal uit voertuigen Terugdringen van het aantal 
diefstallen uit voertuigen. 
Voornamelijk bij de 
parkeerplaatsen van de 
wandelgebieden. 

-Bewustwording vergroten. 

-Flyers uitdelen bij 
wandelgebieden. 

-Publicaties in Maas- en 
Niersbode en www.bergen.nl.  

Inzet jongerenwerker Aanpak overlast door jeugd Voor 2016 en verder dient de 
inzet van de jongerenwerker te 
worden bepaald. 

Professionaliseren Oranje 
Kolom 

Gemeentelijke 
rampenbestrijdingsorganisatie 
die in staat is een calamiteit te 
handelen. 

-Regionale poule van 
professionals. 

-Medewerkers beter 
voorbereiden. 

-Organisatie prepareren voor 
sociale calamiteit. 
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Inleiding  
 
Voor u ligt de Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2013 van de gemeente Bergen. Samengesteld door 
het robuust basisteam Venray-Gennep van het politiedistrict Noord en Midden Limburg, eenheid Limburg. 
Met deze gebiedsscan informeert de politie het bestuur over lokale ontwikkelingen op het gebied van 
veiligheid. 
 
Wat is de gebiedsscan? 

De Gebiedsscan is een informatieproduct waarmee de politie invulling geeft aan haar signalerende rol en 

adviserende taak. In deze rapportage beschrijft de politie de meest in het oog springende ontwikkelingen 

en trends op het gebied van criminaliteit, overlast en dader- en risicogroepen in het afgelopen jaar. Vanuit 

deze ontwikkelingen geeft het politieteam onderwerpen aan die vanuit haar optiek bijzondere aandacht 

verdienen. Deze rapportage bevat geen uitputtende analyses of concrete voorstellen tot aanpak. De 

planvorming dient immers integraal en onder regie van de gemeente vorm en inhoud te krijgen.  

 

Straatkennis en systeeminformatie   

De inhoud van de Gebiedsscan is tot stand gekomen door een actieve koppeling tussen 

systeeminformatie (informatie uit de registratiesystemen van de politie) en straatkennis (kennis van 

wijkagenten, jeugdagenten en politiemedewerkers met een specifieke taakstelling). Politiemensen die 

actief zijn in de wijk beschikken vaak over een grote hoeveelheid impliciete kennis die niet altijd zichtbaar 

en meetbaar uit computersystemen te halen is. Zij zijn in staat vroegtijdig ontwikkelingen te signaleren en 

kennen achtergronden van bepaalde gebeurtenissen, wijken en de bewoners daarvan. Het gaat dan om 

kennis die cruciaal is om aard en ernst van bepaalde criminaliteitsontwikkelingen te duiden en die van 

belang is in het licht van de keuze van adequate interventies. Daardoor ontstaat zicht op het 'verhaal 

achter de cijfers' en wordt beter zichtbaar waar vanuit politieoptiek het accent moet worden gelegd om de 

veiligheid in de gemeente verder te verbeteren.  

 

Algemeen doel 

Het doel van de Gebiedsscan is tweeledig: 

 Het vormt een goede basis voor de interne (operationele) sturing van het basisteam in het licht 

van een probleemgerichte aanpak van de belangrijkste lokale veiligheidsproblemen. 

 Met de rapportage informeert de politie het lokaal bestuur (en andere veiligheidspartners) over de 

ontwikkelingen ten aanzien van criminaliteit en overlast in de betreffende gemeente. Als zodanig 

vormt het belangrijke input voor het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. 

 

De Gebiedsscan en dan 

Met de Gebiedsscan geeft de politie in globale termen aan waar vanuit haar optiek aandacht voor dient te 

zijn als het gaat om veiligheid. Deze adviezen worden vervolgens besproken met het lokaal bestuur (of in 

de lokale driehoek) waarbij de gemeente nadrukkelijk wordt uitgenodigd om de politie-informatie te 

verrijken met informatie van andere partners om zo te komen tot gezamenlijke lokale prioriteiten.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is onder 'Op hoofdlijnen' een samenvatting te vinden van het lokale veiligheidsbeeld, 

waarbij de belangrijkste aandachtspunten op een rij zijn gezet. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 worden 

achtereenvolgens ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit (met specifieke aandacht voor 

vermogens- en geweldscriminaliteit) en overlast beschreven. 
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1. Op hoofdlijnen 

1.1 Criminaliteit 

Op basis van de cijfers van 2013 allereerst een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen op het 

gebied van criminaliteit in de gemeente Bergen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan 

vermogenscriminaliteit, geweld en overlast. Bij vermogenscriminaliteit gaat het om een breed scala aan 

criminaliteit variërend van woninginbraak, auto-inbraak en autodiefstal, bedrijfsinbraken tot zakkenrollen 

en drugshandel. Onder geweld komt onder andere huiselijk geweld aan bod en bij overlast wordt 

ingegaan op jeugd, drank&drugs en de geestelijke gezondheidszorg.  

 

Belangrijkste dalers 

Wat belangrijk is en opvalt binnen de gemeente Bergen is dat bijna alle incidenten die vallen onder 

"overlast" gedaald zijn. Ook is het aantal fietsendiefstallen tegen de regionale trend in fors gedaald. 

Verder is het aantal woninginbraken gedaald terwijl de rest van de vermogenscriminaliteit gestegen is.  

 

Belangrijkste stijger 

Bijna alle vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit zijn gestegen. Weliswaar niet fors maar het is 

wel opvallend. Wat hierbij opgemerkt moet worden is dat het vaak gaat een kleine toename qua getallen 

maar dat dit procentueel groot uitvalt.  
 

Straatroof en overvallen 

Deze categorieën vallen onder de categorie High-Impact-Crimes en zijn daarmee belangrijk, met name 

voor de burger. Gelukkig komen deze twee categorieën niet veel voor binnen de gemeente Bergen. Er 

werden in 2013 twee overvallen gepleegd en één straatroof.  

 

1.2 Overlast en vernieling 

Er is ook gekeken naar de diverse vormen van overlast en – in het verlengde daarvan – vernielingen die 

plaatsvinden binnen de gemeente en de verschillende kernen.  

 

De aandacht richt zich daarnaast op de belangrijkste overlastlocaties. Gekeken is waar die zich bevinden, 

welke vormen van overlast zich daar afspelen, of er zicht is op de overlastveroorzakers en 

vanzelfsprekend op welke wijze deze overlast wordt aangepakt.   

De aandacht gaat daarbij uit naar twee vormen van overlast: 

 

1. Overlast veroorzaakt door uitgaanspubliek 

2. Overlast veroorzaakt door rond hangende jeugd (jeugdoverlast) 

 

Voor een overzicht, evenals een korte beschrijving van de belangrijkste overlastlocaties in de gemeente 

Bergen verwijzen we naar hoofdstuk 3 van deze rapportage. 
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2. Vermogenscriminaliteit 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de belangrijkste vormen van vermogenscriminaliteit in de gemeente Bergen. 

Allereerst gaat onze aandacht uit naar inbraak. Inbraak in woningen vanzelfsprekend, maar ook inbraken 

in (en diefstal uit) bedrijven en instellingen. Daarnaast komen ook auto-inbraken en diefstal van auto’s, 

(brom)fietsen, scooters e.d. aan bod. Voor zover relevant wordt ook nader ingegaan op de overige 

vermogensdelicten. Onder deze laatste categorie valt een breed scala aan vermogensdelicten waarvan 

zakkenrollerij en oplichting de belangrijksten zijn.  

2.1. Cijfers 2013 

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkelingen op het gebied van vermogenscriminaliteit over de 
jaren 2010 tot en met 2013 weer.1 Tevens wordt in de laatste kolom aangegeven hoeveel procent 
de criminaliteit is gestegen of gedaald in vergelijking met voorgaand jaar.  

        

 Gemeente Bergen 
2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

   N % 

        

 03 Bedrijfscriminaliteit 38 27 22 26 4 15% 

  Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 30 21 17 20 -3 15% 

  Winkeldiefstal 8 6 5 6 1  17 % 

         

        

 Gemeente Bergen 
2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

   N % 

        

 02 Voertuigcriminaliteit 178 122 104 129 25 19%  

  Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 110 59 33 55 22 40%  

  Diefstal van motorvoertuigen 9 10 7 8 1 13%  

  Diefstal van brom-, snor-, fietsen 31 30 40 28 -12 -30%  

  Diefstal af/uit/van overige voertuigen 28 23 24 38 14 37%  

        

        

 Gemeente Bergen 
2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

   N % 

        

 04 Overige Vermogensdelicten 84 80 105 86 -19  -18% 

  Zakkenrollerij 3 5 13 11 -2 -15% 

  Overige vermogensdelicten 81 75 92 75 -17 -18%  

        

 Gemeente Bergen 
2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

   N % 

        

 01 Woningcriminaliteit 52 70 62 59 -3 -5%  

  Diefstal/inbraak woning 33 48 49 42 -7 -14%  

  Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 19 22 13 17 4  23% 

                                                      
1 Deze cijfers komen uit BVI en betreffen alle misdrijven in dat jaar. Misdrijven zijn zaken waarin een aangifte is opgenomen, geen 

aangifte is gedaan, maar wel een dossier naar het OM is opgemaakt, als ze van een bepaalde zwaarte zijn (1 t/m 4) en er een 

slachtoffer en/of verdachte in de zaak zit. 
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2.2 Woningcriminaliteit 

Onder de noemer ‘woningcriminaliteit’ valt allereerst inbraak in woningen en in het verlengde daarvan 

inbraak in garage, kelderbox of tuinhuis. Woninginbraak wordt (evenals straatroof en overvallen) 

gekwalificeerd als ‘high-impact-crime’ vanwege de geestelijke en soms ook lichamelijke schade die 

slachtoffers hiervan ondervinden. Niet alle woninginbraken zijn van hetzelfde kaliber. Allereerst 

rangschikken we onder deze delictvorm ook pogingen tot woninginbraak. In dergelijke gevallen is er wel 

schade toegebracht aan de woning, maar is men er niet in geslaagd de woning te betreden. Dit is 

overigens ook vaak een aanwijzing voor het type woninginbreker (gelegenheidsinbrekers). Het aantal 

woninginbraken is onder meer afhankelijk van het seizoen. Normaliter is er een stijging rond de 

zogenoemde ‘donkere dagen’ (start van de winter). 

 

In de tabel onder 2.1 is te zien dat woningcriminaliteit in de gemeente Bergen in zijn geheel zo goed als 

gelijk gebleven is in 2013 ten opzichte van 2012. De inbraken in woningen zijn hierbij licht gedaald en de 

inbraken in schuren en garages zijn licht toegenomen. Beide zijn hierbij op aantallen te verwaarlozen. 

 

Gezien het feit dat woninginbraken behoren tot de zogenaamde "high impact crime" wordt hier veel 

aandacht aan besteed. Denk hierbij aan preventieve patrouilles in de donkere dagen en het uitdragen van 

het keurmerk veilig wonen. Verder is er eenheidsbreed een woning-inbraak team (WIT) team opgestart 

om meer grip te krijgen op de aantallen woninginbraken.  

 

Verder worden alle slachtoffers/aangevers van een woninginbraak binnen 14 dagen teruggebeld door de 

politie. In dit gesprek wordt aan de slachtoffers gevraagd of zij nog nieuwe informatie hebben met 

betrekking tot de inbraak en wordt gevraagd in hoeverre er nog behoefte is aan slachtofferhulp. 

 

2.3 Bedrijfscriminaliteit 

Onder deze noemer vallen zowel inbraken in bedrijven of instellingen, als diefstal uit bedrijven (waaronder 

winkeldiefstal) of instellingen. Het vaakst doelwit zijn bedrijven en kantoren, maar ook scholen, 

sportcomplexen en winkels worden met enige regelmaat geconfronteerd met inbraak. 

 

De cijfers in bovenstaande tabel laten een lichte stijging zien op het gebied van bedrijfscriminaliteit. Deze 

stijging wordt veroorzaakt door het aantal diefstallen uit bedrijven. Inbraken uit bedrijven zijn zelfs licht 

afgenomen. In totaal zijn er in 2013 een zestal winkeldiefstallen in de gemeente gepleegd waar dit er in 

2012 nog vijf waren. Zoals ook deze getallen laten zien gaat het binnen de bedrijfsinbraken over de wet 

van de kleine getallen. Procentueel kan het één en ander groot uitvallen terwijl dit cijfermatig maar een 

stijging van één of twee stuks is. 

 

2.4 Voertuigcriminaliteit  

Onder voertuigcriminaliteit vallen verschillende delicten. Allereerst richten we ons op auto-inbraak en 

diefstal van auto’s, hierna wordt ingegaan op onder meer fietsendiefstallen.  

Auto-inbraak wordt formeel omschreven als ‘diefstal uit, of vanaf motorvoertuigen’. In dat laatste geval 

(diefstal vanaf motorvoertuigen) gaat het om het stelen van banden, wieldoppen, benzine, kentekenplaten 

e.d. Diefstal van kentekenplaten hangt vaak samen met het illegaal tanken (doorrijden - nadat er is 

getankt - zonder te betalen). Door gebruik te maken van illegale kentekenplaten is de benzinedief niet te 

achterhalen. In een klein deel van de gevallen is het ook mogelijk dat gestolen kentekenplaten worden 

gebruikt voor andere criminele handelingen (pinpasfraude, overvallen, ramkraken e.d.). Goede tweede bij 

voertuigcriminaliteit betreft diefstal van voertuigen zelf (auto’s, vrachtauto’s en motoren). Op jaarbasis 

worden in de gemeente Bergen 40 vervoersmiddelen gestolen. 

 

Voertuigcriminaliteit is binnen de Gemeente Bergen met 30 procent gestegen. Deze stijging zit absoluut 

niet in de diefstallen van de vervoersmiddelen (auto's, fietsen en scooters). Hier is zelfs een lichte daling 
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in te zien. De stijging zit vooral in de diefstallen van/uit de voertuigen. Denk hierbij aan diefstallen van 

kentekenplaten vanaf auto's en scooters.  

 

De daling van het aantal (brom)fietsdiefstallen is voornamelijk terug te zien in Afferden en Wellerlooi. In 

de andere kernen is het aantal fietsendiefstallen grotendeels gelijk gebleven. Het gaat hierbij wel om lage 

aantallen in totaliteit.  

 

De aanpak van voertuigcriminaliteit spitst zich binnen het RBT Venray/Gennep vooral toe op de aanpak 

van fietsendiefstallen en aanhangwagens. Hiertoe worden met regelmaat een lokfiets en aanhangwagen 

ingezet op de plekken die als mogelijke hotspot naar voren komen. Een specifieke dadergroep is met 

betrekking tot de fietsendiefstallen en aanhangwagens niet direct aan te wijzen. De laatste tijd komen 

steeds meer signalen binnen dat mensen uit het voormalig Oostblok hiervoor in aanmerking komen. Dit is 

echter vooral een gegeven vanaf begin 2014. 

 

2.5 Overige vermogensmisdrijven     

Zakkenrollerij is binnen de gemeente Bergen geen veelvoorkomend probleem. In totaal zijn er elf 

aangiften gedaan van zakkenrollerij. Dit zijn er twee minder dan in 2012. De meeste incidenten deden 

zicht voor in Bergen (zes) en Afferden (drie).  

 

Landelijk kan er een dadergroep aangewezen worden voor zakkenrollerij. Dit wordt gedaan aan de hand 

van het fenomeen mobiel banditisme. Dit zijn groepen personen, vaak afkomstig uit Bulgarije, Roemenië 

en Polen welke rondreizen en strafbare feiten plegen waaronder zakkenrollerij. Op 1 oktober is in de 

eenheid Limburg het project Bandie gestart. Dit project richt zich op zowel een preventieve als 

repressieve aanpak van dit strafbare feit. Tijdens het project zijn inmiddels diverse aanhoudingen en 

controles verricht waaruit de hier boven vermelde afkomst van de verdachten bleek. Vermeldenswaardig 

is dat 92% van de slachtoffers van zakkenrollerij vrouwen zijn.  

 

2.6 Illegale handel       

Onder illegale handel vallen verschillende vormen van criminaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om drugshandel 

en fraude. Onder drugscriminaliteit vallen zowel het bezit van, de handel in, en het vervaardigen van 

softdrugs en harddrugs. Bij de handel gaat het om straathandel of handel vanuit (horeca)panden. Bij het 

vervaardigen van drugs gaat het vooral om hennepkwekerijen, maar soms ook om laboratoria waar 

synthetische drugs worden vervaardigd. Als er één terrein is verweven met criminaliteit (en overlast) dan 

betreft het drugs. Zo is een deel van de straatroof of inbraken gekoppeld aan verslavingsproblematiek en 

is bij een groeiend deel van de geweldsincidenten sprake van excessief alcohol – en/of drugsgebruik.  

 

Drugshandel en drugsteelt zijn zogenoemde ‘aangifteloze’ of ‘slachtofferloze’ delicten en worden in de 

regel zo goed mogelijk afgeschermd. Bij een illegale drugsdeal hebben verkoper en koper een gedeeld 

belang om dit buiten het blikveld van de politie te doen. Dit betekent dat veel drugshandel en drugsteelt 

niet wordt geregistreerd. Deze ‘onderregistratie’ is overigens een structureel verschijnsel. Het doet zich 

met andere woorden thans voor, maar ook in voorgaande jaren. Dat staat vergelijkingen in de tijd dus niet 

in de weg.  

 

Illegale handel komt binnen de gemeente Bergen nauwelijks voor. In heel 2013 waren er zeven 

registraties die te maken hadden met drugs. Een groot deel hiervan had te maken met het bezit van drugs 

wat was geconstateerd door agenten op straat. 

 

Wat ook onder illegale handel valt is fraude. Fraude is een verzamelnaam voor onder meer het feit 

oplichting wat veruit het meest voorkomend is in deze categorie. In de gemeente Bergen is het aantal 

incidenten dat geregistreerd is gelijk gebleven ten opzichte van 2012, namelijk 19. 
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2.7 Hotspotkaarten vermogenscriminaliteit 

In deze paragraaf geven we voor de gemeente Bergen de hotspotkaarten weer van de belangrijkste 

vormen van vermogenscriminaliteit.   

 

Een hotspotkaart geeft overzichtelijk weer waar bepaalde vormen van criminaliteit zich concentreren 

binnen de betreffende gemeente. Om te bepalen welke locatie als hotspot in aanmerking komt, moet 

deze er duidelijk uitspringen qua aantallen incidenten.  

 

Belangrijk is wel te bedenken dat niet alle hotspots even ernstig zijn. Hotspots worden namelijk bepaald 

op basis van het totaal aantal incidenten in die betreffende gemeente. Incidenten waarbij niet exact wordt 

vermeld waar ze hebben plaatsgevonden, worden niet weergegeven op onderstaande kaarten. 2  

 

Woningcriminaliteit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Om die reden kunnen de aantallen enigszins verschillen van de aantallen genoemd in de trendanalyses in de 

voorgaande paragrafen. 
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Bedrijfscriminaliteit: 
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Diefstal uit garages/schuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voertuigcriminaliteit: 
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Diefstal (brom)fiets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakkenrollerij: 
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2.8 Aandachtspunten 

Op het gebied van vermogenscriminaliteit is wisselend nieuws te melden. Waar voertuigcriminaliteit in zijn 

algemeenheid een toename laat zien, is het aantal fietsendiefstallen (tegen de regionale trend in) 

afgenomen. Vooral diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen zijn fors gestegen.  

 

Wat verder opvalt is dat inbraken uit woningen minder voorgekomen dan in 2012. Hiertegenover staat dat 

de inbraken bij bedrijven toegenomen zijn. Over het algemeen geldt voor vermogenscriminaliteit wel de 

wet van de kleine getallen. 

 

Door de hotspotkaarten wordt mooi in beeld gebracht dat de Rijksweg N271 de rode draad in het verhaal 

vormt. Bij bijna alle vormen van vermogenscriminaliteit is goed te zien dat deze zich concentreert op een 

aantal punten naast deze weg. Deze informatie wordt gebruikt om agenten meer informatie gestuurd de 

straat op te laten gaan en op die manier de heterdaadkracht te vergroten. 

 

Verder zal de politie ook dit jaar weer actief aan het donkere dagen offensief deelnemen. In de donkere 

uren zullen agenten veel op straat zijn waarbij de hoofdtaak ligt op het surveilleren in de wijken om op zijn 

minst inbrekers te ontmoedigen.  
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3.  Geweldscriminaliteit 

In hoofdstuk 3 wordt de meerjarenontwikkeling ten aanzien van diverse vormen van geweld binnen de 

gemeente in zijn geheel beschreven. Het accent ligt daarbij op opvallende trends in zowel positieve als 

negatieve zin. We gaan – voor zover relevant - in op de verschillende vormen van geweld. Het gaat om 

uitgaansgeweld of horecagerelateerd geweld, huiselijk geweld, straatroof en overvallen. Daarbij is 

aandacht voor ‘het beeld achter de cijfers’. Hoe kunnen opvallende ontwikkelingen (sterke afname, dan 

wel toename van bepaalde vormen van geweld) worden verklaard? Ook wordt beschreven waar bepaalde 

vormen van geweld zich concentreren middels hotspotkaarten. 

 

3.1 Cijfers 2013 

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkelingen op het gebied van geweld over de jaren 2010 tot en met 

2013 weer.3 Als de aantallen in 2013 gekleurd zijn betekent het dat er sprake is van een structurele 

stijging (rood) of daling (groen) over de afgelopen vier jaar.4 Tevens wordt in de laatste kolom 

aangegeven hoeveel procent de criminaliteit is gestegen of gedaald in vergelijking met voorgaand jaar.5 

 

                

   
 
Gemeente Bergen 2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

     N % 

         

 05 Geweldsdelicten 61 58 35 47 12  25% 

  Moord, doodslag  1 1 1 2 1 100% 

  Openlijk geweld (persoon) 3 2 0 3 3 300% 

  Bedreiging 19 18 15 19 4 21%  

  Mishandeling 37 35 18 20 2 10% 

  Straatroof 0 0 0 1 1 100%  

  Overval 1 2 1 2 1 100%  

              (*het cijfer bij moord cq. doodslag bij 2013 betreft alleen pogingen  tot het misdrijf) 

 

Grofweg hebben we te maken met twee vormen van geweld: straatgeweld (geweld in het publieke 

domein) en geweld achter de voordeur. In 2014 waren er 47 geweldsincidenten in de gehele gemeente 

Bergen. 

 

3.2 Instrumenteel geweld versus expressief geweld 

Bij straatgeweld wordt soms onderscheid gemaakt op grond van de context waarbinnen het zich afspeelt. 

Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen burenruzies, of - algemener - conflicten in 

woonwijken tussen bewoners, uitgaansgeweld of geweld op en rondom scholen. Men kan ook kijken naar 

de intentie of de bedoeling van het geweld. Dat levert weer een ander onderscheid tussen verschillende 

soorten straatgeweld, namelijk instrumenteel geweld versus expressief geweld. Bij straatroof en 

overvallen wordt geweld (of de dreiging ermee) gebruikt als middel (instrument) om een slachtoffer te 

beroven. We noemen dat instrumenteel geweld. Daar tegenover staat expressief geweld. Daarbij is het 

                                                      
3 Deze cijfers komen uit BVI en betreffen alle misdrijven in dat jaar. Misdrijven zijn zaken waarin een aangifte is 

opgenomen, geen aangifte is gedaan, maar wel een dossier naar het OM is opgemaakt, als ze van een bepaalde 

zwaarte zijn (1 t/m 4) en er een slachtoffer en/of verdachte in de zaak zit. 
4 Bij 10 % of meer stijging t.o.v. het gemiddelde van voorgaande drie jaren noemen we een structurele stijger (rood 

gemarkeerd); bij 10 % of meer daling noemen we een structurele daler (groen gemarkeerd). 
5 Als het om aantallen gaat < dan 50 op jaarbasis berekenen we geen procentuele verschillen over de laatste twee 

jaar. Het is dan reëler om de absolute aantallen te gebruiken.   
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doel van het geweld het krijgen van status, de kick of spanning, of gewoon ‘voor de lol’. Vaak zien we bij 

dit soort geweld dat er sprake is van overmatig alcohol- of drugsgebruik. 6 

 

3.2.1  Straatroof en overvallen 

Straatroof en overvallen hebben – naast woninginbraak (zie voorgaande paragraaf 2.1) – de hoogste 

prioriteit. Ze worden alle drie gekwalificeerd als ‘high-impact-crime’ vanwege de geestelijke en soms ook 

lichamelijke schade die slachtoffers hiervan ondervinden. Straatroof en een deel van de overvallen zijn in 

de optiek van betrokken veiligheidsdeskundigen meer en meer te karakteriseren als 

‘gelegenheidscriminaliteit’. Toevallige passanten (veelal jongeren) worden ‘voor de lol’ bedreigd, 

geïntimideerd of in elkaar geslagen en ‘en passant’ gedwongen hun fiets, mobieltje of geld af te geven. 

Door het impulsieve karakter is er moeilijk een patroon te ontdekken in straatroof. Locaties en tijdstippen 

wisselen vrij willekeurig. Dat bemoeilijkt een adequate aanpak.  

 

De overvallen zijn deels van hetzelfde niveau. Het gaat dan om impulsieve berovingen van kleine 

ondernemers. Voorlopige analyses wijzen uit dat we hier te maken hebben met relatief jonge daders.. 

Straatroof is dan één van de delicten waar deze jongeren zich af en toe – meestal groepsgewijs – aan 

schuldig maken. Naarmate bijvoorbeeld woninginbraak door allerlei preventiemaatregelen moeilijker 

wordt, wijkt een deel van hen uit naar straatroof of een overval; een andere snelle manier ‘om geld te 

maken’. Een dergelijke verschuiving in delictsoort wordt aangeduid als het ‘waterbedeffect’. Men drukt op 

één plaats en ergens anders duikt het weer op. Men sorteert eigenlijk vooral effect als men er in slaagt de 

dader(s) of dadergroepen aan te pakken. 

 

Binnen de gemeente Bergen zijn in 2013 twee overvallen en één straatroof gepleegd. Hoewel van deze 

delicten iedere er één teveel is kan, in vergelijking met andere gemeenten van eenzelfde grote, gesteld 

worden dat het een acceptabel aantal is.  

 

 

3.2.2 Relationeel geweld / huiselijk geweld.  

 

Huiselijk geweld komt overal voor. Doordat huiselijk geweld de laatste jaren meer onder de aandacht 

staat stijgt het aantal aangiften: deels waarschijnlijk omdat het meer voorkomt (onder meer vanwege de 

crisis), maar ook omdat er steeds meer aandacht voor is bij de politie en door middel van campagnes. 

Hierdoor worden slachtoffers vaker gestimuleerd om aangiften te doen. De politie kan ook - zonder 

aangifte – zelf besluiten tot vervolging over te gaan (we noemen dat ambtshalve vervolging) en ook dat 

leidt tot een toename van het aantal zaken. In Bergen waren in 2013 17 casussen gerelateerd aan 

huiselijk geweld. 

 

Aantal huisverboden 

Sinds 2009 is het mogelijk via een bestuurlijke maatregel de pleger van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te 

plaatsen. Dat geldt dan primair (maar niet uitsluitend) voor die situaties waarin onvoldoende gronden zijn 

voor een strafrechtelijk optreden, maar wel tal van aanwijzingen zijn dat de situatie binnen niet al te lange 

termijn opnieuw kan escaleren. We noemen die maatregel ‘het huisverbod’. De pleger van huiselijk 

geweld wordt hiermee voor een kortdurende periode (tien dagen) verboden thuis te komen. Hij mag geen 

contact hebben met de gezinsleden en/of huisgenoten die in de beschikking worden genoemd. Daarmee 

wordt een mogelijke escalatie van huiselijk geweld voorkomen. In deze periode wordt tevens alles in het 

werk gesteld om dader en slachtoffer (s) te begeleiden naar hulpverlening (snelle interventie). Het is 

mogelijk het huisverbod te verlengen tot maximaal 4 weken. In de gemeente Bergen zijn in het jaar 2013 

in totaal een tweetal huisverboden uitgereikt. Gezien het feit dat er in totaal 17 incidenten waren die 

gerelateerd waren aan de code huiselijk geweld valt dit cijfer alleszins mee. Gesteld kan dan ook worden 

                                                      
6 Naast instrumenteel en expressief geweld onderscheiden we een derde categorie ‘zedenmisdrijven’. Vanwege de 

geringe omvang laten we die verder buiten beschouwing.   
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dan huiselijk geweld, hoewel landelijk geprioriteerd, geen veelvoorkomend probleem is binnen de 

gemeente. 

 

Aanpak huiselijk geweld  

Huiselijk geweld is en blijft per definitie een prioriteit. Zeker als men zich realiseert dat er slechts een zeer 

klein deel van het werkelijke aantal huiselijk geweldsincidenten in beeld komt. En bij al die gevallen kan 

men er gevoeglijk van uitgaan dat dergelijke personen al veel vaker slachtoffer zijn geweest van geweld. 

Huiselijk geweld heeft daarom duidelijk de aandacht van de politie. Wanneer een patrouille bij een 

mishandeling in de "huiselijke sfeer" uitkomt zal deze altijd aandacht schenken aan de mogelijkheid dat dit 

huiselijk geweld betreft. Hiervoor zijn ook risico inventarisatie formulieren opgesteld die het makkelijker 

maken huiselijk geweld te herkennen. Specifieke daders van huiselijk geweld zijn in de gemeente niet aan 

te wijzen. 
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3.3 Hotspotkaart Geweld 

Een kort overzicht waar het geweld zich in gemeente Bergen concentreert. Dit door middel van de 

hieronder weergegeven hotspotkaarten.  

 

Mishandeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zware mishandeling: 
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Overvallen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straatroof: 
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3.4 Aandachtspunten 

 

Binnen de politie zal er altijd aandacht zijn op geweldszaken. Hoewel alle vormen van geweldscriminaliteit 

(licht) gestegen zijn binnen de gemeente is hier absoluut de wet van de kleine getallen van kracht. 

Wanneer echter verder terug gekeken wordt naar 2010 en 2011 is te zien dat de cijfers van nu passen in 

het gemiddeld beeld van de laatste jaren. Het is wel zaak om te monitoren of het een incidentele of 

structurele stijging betreft. 

 

Voor de aanpak van geweldscriminaliteit zal ook komende winter het donkere dagen offensief weer van 

start gaan. Bij het donkere dagen offensief wordt tijdens de nachtelijke uren en bij openings- en 

sluitingstijden van winkels extra gesurveilleerd op straat. 

 

Ook het protocol huiselijk geweld blijft onverminderd van kracht. Preventief is hier echter weinig aan te 

doen doordat het vaak al langslepende kwesties zijn waar slachtoffers niet graag mee te koop lopen. 

Repressief zal de politie er echter alles aan doen om te zorgen dat zaken waarbij het om huiselijk geweld 

gaat adequaat opgepakt worden waarbij vooral de hulpverlening in stelling zal worden gebracht om 

herhaling te voorkomen en het slachtoffer op de juiste manier te helpen. 
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4. Overlast en vernielingen 
 

In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij diverse vormen van overlast en – in het verlengde daarvan – 

vernielingen die plaatsvinden binnen de gemeente en meer specifiek binnen de verschillende wijken. De 

aandacht richt zich op de belangrijkste overlastlocaties. Gekeken wordt waar die zich bevinden, welke 

vormen van overlast zich daar afspelen, of er zicht is op de overlastveroorzakers en vanzelfsprekend op 

welke wijze deze overlast wordt aangepakt. 

 

4.1  Overlast een breed begrip 

Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich ernstig aan ergeren of duidelijk last 

van ondervinden. Rondhangende jongeren die zich misdragen tegenover voorbijgangers, rotzooi op straat 

maken en met scooters over trottoirs crossen. Uitgaansjeugd die ver na middernacht mensen uit de slaap 

houdt, her en der vernielingen aanricht, in portieken urineert en zich af en toe schuldig maakt aan 

openlijke geweldpleging. Een belangrijk deel bestaat ook uit druggerelateerde overlast (verslaafden) of 

(geluids)overlast door bewoners met psychische stoornissen of asociaal gedrag. Tot slot kan men ook 

overlast ondervinden van het verkeer (en parkeren) of van bepaalde ‘risicovoorzieningen’ in de buurt. In 

het verlengde van overlast liggen incidenten die worden vastgelegd onder de noemer ‘aantasting van de 

openbare orde /ruimte’. Het leeuwendeel hiervan betreft vernielingen aan publieke of private 

eigendommen. 

 

4.2  Cijfers 2013 

Overlast die bewoners ondervinden is voor een deel objectief vast te stellen. We hebben het dan 

bijvoorbeeld over zaken die bewoners melden bij politie zoals vernieling, openlijke provocatie of 

intimidatie, geluids- of parkeeroverlast, overlast door drugshandel en dergelijke. Overlast is daarnaast ook 

persoonlijk (subjectief) gekleurd. De één is toleranter dan de ander en ergert zich daarom minder snel 

aan zaken. Ook de wijze waarop bewoners met een overlastsituatie omgaan verschilt. De één stapt er 

zelf op af en probeert de zaken persoonlijk op te lossen, de ander belt de politie of schakelt 

buurtbemiddeling in. Niet onbelangrijk is dat een ander deel zich weliswaar ergert, maar verder geen actie 

onderneemt. Al met al is duidelijk dat een deel van de overlast en ook vernielingen niet wordt gemeld en 

dus niet wordt geregistreerd. Om die reden is het essentieel ook andere signalen op dit gebied op te 

pikken.  

 

We beginnen met onderstaand overzicht van de geregistreerde overlast en aantasting van de openbare 

orde over de jaren 2010 tot en met 2013. Als de aantallen in 2013 gekleurd zijn betekent dat er sprake is 

van een structurele stijging (rood) of daling (groen) over de afgelopen vier jaar.7 

Tevens wordt in de laatste kolom aangegeven hoeveel procent de criminaliteit is gestegen of gedaald in 

vergelijking met voorgaand jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Bij 10 % of meer stijging t.o.v. het gemiddelde van voorgaande drie jaren noemen we een structurele stijger (rood 

gemarkeerd); bij 10 % of meer daling noemen we een structurele daler (groen gemarkeerd). 
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Gemeente Bergen 2010 2011 2012 2013 

Verschil '13/'12 

     N % 

         

  10A Overlast 267 230 281 235 -46  -16%  

   Drugs/Drankoverlast 15 17 19 17 -2  -11% 

   Verkeersoverlast 57 55 77 74 -3  -4% 

   Burengerucht (Relatieproblemen) 42 35 19 23 -4 17%  

   Overlast 93 74 95 68 -27  -28% 

   Vuurwerk 7 2 16 13 -3  -19% 

   Geluid 53 47 55 40 -15  -27% 

   Vernieling Cq. Zaakbeschadiging 91 82 76 71 -5 -7%  

 

4.3 Wie veroorzaakt overlast?  

Overlast kan ook in beeld worden gebracht door te kijken wie de overlast veroorzaakt. Dat kunnen 

groepen, maar ook individuele personen zijn. Een belangrijk deel van de overlast wordt bijvoorbeeld 

veroorzaakt door jongeren die in de wijk rondhangen of in het weekend uitgaan.8 Ook bewoners met 

psychische stoornissen en/of een sociaal onaangepaste levensstijl blijken voor de nodige overlast in hun 

woonomgeving verantwoordelijk te zijn. Nauw gelieerd aan huiselijk geweld is de overlast als gevolg van 

relatieproblemen (burengerucht). Tot slot hoort in deze rij ook de verkeersoverlast thuis. Het is voor de 

meeste vormen van overlast mogelijk om in beeld te brengen waar de overlast zich concentreert en wie 

de overlast veroorzaakt. Het gaat om: 

 

 Overlast veroorzaakt door uitgaanspubliek 

 Overlast veroorzaakt door rondhangende jeugd (jeugdoverlast) 

4.3.1  Overlast door uitgaanspubliek 

Overlast door uitgaanspubliek komt praktisch gezien niet tot nauwelijks voor in de gemeente Bergen. Er is 

in ieder geval geen wekelijkse problematiek. Tijdens evenementen als bijvoorbeeld de carnaval waren er 

in 2013 een aantal incidenten maar dit mag qua impact en hoeveelheid geen naam hebben. Sprekend is 

ook dat in de gehele gemeente in 2013 één persoon bekeurd is voor openbare dronkenschap. 

 

4.3.2  Overlast veroorzaakt door jeugd 

In de gemeente Bergen wordt een minimale overlast veroorzaakt door zes aanvaardbare jeugdgroepen. 

Van deze zes groepen zijn er twee die er qua overlast bovenuit springen. Dit is de groep bij de 

nieuwbouw op het Raadhuisplein en de groep op het Rembrandtplein. De wijkagent ziet wel een stijging 

van overlastmeldingen sinds de jeugdwerker van de gemeente minder in dienst is. Vooral de inzet in de 

weekenden wordt als een gemis ervaren. 

 

Op de hotspotkaart onder 4.4 is te zien dat er voor de rest wel meldingen gedaan worden van overlast 

door jeugd. Deze overlast is echter sporadisch en op geen manier structureel. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om geluidsoverlast bij feestjes. 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Met rondom de jaarwisseling daaraan gekoppelde overlast door het afsteken van vuurwerk.  
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4.4 Overlast in beeld 

Door middel van onderstaande hotspotkaarten is in één opslag te zien waar de hierboven besproken 
overlastcategorieën zich het meest afspelen. Alle puntjes op de kaarten staan voor een incidenten dat 
zich op die plek afgespeeld heeft: 

Overlast door alcohol en drugs: 
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Overlast door jeugd: 
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4.5 Aandachtspunten 

 

 

Overlast is binnen de gemeente Bergen geen aantoonbaar groot probleem. Dat wil echter niet zeggen dat 

het geen probleem is of dat er geen overlast ervaren wordt. Iedere keer dat een burger belt dat hij ergens 

last van heeft ervaart hij dat op dat moment ook echt zo. Zolang het probleem echter niet structureel is, is 

het echter de vraag of het probleem aangepakt moet worden.  

 

In de cijfers is ook goed te zien dat, op burenruzies na, alle vormen van overlast gedaald zijn binnen de 

gemeente. Voor sommigen geldt ook de wet van de kleine getallen. Voor anderen categorieën is het 

gewoon een hele mooie daling waarvan gehoopt mag worden dat deze zich door zet. 

 

Wat verder zichtbaar is bij de wijkagent is dat de sociale problematiek, zoals burenruzies, toegenomen is. 

Dit komt ook naar voren uit de cijfers. Het is vooral van belang om dit integraal met de partners aan te 

pakken.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

. 
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5. Bijlage 

Transitiemodel veiligheidsthema’s VNG - BVI 

 

 

1.  Veilige woon- en leefomgeving  

 1.1 Sociale kwaliteit  Woonoverlast/burengerucht/ 

 relatieproblemen 

   Overlast gestoord/ overspannen persoon 

   Overlast zwervers 

   Drugsoverlast 

   Overige overlast sociaal 

 1.2 Fysieke kwaliteit  Vernieling 

   Overige overlast fysiek (vanuit woningen) 

 1.3 Objectieve veiligheid/VVC  Diefstal/inbraak woning 

   Diefstal inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 

   Overige diefstal/inbraak/ 

 Vermogensdelicten 

   Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 

   Diefstal van motorvoertuigen 

   Diefstal brom-, snor-, fietsen 

   Mishandeling (fysiek geweld) 

   Bedreiging (psychisch geweld) 

   Ruzie/vechtpartij (geweld) 

   Zeden (geweld) 

   Overige criminaliteit 

 

 

2.  Bedrijvigheid en veiligheid  

 2.1 Veilig winkelgebied  Winkeldiefstal 

   Inbraak winkel 

 2.2 Veilige bedrijventerreinen  Diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren 

   Overvallen 

 2.3 Veilig uitgaan  Overlast horeca 

 2.4 Veilige evenementen  Overlast evenementen 

   Evenementen overig 

 2.5 Veilig toerisme  Water 

 

 

3. Fysieke veiligheid  

 3.1 Verkeersveiligheid  Ongevallen dodelijke afloop 

   Ongevallen ziekenhuisgewonden 

   Verlaten plaats ongeval 

   Parkeerproblemen 

   Verkeersstremmingen 

 3.2 Brandveiligheid  Brand (geen brandstichting) 

   Brandstichting 

 3.3 Milieu/externe veiligheid  Incidenten m.b.t. flora en fauna 

   Bedrijfsafval en opslag 

   Overige milieufeiten 
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4. Jeugd en veiligheid  

 4.1 Overlastgevende jeugd  Vandalisme/baldadigheid 

   Overlast jeugd 

 4.2 Jeugdgroepen  Hinderlijk, overlastgevend en crimineel  

 

 

5. Interne veiligheid  

 5.1  Georganiseerde criminaliteit  Drugshandel 

   Overige georganiseerde criminaliteit 

 5.2 Discriminatie e.d.  Discriminatie 

   Restcategorie schending integriteit 
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