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Foarwurd 
 

Under de flerken fan de Nationale Politie 

 

Sûnt 1 jannewaris 2013 ha wy yn Nederlân in nasjonale plysje. De 26 plysjekorpsen binne 

gearfoege ta ien lanlike ienheid. Dy is ûnderferdield yn tsien regionale ienheden. Fryslân, 

Grinslân en Drinte foarmje mei syn trijen de ienheid Noord-Nederland. Dy hat wer 16 lokale 

basisteams. Mei de gemeente Súdwest-Fryslân en de takomstige gemeente De Friese Meren 

(Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en Skarsterlân) binne wy it basisteam A5 Sneek. Wy hiene 

leaver hân, dat keazen wie foar in regionale ienheid dy’t gearfalt mei de Veiligheidsregio. 

Tafallich binne de grinzen fan ús Veiligheidsregio deselde as dy fan de provinsje Fryslân. Mei 

de asfaltbrân yn Boazum ha wy in protte wille hân fan de saakkundigens yn dy 

Veiligheidsregio. Dêrsûnder hienen wy it net oprêden. As de plysje der organisatoarysk ek 

oantaheakke wie, hie it noch oersichtliker wurden. Mar it parlemint hat op útstel fan de 

minister fan Feiligens en Justysje oars besletten. De boargemaster fan Grins is no ús 

regioboargemaster, net dy fan Ljouwert.  

Fan dizze feroaringen fernimme de ynwenners fan ús gemeente oant no ta net folle. Wy 

hâlde ús buertplysje en hy is ek noch deselde persoan. Mar op oar nivo is de diskusje al 

losbrând. Ik haw it gefoel, dat in Facebookfeest lykas yn Haren yn ús Veiligheidsregio wat 

oars oanpakt wie. It is fansels praat efterôf, mar by de ferskillende ynsidinten yn ús provinsje 

stie it mienskiplike doel, it oplossen fan it probleem, foarop en net de fraach wa’t no krekt 

wêr ferantwurdlik foar is. De nasjonale plysje is in feit, mar wy moatte der al foar oppasse, 

dat itjinge wy yn Fryslân opboud ha, net wei wurdt yn it grutte gehiel. 

Dizze ‘Notitie  Integrale Veiligheid 2013-2017’ is de earste dy’t skreaun wurdt ûnder de nije 

flerken. De gemeenten moatte sels har belied bepale. De lokale prioriteiten moatte dêrnei in 

plak krije yn it lanlike belied. Lokkich hoege wy net sa hiel hurd te roppen yn de rjochting 

fan Den Haach, want wy binne noch hieltyd in feilige gemeente. Ek ús ynwenners belibje dat 

sa, dat hat bliken dien út it ûndersyk dat wy dêrnei dien ha. Dizze notysje boud fierder op ús 

belied oant no ta en fertelt, hoe’t wy sa feilich mooglik bliuwe wolle.  

 

        Johanneke Liemburg,  

        boargemaster  
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Inleiding 
 
Voor u ligt de Notitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 van de gemeente Littenseradiel. 

Voor het opstellen van de notitie is gebruik gemaakt van de handreiking Kernbeleid 

Veiligheid van de VNG. Deze methode gaat uit van een “integrale” definitie van veiligheid. 

Zowel fysieke als sociale veiligheid en subjectieve en objectieve veiligheid worden 

meegenomen. Deze VNG-methodiek wordt door veel gemeenten gehanteerd en geldt als 

uitgangspunt voor diverse landelijke actoren, waaronder het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. De methode wordt ook gebruikt door het Politiedistrict Noord-Nederland en het 

lokale Politiebasisteam.  

In de notitie is gebruik gemaakt van cijfers van de politie. Deze cijfers zijn afkomstig van de 

eigen rapportages van de politie. (bestuursrapportages, buurtmonitor en jaarcijfers). Deze 

notitie leggen we naast de politiecijfers , zodat we kunnen zien waar we, indien van 

toepassing, de prioriteiten moeten leggen. 

De Notitie Integraal Veiligheidsbeleid beschrijft hoe de gemeente Littenseradiel, samen met 

andere partners, vorm wil geven aan het integraal veiligheidsbeleid. De regie over lokaal 

integraal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur, en dan met name bij de burgemeester.  

 

Opbouw notitie  

De opbouw van deze Notitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 is als volgt. 

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op het begrip veiligheid. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de veiligheid in Littenseradiel. 

In het derde hoofdstuk worden de verschillende partners van de gemeente op 

veiligheidsgebied genoemd. In hoofdstuk 4 wordt een totaal en integraal beeld geschetst van 

de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in de gemeente Littenseradiel. In het 

vijfde hoofdstuk vindt u een korte conclusie en worden de prioriteiten weergegeven voor de 

periode 2013-2017. 

 

De procedure 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen en het 

uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. De burgemeester is het bevoegde gezag wat 

betreft de handhaving van de openbare orde en veiligheid door de politie en legt hierover 

verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gehoord over de lokale 

veiligheidsprioriteiten en stelt het gemeentelijk veiligheidsbeleid vast. Naast de lokale 

veiligheidsprioriteiten zijn er landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten. 

 

Op 1 januari 2013 is de Nationale Politie in werking getreden. Dit heeft grote gevolgen voor 

de politieorganisatie. Tot 1 januari 2013 was de politie georganiseerd in 26 korpsen, met elk 

een eigen korpschef. De korpsen zijn nu verdwenen en daarvoor in de plaats is één Nationale 

Politie, bestaande uit 10 regionale eenheden, gekomen. De Minister van Veiligheid en Justitie 

heeft de volledige ministeriële verantwoordelijkheid. 

De provincie Fryslân vormt samen met Groningen en Drenthe de Regionale Politie-eenheid 

Noord-Nederland. Deze Politie-eenheid bestaat uit meerdere Politiebasisteams. 

Littenseradiel, Súdwest-Fryslân en de Friese meren i.o. (Skarsterlân, Lemsterland en 

Gaasterlân-Sleat) vormen samen één Politiebasisteam. In de toekomst zal gekeken worden of 

het gemeentelijk veiligheidsbeleid van de drie gemeenten op elkaar afgestemd kan worden. 

 

In voorbereiding op de Nationale Politie heeft de Minister van V&J de politieregio’s 

opgedragen om Regionale Beleidsplannen te schrijven waarin de hoofdlijnen worden 

weergegeven voor de gezamenlijke aanpak van veiligheidsthema’s. Voor het Regionaal 

Beleidsplan Noord-Nederland hebben daarom alle 62 gemeenten van Fryslân, Groningen en 

Drenthe hun lokale veiligheidsprioriteiten aangedragen. Ook de Politie Noord-Nederland en 

het Openbaar Ministerie hebben dit gedaan. Op basis van de totale input zijn keuzes 

gemaakt in prioriteiten en strategische onderwerpen welke zijn uitgewerkt in het Regionaal 

beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014.  

Het Regionale Beleidsplan Noord-Nederland vormt een gemeenschappelijk kader voor de 

lokale gemeentelijke veiligheidsplannen en de jaarplannen van de lokale Politiebasisteams. 

Uitganspunt voor dit Regionale beleidsplan Noord-Nederland is “wat lokaal kan, doen we 

lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op”. 
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1. Integrale veiligheid 
 
1.1 Veiligheid 

Veiligheid is een veelomvattend begrip: het heeft betrekking op fysieke veiligheid zoals 

brandveiligheid, risico's van gevaarlijke stoffen en verkeerssituaties; op integriteit van 

economisch verkeer en overheidshandelen; op veiligheid in de woon- en leefomgeving maar 

ook op problematische jeugd en geweld bij het uitgaan.   

 

Veiligheid is te omschrijven als "het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust 

in het publieke domein en bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute en 

dreigende aantastingen". Onveiligheid is dan te omschrijven als alles wat hier inbreuk op 

maakt. Die inbreuken kunnen feitelijke aantastingen betreffen maar ook gevoelens van 

onveiligheid. Daarom maken wij ook een onderscheid tussen objectieve en subjectieve 

veiligheid.  

 

1.2 Integrale veiligheid 

Integrale veiligheid probeert alles wat met veiligheid te maken heeft bijeen te brengen in een 

beleid waarbij alle betrokkenen samen proberen te komen tot een veiligere omgeving. 

Het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente is er op gericht om op een systematische en 

samenhangede manier te werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar 

facetten, onder de coördinatie, regie en sturende rol van het lokale bestuur. 

 

1.3 Integrale veiligheid in deze notitie  

De VNG heeft de methode Kernbeleid veiligheid ontwikkeld. Het is een handreiking om 

gemeenten te helpen te komen tot integraal veiligheidsbeleid. Veel aandacht gaat daarbij uit 

naar het vormgeven van de regierol van de gemeente. De veiligheidsketen neemt in het 

realiseren van de integraliteit natuurlijk een belangrijke plaats in. Daarbij ligt voor wat 

betreft de gemeentelijke invalshoek het zwaartepunt op pro-actie en preventie en voor onze 

partners in de keten, bijvoorbeeld brandweer en politie, meer op repressie en nazorg. 

 

1.4 Kernbeleid veiligheid methode 

In de integrale definitie van veiligheid worden er 30 veiligheidsthema's op vijf 

veiligheidsvelden onderscheiden. Onderstaand schema geeft een overzicht. 

 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s 

 

Veilige woon- en leefomgeving 

 

 Overlast tussenbewoners/ botsende leefstijlen 

 Verloedering/ kwaliteit woonomgeving 

 Onveiligheidsgevoelens 

 Huiselijk geweld 

 Geweld op straat 

 Woninginbraak 

 Voertuigencriminaliteit 

 Overige veel voorkomende criminaliteit 

 Drugs- en alcoholoverlast 

Bedrijvigheid en veiligheid 

 

 Winkelcentra 

 Bedrijventerreinen 

 Uitgaan/ horeca 

 Toerisme en onveiligheid 

 Grootschalige evenementen 



7 
 

 

Jeugd en veiligheid   Overlastgevende jeugdgroepen 

 Criminele jeugdgroepen 

 Alcohol en drugs 

 Individuele criminele jongeren 

 Veiligheid in en om de school 

 12-minners 

Fysieke veiligheid    Verkeersveiligheid 

 Brandveiligheid gebouwen 

 Risico’s gevaarlijke stoffen/ Externe veiligheid 

 Risico’s natuurrampen 

 Risico’s infectieziekten 

Integriteit en veiligheid   Radicalisering 

 Terrorisme 

 Georganiseerde criminaliteit 

 Organisatiecriminaliteit 

 Bestuurlijke integriteit 
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2. Analyse Veiligheidssituatie  
 
2.1. Inleiding 

Al enkele jaren staat de gemeente Littenseradiel op de eerste plaats als veiligste gemeente 

van Nederland volgens de AD (Algemeen Dagblad) Misdaadmeter. Het is wenselijk om dat 

niveau vast te houden. Uit de absolute cijfers die de gemeente regelmatig van de politie 

krijgt blijkt ook dat de titel veiligste gemeente van Nederland terecht is. Maar cijfers zeggen 

weinig over hoe de inwoners van Littenseradiel veiligheid ervaren, oftewel de subjectieve 

beleving van veiligheid. In 2010 heeft de gemeente onderzoek hiernaar gedaan. Uit het 

onderzoek kwam vooral naar voren dat de inwoners zich veilig voelen. Als er al gevoelens 

van onveiligheid zijn dan hebben deze vooral betrekking op de snelheid van gemotoriseerd 

verkeer in de bebouwde kom en het landbouwverkeer. 

 
2.2. Demografische gegevens gemeente Littenseradiel 

Onderwerp Aantal Bron 

Inwoners 10.994   (op 1-1-2013) Gemeente Littenseradiel 

Oppervlakte 13.257 ha. Gemeente Littenseradiel 

Dorpen 29 Gemeente Littenseradiel 

 
2.3 Veiligheidsanalyse 

De veiligheidsanalyse is gebaseerd op door de politie geleverde cijfers en op gegevens van 

andere partners op veiligheidsgebied. Daarnaast spelen subjectieve veiligheidsgevoelens een 

rol. 

Drie keer per jaar stelt de gemeente een integrale veiligheidsrapportage op. Gegevens voor 

deze rapportage zijn afkomstig van de politie. Ook het OM levert een bijdrage voor deze 

integrale veiligheidsrapportage. Omdat de integrale veiligheidsrapportage een erg 

ontoegankelijk document is, komt er een nieuw format waardoor het document 

toegankelijker zal worden. De verwachting is dat dit document in de loop van 2013 door alle 

Friese gemeenten in gebruik kan worden genomen.  

 

Veilige woon- en 

leefomgeving 

 Totaal  gemeente        

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

Gestoorde/overspan-     

nen personen 

6 98 134 

Woonoverlast/buren-

gerucht/ 

relatieproblemen 

29 51 78 

(huiselijk) Geweld                                        

Bedreiging 2 3 3 

Belaging 0 0 0 

Lichamelijk 5 5 5 

Overig 1 2 3 

Psychisch 7 10 10 

Seksueel 0 1 0 
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Inbraken en voertuigcriminaliteit 

Diefstal/inbraak 

woning 

7 13 14 

Inbraak/ diefstal uit 

box/ garage/schuur/ 

tuinhuis 

 

1 

 

3 

 

0 

Diefstal van en uit 

auto’s 

1 6 7 

Diefstal van 

personenauto’s 

1 0 0 

Diefstal van brom-

,snor-, fietsen 

13 7 23 

Drugsoverlast 2 0 0 

Overige 

diefstal/inbraak/ 

vermogensdelicten 

30 26 24 

 
De rubriek Gestoorde/overspannen personen geeft een enorme stijging te zien, van 6 

incidenten in 2010 tot 134 in 2012. Het enorme aantal incidenten komt voor een heel groot 

deel voor rekening van één persoon, die zowel de politie als de gemeente dagelijks bestookt 

met scheld-e-mailtjes en bedreigingen. Toch is er een toename waarneembaar van incidenten 

in onze gemeente. Er worden meer personen aangemeld bij het Sociaal team dan in het 

verleden en de gemeente wordt vaker geconfronteerd met klachten over het gedrag van deze 

mensen. Ook de rubriek Woonoverlast/burengerucht/relatieproblemen laat een toename 

zien van 29 incidenten in 2010 tot 78 in 2012. Waardoor dit precies komt is moeilijk aan te 

geven. In enkele gevallen komt iemand van “buitenaf” in een straat wonen die iets andere 

normen en waarden hanteert dan men in de straat gewoon is. En dat kan zomaar leiden tot 

irritaties aan beide kanten die uit de hand kunnen lopen.    

 

Huiselijk geweld komt waarschijnlijk veel vaker voor dan de cijfers laten zien. In november 

2005 is in Leeuwarden het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) geopend. De 

gemeente Littenseradiel ondersteunt het steunpunt financieel. Bij het steunpunt kunnen 

mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, daders en instanties hulp en informatie 

krijgen. Verder regelt het steunpunt de coördinatie van de hulpverlening en afstemming met 

politie en justitie. Een nieuw instrument bij huiselijk geweld is de Wet Tijdelijk Huisverbod. 

Deze wet is op 1 januari 2009 van kracht geworden.  

Op grond van deze wet kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon 

indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en 

onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de 

woning wonen. Het huisverbod geldt voor maximaal 10 dagen en kan worden verlengd met 

18 dagen tot maximaal 28 dagen. Gelijktijdig met het huisverbod wordt het 

hulpverleningstraject gestart voor zowel dader als slachtoffer(s).  

Sinds de invoering van de wet Tijdelijk Huisverbod op 1 januari 2009 is totaal 6 keer een 

huisverbod opgelegd. Sinds 2013 wordt er gebruik gemaakt van “Huisverbod on line”. Door 

het proces van het opleggen van een huisverbod te automatiseren is de verwachting dat dit 

de uniformiteit in werkwijze zal bevorderen en de procedure beter bewaakt kan worden.  

Bij vermoedens van huiselijk geweld wordt ook het Sociaal Team ingeschakeld. Het Sociaal 

Team is op 1 januari 2006 opgericht door de gemeenten Bolsward, Wûnseradiel en 

Littenseradiel. Op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Bolsward en Wûnseradiel opgegaan in 

de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân en heeft Littenseradiel samen met deze gemeente een 

Sociaal Team. Deelnemers, naast de beide gemeenten, zijn de Sociale Dienst Súdwest-

Fryslân, Politie Fryslân, de Woningcorporatie Elkien, GGD Zuidwest-Friesland en Timpaan 

Welzijn. De beleidsmedewerker Integrale Veiligheid van de gemeente is contactpersoon. In 

het Sociaal Team kunnen door iedere deelnemer aan het team personen worden ingebracht 

die te kampen hebben met meervoudige problemen.  

Meervoudig wil dan zeggen dat naast bijvoorbeeld een alcoholprobleem er ook schulden 

zijn, dat kinderen misschien verwaarloosd worden, of er een huurachterstand is. Vroegtijdig 

ingrijpen kan voorkomen dat zaken verergeren. 
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In de rubriek Diefstal/inbraak woning valt op dat er sinds 2010 er een verdubbeling van het 

aantal diefstallen en inbraken uit woningen heeft plaatsgevonden. Dat is niet alleen in 

Littenseradiel zo, in de hele provincie neemt het aantal diefstallen en inbraken toe. Dit is o.a. 

te wijten aan de huidige economische crisis maar ook aan het feit dat het inbrekers soms wel 

heel eenvoudig wordt gemaakt om een inbraak te plegen. Ramen staan open en deuren zijn 

niet afgesloten. 

 

Jeugd en veiligheid Totaal  

Gemeente  

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

Jeugdoverlast 20 33 19 

 

Uit de cijfers blijkt dat de overlast van jeugd na een toename in 2011 in 2012 weer is 

afgenomen. 

 

Fysieke veiligheid Totaal 

Gemeente 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

Ongevallen met 

uitsluitend materiële 

schade 

 

47 

 

38 

 

38 

Ongevallen met 

letsel 

11 9 6 

Ongevallen met 

dodelijke afloop 

1 2 0 

Verlaten plaats 

ongeval 

33 27 33 

Brandveiligheid 

Brand (geen 

brandstichting) 

6 13 14 

Uitrukken brandweer 

voor hulpverlening 

15 15 19 

Hulpverlening politie 

bij brand 

13 20 12 

Hulpverlening politie 

bij brandstichting 

1 2 4 

  
Hulpverlening door de brandweer draait om zaken waarbij mensen of dieren in nood zijn of 

grote materiele schade dreigt en direct (spoed)hulp nodig is die niet door derden kan 

worden uitgevoerd of waarop niet kan worden gewacht.  Hierbij moet gedacht worden aan 

b.v. een verkeersongeval waarbij personen na een aanrijding in een auto bekneld zitten, een 

paard in de sloot of een koe in een gierkelder of schade ontstaan door storm of andere 

extreme weersomstandigheden.  

De cijfers laten geen uitschieters zien. 
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Integriteit en 

veiligheid 

Totaal gemeente 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

Georganiseerde 

criminaliteit 

16 8 13 

Integriteit van het 

lokale bestuur 

0 0 0 

 
In december 2001 heeft de gemeenteraad de Nota Integriteit Littenseradiel vastgesteld. 

Sinds de vaststelling van deze nota zijn er geen meldingen over schending van integriteit 

door ambtenaren of bestuurders gedaan.  

 

2.4 Conclusie  

 

De cijfers laten zien dat de gemeente Littenseradiel een veilige gemeente is, de cijfers 

zijn vrij gelijkmatig en er zijn geen uitschieters. Wel neemt het aantal incidenten 

overlast door gestoorde/overspannen personen en 

woonoverlast/burengerucht/relatieproblemen toe. Huiselijk geweld vaker voorkomt 

dan de cijfers nu laten zien.  
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3. Partners in Veiligheid 
 
3.1. Inleiding 

De gemeente heeft de regie over de lokale veiligheid. Dit betekent dat er volop wordt 

samengewerkt en afgestemd met interne en externe partners. De belangrijkste interne 

partners zijn verschillende afdelingen in het gemeentehuis zoals o.a. de afdeling Staf, de 

afdeling Vergunningen en handhaving en de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente 

werkt samen met externe partijen als bijvoorbeeld de politie, Openbaar Ministerie, 

Woningcorporatie, Veiligheidsregio Fryslân (GHOR en Regionale Brandweer Fryslân), 

Veiligheidshuis Fryslân, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), HALT, Jeugdzorg, 

Maatschappelijk Werk. 

De gemeente onderhoudt met al deze partners contact en stemt zo nodig zaken af of pakt 

samen met de partners veiligheidszaken op. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de 

partners, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. 

 

Hieronder wordt een aantal partners toegelicht. 

 

3.1.1. Provincie 

Met betrekking tot criminaliteitsbestrijding speelt de provincie geen rol. Met de 

inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio is de rol van de provincie bij het toezicht op de 

planvorming (rampenplannen) verdwenen. Het primaat tijdens operationeel optreden ligt bij 

de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de burgemeester van Leeuwarden. Wel komt de 

provincie in beeld bij de risicovolle bedrijven omdat zij op grond van de Wet Milieubeheer 

over het algemeen het bevoegde gezag is ten aanzien van de ”zwaardere” bedrijven. De 

provincie beheert een risicokaart van de provincie Friesland.  

De risicokaart geeft een beeld van de risico’s en de mogelijke effecten van incidenten die in 

deze provincie kunnen plaatsvinden.  

 

3.1.2.  Het Rijk 

Het Rijk is de overkoepelende overheidslaag en de eerst aangewezen overheidslaag als het 

gaat om openbare orde en veiligheid. Politie, Defensie, Openbaar Ministerie vallen onder het 

Rijk. De gemeente is daarbij wel in beeld, maar alleen daar waar het gaat om zaken die op 

het gebied van de eigen gemeente liggen en/of voortvloeien uit specifieke wetten. De 

centrale overheid bepaalt voor het overgrote deel de speelruimte van gemeenten op het 

gebied van openbare orde en veiligheid.  

 

3.1.3.  Politie  

De politie is één van de belangrijkste partners van de gemeente bij de zorg voor veiligheid. 

Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau worden beleid en uitvoering op elkaar afgestemd.  

 Regionaal College: burgemeesters gemeenten Fryslân en korpsleiding 

 Driehoeksoverleg: burgemeesters Súdwest-Fryslân, Friese Meren en Littenseradiel, 

teamchef politie en Officier van Justitie. De betrokken ambtenaren AOV van de 

gemeenten zijn hierbij aanwezig. 

 AOV’ er gemeente Littenseradiel met de wijkagent. 

 AOV overleg Fryslân voor alle ambtenaren openbare orde en veiligheid. 

 

Met de invoering van de Nationale Politie op 1 januari 2013 is de indeling van de 

politieteams veranderd. De gemeente Littenseradiel vormt samen met de gemeenten 

Súdwest-Fryslân en De Friese Meren één Politiebasisteam, genaamd Team A5 Sneek.  Totaal 

zijn voor dit basisteam 29 wijkagenten beschikbaar. In Littenseradiel zal één wijkagent 

werkzaam zijn, net als voorheen. Deze wijkagent krijgt ondersteuning van een wijkteam en 

van thema wijkagenten. Er zijn 9 thema wijkagenten  werkzaam bij Team Sneek. Twee 

agenten HBO-jeugd, twee agenten HBO-publiek-privaat, twee agenten MBO-evenementen en 

drie agenten MBO-recreatie-toerisme-milieu. 

Met de wijkagent in Littenseradiel wordt regelmatig door de burgemeester en de 

beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid overlegd. De wijkagent neemt ook deel aan 

de overleggen tussen het college van B&W en de besturen van de dorpsbelangen. Elke 

dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur houdt de wijkagent spreekuur op het 

gemeentehuis in Wommels. Daar kan ook aangiftes doen. 
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Het contact en de samenwerking tussen de wijkagent en de gemeente is prima. 

 

3.1.4. Meldkamer Noord-Nederland 

Op 28 november 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de heer Fred 

Teeven de meldkamer Noord-Nederland in Drachten officieel geopend. De Meldkamer Noord-

Nederland in Drachten is de gezamenlijke 112-meldkamer van politie, brandweer en 

ambulancezorg voor de regio’s Groningen, Fryslân en Drenthe. In het werkgebied van de 

meldkamer wonen ongeveer 1,7 miljoen mensen. De meldkamer verzorgt verder de 

alarmering van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten (bevolkingszorg), politieke bestuurders, 

waterschappen en andere overheidsorganen bij grote calamiteiten.  

 

3.1.5. Openbaar Ministerie 

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar 

Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de 

strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en 

vervolgd. Daartoe wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. De 

officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM houdt ook toezicht op de goede 

uitvoering van het vonnis van rechters; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen 

uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de 

rechterlijke macht.   

 

3.1.6.  GGD/GHOR 

In Friesland is de GHOR Fryslân (Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen) een 

onderdeel van de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst). De GGD Fryslân richt zich 

op de bescherming, het behoud en de bevordering van de gezondheid van de inwoners van 

Friesland. Dat betekent dat de dienst zowel gericht is op het voorkomen van ziekten en 

gezondheidsproblemen als op het bevorderen van de gezondheid van de Friezen.  

GHOR Fryslân zorgt voor de coördinatie tussen alle geneeskundige en zorg verlenende 

organisaties die te hulp komen bij een ramp of groot ongeval. De GHOR is gericht op het 

voorkomen van slachtoffers van rampen en op een adequate geneeskundige hulpverlening 

bij een groot ongeval of bij een rampsituatie. Andere taken van de GHOR zijn het adviseren 

over en assisteren bij evenementen en manifestaties, zoals de Slachtemarathon, 

Elfstedentocht(en), wandel- en fietstochten, houseparty’s en dorpsfeesten. 

 

De GHOR vormt samen met de Brandweer Fryslân en alle Friese gemeenten de 

Veiligheidsregio Fryslân. 

 

3.1.7.  Brandweer 

Op dit moment heeft Littenseradiel samen met de gemeente Súdwest-Fryslân een 

gemeentelijk brandweerkorps. In Leeuwarden is de regionale brandweer, Brandweer Fryslân, 

gehuisvest.  

Per 1 januari 2014 heeft Fryslân één regionale brandweer. De invoering zal gevolgen hebben 

voor het aantal brandweerkazernes in Fryslân. Wat het voor het voortbestaan van de 

kazernes in Mantgum en Wommels gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk. 

 

3.1.8.  Veiligheidsregio Fryslân 

Tot 2011 was iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de rampenbestrijding in haar 

gemeente, maar sinds de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is de 

organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur gebracht. De 

gemeentelijke rampenplannen zijn vervangen door een Regionaal Crisisplan. Op grond van 

de Wet veiligheidsregio’s is Nederland verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Friesland is er één 

van.  Veiligheidsregio’s bieden een betere voorbereiding op nieuwe, complexere dreigingen. 

Gemeenten alleen zijn te klein hiervoor.  Er wordt gewerkt met professionele expertteams 

die in heel Fryslân worden ingezet bij de gemeenten. Het gemeentelijk aandeel in het 

Regionale Crisisplan wordt Bevolkingszorg genoemd. Met de asbestbrand in Boazum op 11 

oktober 2012 hebben we als gemeente ervaring kunnen opdoen met de nieuwe manier van 

werken als team Bevolkingszorg en met de professionele hulp van de experts.  
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3.1.9.  GGZ 

GGZ Friesland biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met psychiatrische stoornissen 

of ernstige psychische problemen. Vanuit de GHOR-organisatie wordt de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ) ingeschakeld voor psychosociale hulpverlening en nazorg bij 

grootschalige incidenten en rampen. 

 

3.1.10. Bureau Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg Friesland vormt de toegangspoort voor de zorg aan jeugdigen met 

opvoed- en opgroeiproblemen. Bureau Jeugdzorg Friesland is gericht op een cliëntgerichte 

en samenhangende jeugdzorg voor jongeren tot 18 jaar. Onderdeel van het bureau 

jeugdzorg is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de centrale instantie voor 

het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling. Daarnaast geeft het AMK 

ook informatie, voorlichting en training over het onderwerp kindermishandeling.  

Littenseradiel heeft samen met de gemeente Súdwest-Fryslân een Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG). In het CJG kunnen jeugdigen, ouders/opvoeders, en professionals terecht voor 

vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. 

 

3.1.11. Veiligheidshuis Fryslân 

Veiligheidsvraagstukken kunnen de gemeentelijke grenzen overstijgen. Een aantal jaren 

geleden is daarom vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie het initiatief genomen tot 

het oprichten van Veiligheidshuizen. Een Veiligheidshuis is een informatie- en 

coördinatiepunt. De meerwaarde zit in de unieke combinatie van hulpverlening, zorg, 

bestuursrecht en strafrecht. In het Veiligheidshuis wordt vanuit diverse disciplines en met de 

benodigde, vaak zwaardere expertise, naar cliënten gekeken. 

Tot nu toe lag de regie over de Veiligheidshuizen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Vanaf 2013 is de regie overgedragen aan gemeenten.  

Het Veiligheidshuis Fryslân bestaat inmiddels een aantal jaren. Het is nog ondergebracht bij 

het Openbaar Ministerie in Leeuwarden en heeft een vaste staf van medewerkers. Daarnaast 

zijn er medewerkers van de politie, de gemeente Leeuwarden, de GGZ, het Openbaar 

Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering, die een deel van hun tijd 

in het Veiligheidshuis Fryslân steken. Door doelmatige samenwerking tussen gemeenten, 

politie, justitiële partners en zorgpartners kunnen complexe sociale veiligheidsproblemen 

worden opgelost en de criminaliteit en onveiligheid worden teruggedrongen. 

 

3.1.12. Maatschappelijk Werk 

De hulpverlening van het algemeen maatschappelijk werk wordt verzorgd door Timpaan 

Welzijn. Het algemeen maatschappelijk werk helpt mensen in hun persoonlijk en sociaal 

functioneren. Daarbij valt te denken aan problemen tussen partners, tussen ouders en 

kinderen, problemen in de arbeidssituatie en problemen met instanties. Ook voor 

de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen kan men bij het algemeen maatschappelijk 

werk terecht, zoals echtscheiding, overlijden, mishandeling, werkloosheid, ernstige ziekte en 

psychische problematiek zoals eenzaamheid, depressiviteit, angsten en 

assertiviteitsproblemen. Inwoners van Littenseradiel kunnen terecht op het spreekuur van 

het maatschappelijk werk in Bolsward. Naast het reguliere circuit is er een particulier 

zelfhulpcircuit ontstaan. 

 

3.1.13.  Sociaal Team Súdwest-Fryslân/ Littenseradiel 

Destijds had de gemeente Littenseradiel een sociaal team met de gemeenten Bolsward en 

Wûnseradiel. Na het opgaan van Bolsward en Wûnseradiel in de nieuwe gemeente Súdwest-

Fryslân heeft Littenseradiel samen met Súdwest-Fryslân een sociaal team.  

Het Sociaal team richt zich vanuit een brede hulpverleningsoptiek op: 

 mensen of gezinnen die zich moeilijk staande kunnen houden in de samenleving en 

veelal kampen met een problematiek op meerdere levensterreinen, 

 mensen die zelf niet (meer) in staat zijn de benodigde hulp in te schakelen en mogelijk 

een gevaar gaan vormen voor zichzelf of de omgeving, 

 mensen die overlast veroorzaken voor hun omgeving, 

 mensen die om wat voor reden dan ook hun woning dreigen te verliezen, 

 mensen die na uitzetting een 2
e

 kans krijgen of van wie verwacht kan worden dat zij 

problemen zullen ondervinden bij het zelfstandig wonen. 
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Na aanmelding krijgt elk geval een casemanager waarna de hulpverlening gestart kan 

worden. Omdat er meerdere organisaties in het Sociaal team vertegenwoordigd zijn, van de 

woningcorporatie tot de GGZ, kan van verschillende kanten hulp worden geboden. 

 

Het Sociaal team biedt een structuur voor betrokken organisaties waarin signalen van 

(dreigende) problemen kunnen worden gemeld en kunnen worden afgehandeld. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de aanwezige disciplines en methodes. Op basis van gedeelde 

verantwoordelijkheid wordt naar een praktische en preventieve aanpak gezocht.  

Een belangrijke functie van het Sociaal team is ook het voorkomen van problemen. Dit 

betekent het toepassen van bemoeizorg: ongevraagd en in het belang van het welzijn van de 

cliënt proberen hulp te bieden. Daarbij wordt iemands autonomie gerespecteerd en wordt er 

gehandeld vanuit het besef dat niet iedereen altijd bij machte is een goede inschatting te 

maken van de eigen situatie. 

Het structureel oppakken van deze problematiek verbetert de zorg aan mensen die zich 

moeilijk staande kunnen houden in de maatschappij. Daarnaast heeft het Sociaal team ook 

een preventieve werking. Partners kunnen vroegtijdig signalen afgeven binnen het netwerk 

zodat problemen kunnen worden voorkomen. 

 

3.1.14. Woningcorporatie Elkien 

Woningcorporatie Elkien verhuurt 18.000 woningen. Haar verzorgingsgebied omvat de 

gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Opsterland, Boarnsterhim, Littenseradiel en 

Súdwest-Fryslân.  

De hoofdvestiging van de corporatie zit in Heerenveen. Daarnaast zijn er vestigingen in 

Leeuwarden, Sneek en Gorredijk.  
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4. Beleid 
 
4.1. Inleiding 

Naast het beleidsmatige kader waarbinnen de gemeente Littenseradiel haar bevoegdheden 

met betrekking tot de veiligheid uitoefent, zijn er ook onderwerpen waarbij de gemeente 

niet zozeer primair handelt vanuit een wettelijke taak of bevoegdheid. Daarbij gaat het 

vooral om concrete onderwerpen waarmee de gemeente op grond van haar 

verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid wordt geconfronteerd. Meestal 

gaat het daarbij om zaken waarmee de gemeente vanuit verschillende beleidsvelden annex 

is. Bijvoorbeeld het beheer openbare ruimte, de drank- en horecaregelgeving, ruimtelijke 

ordening en dergelijke.  

 
4.2 Schema veiligheid  

 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s Wat doen we nu Actiepunten 

Veilige woon- en 

leefomgeving  

Overlast tussen 

bewoners/botsende leefstijlen: 

 psychische gestoorden 

 burenruzies 

 probleemgezinnen 

 

(Huiselijk) geweld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernielingen 

Handhaving: 

 openbare orde 

 veiligheid 

 zedelijkheid 

Bescherming: 

 milieu 

 natuurschoon 

 uiterlijk aanzien 

Betrokkenen uitnodigen  

voor gesprek met burge- 

meester en ambtenaar IVZ 

Buurtagent en 

Sociaal team  

 

Wet BOPZ 

 

Advies- en meldpunt 

huiselijk geweld 

Wet tijdelijk huisverbod 

(Huisverbod on line) 

Advies- en meldpunt 

kindermishandeling 

 

 

 

 

 

 

 

APV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijvigheid- en 

veiligheid 

Evenementen  

 

 

 

Uitgaan en overlast 

 

 

 

 

Veiligheid op bedrijventerreinen 

Evenementenoverleg  

Regionaal 

evenementenbeleid  

 

Afstemmen acties en 

maatregelen met politie, 

openbaar ministerie en 

buurgemeenten 

 

Ondernemersvereniging 

in Wommels heeft 

Keurmerk Veilig 

Ondernemen. 
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Jeugd- en 

veiligheid 

Overlast 

 

 

Schooluitval 

Alcohol en drugs 

Ketenbeleid samen met 

gemeente Súdwest-

Fryslân 

Leerplichtambtenaar 

Jeugd en alcoholbeleid 

 

 

 

 

 

Uitvoeren 

convenant 

provincie 

Fryslân 

Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid 

 

(Brand)veiligheid gebouwen 

Risico’s aanwezige 

bedrijvigheid 

Milieu  

Gemeentelijk Verkeer en 

Vervoerplan 

Gebruiksvergunningen 

Extern veiligheidsbeleid 

Milieubeleid 

 

 

 

 

 

Integriteit- en 

veiligheid 

Georganiseerde criminaliteit 

Integriteit van het lokale 

bestuur 

Regeling Klokkenluiders 

Wet BIBOB, RIEC Noord 

Integriteitcode 

Regeling klokkenluiders 

 

 

Rampenbestrij-

ding 

Risico’s rampen Regionaal Crisisplan, 

onderdeel Bevolkingszorg 

Opleiden 

gemeentepersoneel voor 

taken in de 

Bevolkingszorg 

 

 

 

 
4.3.  Veilige leefomgeving 

 
4.3.1.  Overlast psychisch gestoorden/burenruzies 

De cijfers laten al zien dat overlast door gestoorde/overspannen personen toeneemt in de 

gemeente Littenseradiel. Eén persoon kan er al voor zorgen dat zowel politie, gemeente en 

hulpverleners dagelijks worden geconfronteerd met deze persoon, omdat deze dagelijks 

mailtjes stuurt, belt, en op andere manieren aandacht vraagt.  Uit de praktijk is gebleken dat 

omwonenden pas klagen als het werkelijk erg uit de hand loopt of dreigt te gaan lopen. En 

dan is dat klagen vooral bedoeld om hulp te krijgen voor de patiënt.  

De politie is meestal de eerste die wordt geconfronteerd met klachten over psychisch 

gestoorde mensen. Ingevolge de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen 

(Wet BOPZ) bestaat er een procedure om deze mensen (gedwongen) te laten opnemen.  

Opname gebeurt pas als de situatie en de overlast onhoudbaar is geworden. Om tijd en 

kosten te besparen wordt er door de politie, de burgemeester en de GGZ gebruik van BOPZ 

online. Door gebruikmaking van bepaalde codes kan via een mobiele telefoon een opname 

geregeld worden. Uiteraard is gedwongen opname meestal niet nodig, en kan aanmelding 

van een persoon bij het Sociaal team volstaan. 

 

Problemen tussen buren komen ook steeds vaker voor. Naast de gebruikelijke oorzaken als 

geluidsoverlast en parkeerproblemen zien we een toename van problemen door mensen die 

ander gedrag vertonen dan wat gebruikelijk is in de straat. En als een dergelijk iemand of 

gezin nieuw in een straat komt wonen zijn er binnen de kortste keren problemen. Om een 

straat leefbaar te houden zal bijvoorbeeld bij huurwoningen kritisch gekeken moeten 

worden door Woningcorporatie Elkien of het verstandig is om bepaalde mensen in een 

bepaalde straat een woning toe te wijzen. Al een aantal malen is geprobeerd met mediation 

de verhouding tussen buren te verbeteren. 

 

4.3.2.  Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Eigenaars of huurders van een bestaande woning of een nieuw te bouwen huis of flat kunnen 

hun woning aan (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat ramen en deuren zijn aangepast en dat de sloten van voordeur en 

ramen minder makkelijk te forceren zijn.  

Maar ook door het nemen van bepaalde maatregelen kan inbraak worden voorkomen. Op 

www.politiekeurmerk.nl is alle informatie over dit keurmerk vinden. 

http://www.politiekeurmerk.nl/
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Voordelen keurmerk: 

 een groter gevoel van veiligheid; 

 met dit keurmerk tot 90% minder kans op inbraak; 

 de meeste verzekeraars geven korting op de premies van de inboedelverzekering. 

 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, 

complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale 

veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.  

 

Volgens het Bouwbesluit moet een woning voldoen aan bepaalde eisen van 

inbraakwerendheid, één en ander volgens een bepaalde klasse. 

 

4.3.3.  Algemeen Plaatselijke Verordening 

Al van oudsher is het handhaven van de openbare orde in de gemeente een aangelegenheid 

waarbij het gemeentebestuur de eerste verantwoordelijkheid heeft. Het is de raad die door 

middel van regelgeving (bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening of het IVZ beleid) 

in hoge mate het klimaat van openbare orde bepaalt met verboden en geboden. De 

uitvoering (toezicht/ handhaving) is in handen van de burgemeester. 

 

 Bevoegdheden burgemeester aan de hand van de Gemeentewet 

De bevoegdheden van de burgemeester inzake openbare orde en veiligheid zijn vastgelegd 

in de Gemeentewet. De volgende artikelen zijn van toepassing, namelijk artikelen 172, 172a, 

172b, 174, 174a, 175, 176 en 176a. (zie bijlage 1). 

 

 Toezicht/ handhaving van de openbare orde 

In geval van ernstige wanordelijkheden of rampen (of ernstige vrees daarvoor) kan de 

burgemeester aan het publiek (nood)bevelen geven (eventueel met terzijde stellen van 

wettelijke voorschriften, anders dan de bepalingen van de Grondwet). Bovendien is hij 

bevoegd om algemene voorschriften uit te vaardigen (noodverordening). Van toepassing zijn 

de artikelen 175 en 176 Gemeentewet. De bevelen die de burgemeester kan geven in 

‘normale’ situaties (artikelen 172 en 174 Gemeentewet) mogen niet afwijken van wettelijke 

voorschriften. De burgemeester kan zich laten bijstaan door de sterke arm, de politie (art. 

172, lid 2 Gemeentewet). Het niet opvolgen van een bevel is een misdrijf (art. 186 Wetboek 

van Strafrecht). 

 

 Noodverordening 

Hierboven is reeds aangegeven dat niet de burgemeester maar de gemeenteraad wetgeving 

en verordeningen uitgeeft. Echter, in uitzonderlijke situaties (bedoeld in art. 175 

Gemeentewet) is de burgemeester bevoegd om algemene voorschriften uit te vaardigen. Dit 

omdat de burgemeester als eenhoofdig orgaan snel en zelfs ter plekke adequate 

maatregelen kan treffen. De gemeenteraad is hier niet toe in staat. Nog belangrijker: de 

burgemeester is – anders dan de gemeenteraad – bevoegd om af te wijken van wettelijke 

voorschriften. Niet voldoen aan de wettelijke voorschriften is een strafbaar feit (overtreding, 

art. 443 Wetboek van Strafrecht). De noodverordening dient op een adequate manier bekend 

gemaakt te worden. 

 

De APV van de gemeente Littenseradiel dateert van 13 september 2010 en is voor het laatst 

herzien op 18 juni 2012. De APV bevat een pakket van bepalingen gericht op de handhaving 

van de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid binnen de gemeentegrens, alsmede ter 

bescherming van het milieu, het natuurschoon en het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

Door de bundeling van de meeste gemeentelijke strafbepalingen in één verordening ontstaat 

een duidelijker zicht op het lokaal strafrecht. De APV bevat voorschriften die in principe voor 

elke burger gelden, voor zover die burger zich binnen het grondgebied van de gemeente 

bevindt of daar zakelijke belangen heeft (bijvoorbeeld eigendom).  

De gemeente Littenseradiel gebruikt de APV bij: 

 het verstrekken van vergunningen en ontheffingen; 

 het handhaven van de, in de APV vastgestelde, bepalingen en het bestrijden van 

overtredingen. 
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4.4  Bedrijvigheid en Veiligheid 

 

4.4.1 Evenementen 

In onze gemeente vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats, de één wat groter dan 

de ander, De Freule, Hy Night, de Nacht van Boazum en eens in de vier jaar de 

Slachtemarathon zijn voorbeelden van wat grotere evenementen. Alle evenementen mogen 

zich verheugen in een grote publieke belangstelling. 

Wanneer een evenementenvergunning op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening 

wordt aangevraagd door de organisatoren, maakt de afdeling Vergunningen en handhaving 

een inschatting van eventuele veiligheidsrisico’s. Dit is volstrekt afhankelijk van de aard en 

omvang van het geplande evenement. Zo zijn er evenementen die in bestaande locaties 

plaatsvinden, maar ook worden voor evenementen tenten, podia, tribunes en andere 

voorzieningen gebouwd. Ingevolge de nota Evenementenbeleid in Fryslân wint het bevoegde 

gezag voor de verlening van een vergunning voor grootschalige evenementen advies in bij 

de regionale hulpverleningsdiensten, zoals GGD-GHOR, brandweer en politie. 

De politie werkt met een evenementenkalender, waardoor de politie beter in staat is 

voldoende politie-inzet te leveren bij een evenement. 

 

Elk jaar vindt een zogenaamd overleg jaarwisseling plaats tussen de burgemeester, de 

beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, de opzichter van de buitendienst, de medewerkster 

vergunningen, de politie en de brandweer. Dit overleg heeft ten doel overlast en vernielingen 

met oud en nieuw zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Op nieuwjaarsdag 

inventariseert de opzichter van de buitendienst de eventuele schade. Als de daders bekend 

zijn wordt de schade op hen verhaald. Na de jaarwisseling wordt er altijd een evaluatie 

gehouden tussen de zelfde deelnemers. Al enkele jaren kunnen we constateren dat de 

jaarwisseling in Littenseradiel rustig verloopt en dat er nauwelijks schade is. 

 

4.4.2  Keurmerk Veilig Ondernemen 

In Nederland leiden bedrijven jaarlijks veel schade door criminaliteit. Iedere ondernemer 

wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Om hiertegen iets te 

ondernemen is een instrument ontwikkeld, het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO 

is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) en is een 

certificeringsregeling. Het certificaat kan behaald worden als ondernemingen (werknemers 

en werkgevers), gemeente, politie en andere relevante partijen gezamenlijk een aantal 

bewezen effectieve maatregelen hebben getroffen om de veiligheid op een bedrijventerrein 

of in een winkelcentrum structureel op een hoger plan te brengen.  

In Littenseradiel hebben we geen grote bedrijventerreinen en winkelcentra, maar vandalisme, 

agressie en diefstal komen hier natuurlijk ook voor. Uiteraard op veel kleinere schaal, maar 

dat wil niet zeggen dat de onveiligheidsbeleving daardoor minder is bij de ondernemers in 

onze gemeente.  

Sinds 2010 voldoen de ondernemers in Wommels aan het  Keurmerk Veilig Ondernemen. De 

contacten tussen de ondernemers en de gemeente lopen via de beleidsmedewerker Dorps- 

en bedrijfscontacten. Zaken die betrekking hebben op openbare orde en veiligheid neemt zij 

op met de beleidsmedewerker Integrale Veiligheid. 

 

 

4.5.  Jeugd en Veiligheid 

 

4.5.1  Jeugd en alcohol 

Met betrekking tot jeugd en alcohol richt de gemeente Littenseradiel zich op de volgende 

speerpunten: 

 ondersteuning (opvoeding) en preventie voor ouders en jongeren; 

 integrale aanpak en afstemming (tussen de gemeenten); 

 repressie / handhaving; 

 cultuuromslag (gezondheidsaspect), de trend doorbreken dat jeugd op steeds 

jongere leeftijd gaat drinken. 
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Aanpak van deze speerpunten vraagt een integrale aanpak van onder andere de afdeling 

Welzijn en de beleidsmedewerker Integrale Veiligheid. Van Timpaan Welzijn wordt sinds 

januari 2008 een jongerenwerkster door de gemeente ingehuurd. Zij is betrokken bij het 

realiseren van de bovengenoemde punten. 

 

Het (overmatig) alcoholgebruik onder de Friese jeugd en de breed gedragen zorg daarover is 

in 2007 voor de provincie, de toenmalige 31 Friese gemeenten, GGD-Fryslân, 

Verslavingszorg Noord-Nederland, Politie Fryslân en het OM in Leeuwarden aanleiding 

geweest om de handen ineen te slaan en er voor te kiezen het probleem regionaal aan te 

pakken. Hiervoor is het Projectplan Fries Jeugd en Alcoholbeleid ontwikkeld. In dit 

projectplan staan ambities beschreven waar de deelnemende bestuurslagen en organisaties 

zich hard voor willen maken. Om de ambities te realiseren is de volgende doelstelling 

geformuleerd: Het bevorderen van regionaal en gemeentelijk beleid gericht op het 

ontmoedigen van het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en het bevorderen van 

verantwoord alcoholgebruik onder inwoners tot 24 jaar in Fryslân.  

 

Op 14 november 2012 heeft de Bestuurscommissie GGD besloten om het project Fries Jeugd 

en Alcoholbeleid te verlengen tot en met 2013 onder de naam Nuchtere Fries. Het project 

wordt bovendien uitgebreid met het thema drugsgebruik en (aanstaande) ouders/opvoeders 

worden als belangrijke intermediaire doelgroep opgenomen. De projectleiding is 

ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. 

 

De volgende maatregelen kunnen volgens het projectplan opgenomen worden in lokaal 

alcoholbeleid: 

 

 aanbieden en borgen programma De Gezonde School en Genotmiddelen (onderwijs 

en thuis; voorlichting/ vroegsignalering); 

 aanbieden en borgen Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (vrije tijd; voorlichting/ 

vroegsignalering); 

 aanbieden en borgen programma Alcoholvrij op Weg (verkeer en vervoer; 

voorlichting/ en vroegsignalering); 

 aanbieden en borgen training 1
e

 lijnsfunctionarissen in de zorg (thuis en onderwijs; 

voorlichting/ vroegsignalering); 

 actuele APV met daarin o.a. regels voor alcoholgebruik op de openbare weg binnen 

de bebouwde kom (vrije tijd; regelgeving); 

 actueel vergunningenbeleid voor evenementen (vrije tijd; regelgeving); 

 beleid formuleren t.a.v. hokken en keten (vrije tijd; regelgeving); 

 intensiveren alcoholcontroles (onderwijs, vrije tijd en verkeer en vervoer; 

handhaving); 

 informeren burgers over alcoholbeleid gemeente (alle settings; creëren publiek 

draagvlak); 

 betrekken jongeren bij het formuleren en uitvoeren van gemeentelijk alcoholbeleid. 

 

4.5.2  Ketenbeleid 

Sinds jaar en dag staan er in onze gemeente jeugdcaravans/ keten. Op dit moment (2013) 

zijn het er zes. De jeugd heeft behoefte aan een eigen plek en niet in alle dorpen zijn er 

jeugdhonken. De gemeente erkent de behoefte van de jeugd om een eigen plek te hebben. 

In 2012 is daarom in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel het jeugdketenbeleid vastgesteld. 

Doel van het keet- en caravanbeleid is: 

 

 het voorkomen van gezondheidsschade bij jongeren; 

 jongeren onder de 16 jaar drinken geen alcohol; 

 jongeren boven de 16 jaar drinken alcoholische dranken met mate; 

 voorkomen van overlast; 

 zorgen voor veilige keten. 

 

Met dit beleid kunnen de jeugdketen, onder voorwaarden, blijven bestaan. Voorwaarden zijn 

onder andere dat er geen drank geschonken wordt aan jongeren onder de 16 jaar, minimaal 

2 jongeren hebben een IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) certificaat, er vindt geen 
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geldverkeer plaats en de keten voldoen aan bouw- en veiligheidsvoorschriften. De controle 

van de keten geschiedt door de afdeling Vergunningen en Handhaving. De jongerenwerkster 

is nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het keetbeleid.  

 

4.5.3  Integraal jeugdbeleid 0 – 23 jaar 

Het jeugdbeleid van de gemeente is aan vernieuwing toe. Hier wordt in 2013 een start mee 

gemaakt. Waar mogelijk wordt de jeugd betrokken bij het opstellen van het nieuwe 

jeugdbeleid.  

 

Rode draad in het jeugdbeleid is de doorgaande ontwikkelingslijn. In de ideale situatie 

sluiten voorzieningen uit verschillende leeftijdsfases op elkaar aan (bijvoorbeeld 

peuterspeelzaal – basisschool, basisschool – Voortgezet Onderwijs) en is er overleg en 

afstemming tussen die voorzieningen zodat kinderen niet tussen wal en schip vallen. 

Belangrijke stappen zijn daarin al gezet met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) sinds 2009, waardoor organisaties op het gebied van opgroeien en opvoeden 

beter samenwerken. Vanwege de transitie van de jeugdzorg (de overheveling van alle taken 

op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten) zal het CJG verder doorontwikkeld moeten 

worden, om de zorg voor jeugd nog beter vorm te geven. De transitie van de jeugdzorg zal 

een belangrijk deel van het nieuwe jeugdbeleid vormen.  

 

4.5.4  Jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richt zich op een gezond en veilig 

opgroeien van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar. De medewerkers 

van de JGZ hebben daarom regelmatig contact met kinderen en hun ouders tijdens 

zogenoemde contactmomenten. Tijdens de contactmomenten beoordelen de 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen met hun specifieke deskundigheid hoe het met een 

kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. Tot 4 jaar bezoeken ouders met hun kinderen het 

consultatiebureau. Daarna vinden de contacten met de JGZ plaats in het basis-, voortgezet- 

of speciaal onderwijs. De JGZ heeft zo verschillende momenten waarop ingegrepen kan 

worden, bijvoorbeeld als er een taalachterstand dreigt, maar ook als er gedragsproblemen 

ontstaan. De JGZ werkt binnen het CJG nauw samen met andere aanbieders van opvoed- en 

opgroeiondersteuning, waardoor problemen zo snel en effectief mogelijk aangepakt kunnen 

worden.  

 

4.6  Fysieke Veiligheid 

 

4.6.1 Verkeersveiligheid 

De gemeente Littenseradiel (en ook de provincie Fryslân) is al enkele jaren actief met het 

inrichten van het wegennet volgens het Duurzaam Veilig principe. Het aantal geregistreerde 

ongevallen op het gemeentelijk wegennet is relatief laag. In de gemeente Littenseradiel 

gebeuren de meeste ongevallen op de provinciale wegen N359 en N384. Net name op de 

kruising Wommels-noord in de N359 en op diverse kruisingen in de N384 gebeuren 

ongevallen. 

 

Naast de objectief te meten verkeersonveiligheid speelt ook de beleving (subjectieve) 

verkeersonveiligheid een belangrijke rol. Knelpunten die op dit vlak naar voren komen zijn: 

 conflictsituaties tussen landbouw- en fietsverkeer; 

 de snelheid van het verkeer op de (doorgaande) wegen binnen en buiten de 

bebouwde kom; 

 vrachtverkeer op de (doorgaande) wegen binnen de bebouwde kom; 

 Sluipverkeer, voornamelijk het te snelle rijden van dit verkeer; 

 In enkele dorpen wordt de schoolomgeving onveilig ervaren. 

 

Gemeentelijk Beleid: 

Op strategisch niveau geeft het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) uitvoering aan 

de wettelijke eis om een ‘zichtbaar samenhangend, eenduidig en uitvoeringsgericht verkeer- 

en vervoerbeleid te voeren, dat de richting aangeeft van de door het gemeentebestuur te 

nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer’. Het is het toetsingskader van de gemeente 

voor beslissingen over verkeer en vervoer.  
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Ook geeft het aan hoe en op welke wijze binnen de gemeente rekening wordt gehouden met 

de essentiële onderdelen van Rijksbeleid (Nota Mobiliteit) en het Provinciale Verkeer- en 

Vervoerbeleid (PVVP) en de wijze waarop het beleid wordt afgestemd op dat van de 

buurgemeenten. Het GVVP is op 23 januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

Op tactisch niveau, de dorpen en het buitengebied, signaleert een GVVP knelpunten, 

problemen en wensen en geeft het aan hoe deze opgelost en/of aangepakt zullen gaan 

worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke 'brede' positionering van 

verkeer en vervoer binnen het totale beleid van de gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 

om relaties met ruimtelijke planologie, recreatie en toerisme, milieu en economie.  

 

Tot slot legt een GVVP op concreet operationeel niveau de relatie van beleid naar beheer en 

onderhoud.  

 

1: Infrastructuur: 

Wat betreft ontwerp en weginrichting vormen de principe van ‘Duurzaam Veilig’ al langere 

tijd het uitgangspunt en meer recent het ‘shared space-concept’.  

 

2: Educatie (Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025) 

De provincie Fryslân heeft in juni 2010 een Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 

opgesteld. De strategie focust wat permanente verkeerseducatie betreft op jongeren tussen 

de 12 en 24 jaar en ouderen. Deze twee groepen zijn relatief vaak bij ongevallen betrokken. 

Voor de ouderen geldt bovendien dat deze groep in de toekomst alleen maar groter wordt. 

De Friese verkeersveiligheidsstrategie benoemt daarnaast een aantal strategische 

uitgangspunten. Eén daarvan is dat iedereen die betrokken is bij mobiliteit ook een 

verantwoordelijkheid heeft op het gebied van verkeersveiligheid. Het Duurzaam Veilig-

concept wordt de komende jaren voortgezet, in combinatie met het Friese Shared Space-

concept. Daarnaast wordt gestreefd naar een integrale aanpak van verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid raakt immers ook beleidsterreinen als jeugd, ouderen, volksgezondheid, 

ruimtelijke ordening en sociaaleconomische zaken. De gemeente Littenseradiel heeft zich 

aan deze strategie geconformeerd door het Manifest Verkeersveiligheid te ondertekenen. Het 

Manifest is een (bestuurlijk) fundament onder de gezamenlijke uitvoering van de Friese 

Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025. 

 

De gemeente maakt ieder jaar een uitvoeringsprogramma en/ of sluit aan bij regionale 

campagnes, bijvoorbeeld de BOB-sport campagne. Per leeftijdsgroep en thema wordt 

beschreven wat de doelstelling is en hoe deze wordt gerealiseerd. 

 

3: Handhaving: 

Door de inzet van het instrument (periodieke) handhaving (eventueel in combinatie met 

campagnes) wil de gemeente bereiken dat het aantal alcohol/ drugs- en snelheid 

gerelateerde verkeersongevallen afneemt. We willen bereiken dat de objectieve 

verkeersveiligheid toeneemt en de subjectieve verkeersveiligheid afneemt.  

 

Maatregel en instrumenten 

Maatregel/ instrument Toelichting Betrokken partijen 

1 Infrastructuur Ruimtelijke Ordening en 

weginrichting: 

 Duurzaam Veilige 

weginrichting 

 Shared Space 

 Veilige schoolomgeving 

Betrokken gemeentelijke 

afdelingen, andere 

wegbeheerders zoals 

buurgemeenten en provincie 
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2 Educatie Permanente Verkeerseducatie: 

Belangrijkste doelgroepen zijn 12-24 

jarigen en ouderen 

Samenwerkingspartners: 

Friese gemeenten, Provincie 

Fryslân, Rijkswaterstaat 

Dienst Noord Nederland, 

Openbaar Ministerie, Politie, 

Veilig Verkeer Nederland 

district Fryslân (VVN), ANWB 

Noord, Fietsersbond 

afdeling Fryslân, CBR, 

BOVAG, Vereniging 

Verkeersslachtoffers Noord 

(VVS), Stichting Bevordering 

Verkeerseducatie (SBV), 

Onderwijsbegeleidingsdienst 

CEDIN, Verslavingszorg 

Noord Nederland (VNN), 

Stichting Responsible Young 

Drivers Nederland (RYD), 

Chauffeursvereniging 

3 Handhaving Handhaving op: 

 Alcohol & drugs/ medicijnen 

 maximumsnelheid (binnen en 

buiten de bebouwde kom) 

 Controles landbouwverkeer 

 Bromfietscontroles 

 Fietscontroles 

 Verkeerscontroles (helm en 

gordel, alcoholgebruik en 

snelheid) 

Politie en Openbaar 

Ministerie 

 

4.6.2  Brandveiligheid inrichtingen 

Bedrijven en instellingen kunnen vergunningsplichtig zijn op grond van artikel 2.1 onder d 

van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het verblijf van personen, of 

meldingsplichtig op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit.  

 

4.6.3  Milieubeleid 

In onze gemeente zijn er geen bedrijven met een groot milieurisico. Het overgrote deel van 

het bedrijvenbestand bestaat uit agrarische bedrijven, voornamelijk melkrundveehouderijen. 

Dit zijn de zogenaamde categorie 1 inrichtingen, oftewel inrichtingen waarvan weinig risico 

op milieutechnisch gebied te verwachten valt.  

De gemeentelijke milieutaken bestaan uit de wettelijke taken zoals vergunningverlening en 

handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast is 

er toezicht/handhaving op grond van de Wet bodembescherming. Ook de APV Littenseradiel 

bevat milieuvoorschriften waarop toezicht wordt gehouden.  

 

Naast de wettelijke taken zijn er milieutaken die de gemeente uitvoert zonder dat daar een 

wettelijke verplichting toe is. Dit zijn vaak taken in de sfeer van energiebesparing, duurzaam 

bouwen en milieucommunicatie. Dit zijn taken die veelal stimulerend en 

informatieverstrekkend naar burgers en bedrijven zijn. Omdat er daarbij geen directe 

wettelijke regels zijn die nageleefd moeten worden, is toezicht en handhaving bij deze taken 

niet aan de orde.  

 

4.6.4  Extern veiligheidsbeleid 

Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 

omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 

en munitie over weg, water, spoor en door buisleidingen.  

Veiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal weg te nemen, zeker niet in een dichtbevolkt land als 

Nederland. Een voorbeeld van externe onveiligheid is de vuurwerkramp in Enschede.  
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Productie en vervoer van gevaarlijke stoffen leggen beperkingen op aan de directe omgeving 

en dus aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid 

moeten dus goed worden afgestemd. Na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 

heeft de overheid haar veiligheidsbeleid drastisch bijgesteld. 

 

Friesland was in 2001 de eerste provincie die beschikte over een risicokaart. Een risicokaart 

is een kaart met informatie over locaties van mogelijke risico’s. Elke provincie beheert zijn 

eigen kaart. Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk 

voor de risicokaart. Op de risicokaart staan meerdere soorten risico’s, zoals bijvoorbeeld 

ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de 

openbare orde. meenten, provincies en het rijk zijn de partijen die betrokken zijn bij het 

samenstellen van de risicokaarten. Vanuit de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende 

partijen de brandweer en de afdeling milieu. Zowel bewoners van een provincie als 

medewerkers van de overheden hebben toegang tot de kaart. De risicokaart geeft inwoners 

inzicht in risico’s in hun woon- en leefomgeving.  

 

Voor Littenseradiel kan worden gesteld dat er niet heel veel gevaarlijke 

activiteiten/inrichtingen en risico’s zijn. Er zijn binnen de gemeente enkele tankstations waar 

ook LPG getankt kan worden. De vulpunten van de LPG tanks staan vermeld op de 

risicokaart. Taak van de brandweer en de Afdeling milieu is de risicokaart te voorzien van de 

meest bekende actuele gegevens. Met het maken van bestemmingsplannen dient rekening te 

worden gehouden met de risicokaart. 

 

4.7  Integriteit en veiligheid 

 

4.7.1  Nota Integriteit  

Integriteit van het openbaar bestuur is een onderwerp dat altijd veel aandacht krijgt. Het 

besef dat elke overheidsdienaar boven elke twijfel verheven moet staan leeft sterk in onze 

samenleving. Een bestuurder of ambtenaar die uit eigenbelang, of als gevolg van manipulatie 

van anderen misbruik maakt van zijn positie, kan het beeld oproepen van een 

onbetrouwbare organisatie. Dat schaadt het imago van de overheid en kan zelfs het 

functioneren van de overheid ernstig ondermijnen. In 2001 heeft de gemeenteraad de nota 

integriteit gemeente Littenseradiel vastgesteld. In deze gedragscode is niet tot in detail 

geregeld wat wel en niet mag. Het gaat meer om de geest dan om de letter. De overheid, 

bestuurders en ambtenaren, behoren een geest van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 

uit te dragen in spreken en handelen. Het accent ligt in deze nota op het formuleren van 

gedragsregels voor bestuurders en ambtenaren. Deze gedragsregels vormen een soort 

contract voor bestuurders en ambtenaren en zijn niet vrijblijvend. De nota kan daarom 

worden gezien als een soort wilsuiting van hen die bij de gemeente Littenseradiel werken, in 

welke functie dan ook. Bestuurders en ambtenaren van de gemeente Littenseradiel hebben 

een integriteitverklaring getekend. 

Op 1 maart 2006 is de Ambtenarenwet uitgebreid met een aantal regels met betrekking tot 

integriteit. Een van die regels is het invoeren van de verplichte eed of belofte die op een 

formele manier wordt afgelegd. Hoe de eed of belofte wordt afgelegd wordt niet nader 

aangegeven. In zekere zin is de gemeente dus vrij in hoe zij invulling geeft aan de ambtseed.  

Op 26 september 2006 heeft B&W van Littenseradiel ingestemd met het voorstel tot 

invoering van de verplichte ambtseed/ belofte, de inhoud van de ambtseed/ belofte en de 

inhoud van de integriteitverklaring. De ambtseed/ belofte kan in Het Fries of het Nederlands 

worden afgelegd. 

Tijdelijke medewerkers en stagiaires vullen nog een integriteitsverklaring in. 

 

4.7.2  Klokkenluidersregeling  

Naast de nota integriteit heeft de raad in 2001 de regeling Klokkenluiders vastgesteld. 

Met ingang van 2002 is het voor iedere gemeente verplicht een procedure te hebben 

vastgesteld over hoe de gemeente omgaat met vermoedens van een ambtenaar over 

misstanden binnen de organisatie. Ook moet de ambtenaar worden beschermd na het 

volgen van die procedure. De ambtenaar meldt een misstand bij zijn direct leidinggevende, 

de naast hoger leidinggevende of bij een door de gemeenteraad aangewezen 

vertrouwenspersoon.  
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De gemeente heeft een notitie Agressie & Geweld en een folder ongewenste 

omgangsvormen. Vertrouwenspersoon is de bedrijfsmaatschappelijk werker van het IZA 

Bedrijfszorgpakket.   

4.8  Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

 

4.8.1  Bevolkingszorg 

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is er op het gebied van de 

rampenbestrijding veel veranderd bij de gemeenten. Was voorheen elke gemeente zelf 

verantwoordelijk voor de rampenbestrijding, nu is dat bij een centraal bestuur 

ondergebracht, de Veiligheidsregio Fryslân. Er is nu één regionaal crisisplan dat in de plaats 

is gekomen van de gemeentelijke rampenplannen. Samen met de GHOR (voor de 

geneeskundige hulpverlening bij een ramp), de politie en de brandweer vormen de Friese 

gemeenten de veiligheidsregio Fryslân. Het aandeel van de gemeenten wordt Bevolkingszorg 

genoemd. De gemeenten worden vanuit de Veiligheidsregio Fryslân ondersteund door het 

Bureau bevolkingszorg. Bevolkingszorg bestaat uit 5 taakorganisaties, namelijk 1. 

Communicatie, 2. Publieke zorg, 3. Omgevingszorg, 4. Informatie, 5. Ondersteuning. 

Regionaal zijn de nodige opleidings- en oefentrajecten gestart om de gemeentelijke 

medewerkers op te leiden voor hun crisistaak. Er zijn voor de verschillende taakorganisaties 

bevolkingszorg experts geworven onder het personeel van de Friese gemeenten. Deze zijn 

inmiddels opgeleid en kunnen bij een calamiteit “ingevlogen” worden in de gemeente die 

geconfronteerd wordt met een calamiteit. De  Officieren van Dienst Bevolkingszorg van de 

gemeente Súdwest-Fryslân zijn tevens inzetbaar in onze gemeente. Hierover is met de 

gemeente Súdwest-Fryslân een overeenkomst gesloten. 

 

4.9 Het onvoorziene handelen 

Nadat alle beleidsterreinen van de gemeente met betrekking tot de veiligheid en de inzet van 

de gemeente en haar partners beschreven zijn, wil dat niet zeggen dat alles is geregeld. Een 

aantal zaken, incidenten, kan zich de komende jaren voordoen waarbij de gemeente op zal 

moeten treden zonder dat zij daarvoor beleid op de plank heeft liggen.   

De toekomst valt niet te voorspellen, maar bepaalde zaken zullen van doorslaggevende 

betekenis zijn bij het optreden bij dergelijke incidenten. Zaken als communicatie, 

geoefendheid, vertrouwen, kennis en kunde, alertheid en begrip.  
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5. Conclusie en prioriteiten 
 
5.1. Conclusie 

De notitie heeft als doel het veiligheidsbeleid voor de periode 2013-2017 te formuleren. 

Aangezien alle voorkomende beleidsterreinen op het gebied van veiligheid in de notitie 

worden beschreven gaat het hier om een breed scala van onderwerpen zoals b.v. milieu, 

evenementen, politie, verkeersveiligheid, brandweer, jeugdzorg, rampen enz. 

Op basis van de beschikbare gegevens van de politie, brandweer en afdeling milieu is een 

analyse gemaakt van de veiligheidssituatie in de gemeente. De conclusie is dat Littenseradiel 

een veilige gemeente is en dat er op tal van gebieden wordt gewerkt aan veiligheid.  

 

5.2. Prioriteiten 

In het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland is op 12 november 2012 het 

Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland vastgesteld. Dit plan heeft de 

instemming van alle 62 burgemeesters in Groningen, Fryslân en Drenthe, het Openbaar 

Ministerie en de Politie van Noord-Nederland. Uitgangspunt van het Regionaal Beleidsplan is “wat 

lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op”. 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van prioriteiten in de aanpak van veiligheid van 

alle 62 gemeenten. Dit heeft geresulteerd in vier gemeenschappelijke prioriteiten voor het 

komende jaar 2013-2014, te weten: 

 

 Jeugd en Veiligheid; 

 Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld en geweld tegen 

werknemers met een publieke taak; 

 Woninginbraken; 

 Georganiseerde criminaliteit (ondermijning). 

 

Littenseradiel had drie prioriteiten aangeleverd, namelijk de aangiftebereidheid verhogen, 

de drugsproblematiek en de veiligheid bij evenementen. Hoewel we niet direct 

geconfronteerd worden met drugsproblematiek, zien we het wel als een sluimerend gevaar. 

Naast de bovengenoemde vier regionale prioriteiten heeft de gemeenteraad de mogelijkheid 

om zelf een aantal lokale prioriteiten aan te geven.  

 

5.3. Lokale prioriteiten door de raad vastgesteld 

 

Veilige woonomgeving 

Het aantal inbraken in woningen neemt toe in Fryslân. Ook in Littenseradiel, al valt het nog 

wat mee. Maar ook hier zou het goed zijn om de inwoners bewust te maken van de 

maatregelen die men kan nemen om het inbrekers in ieder geval moeilijker te maken om de 

woning binnen te komen. In februari 2013 heeft de gemeente, samen met de politie en 

Elkien, een voetjesactie uitgevoerd in de dorpen Mantgum, Winsum en Wommels. Een week 

later is deze actie herhaald door alleen de politie in andere dorpen in onze gemeente. 

Tijdens een voetjesactie wordt gekeken of huizen, schuurtjes en auto’s wel afgesloten zijn. 

Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er een wit voetje achtergelaten met daarop de tekst 

“deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn, als u uw huis verlaat of even niet 

kunt opletten: sluit ramen en deuren”. Deze actie is zeer gewaardeerd door de inwoners. 

Woninginbraken is één van de vier regionale prioriteiten, waar we lokaal extra aandacht aan 

kunnen besteden. Voorstel is om in samenwerking met partners als politie, 

woningcorporatie, openbaar ministerie en anderen via o.a. acties als bijvoorbeeld de 

voetjesactie de inwoners van Littenseradiel bewust te maken van wat men zelf kan doen om 

inbraken te voorkomen, of tenminste de kans op inbraak te verkleinen. 

 

Sinds 2010 neemt de gemeente deel aan Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband 

tussen burgers, gemeenten 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. Burgernet vergroot de betrokkenheid van 

bewoners bij de veiligheid en leefbaarheid in hun dorp. In Littenseradiel zijn er ruim 750 

inwoners die meedoen. 
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Verkeersveiligheid  

Naast de objectief te meten verkeersveiligheid speelt ook de subjectieve 

verkeersonveiligheid (de beleving) een belangrijke rol. Dit spitst zich met name toe op de 

conflictsituaties tussen landbouw en overig verkeer, vooral fietsers, de snelheid van het 

verkeer binnen en buiten de bebouwde kom, het vrachtverkeer op de (doorgaande) wegen 

binnen de bebouwde kom en in enkele dorpen wordt de schoolomgeving als onveilig 

ervaren. Voorstel is om door periodieke controles en campagnes proberen te bereiken dat 

het aantal alcohol/ drugs- en snelheid gerelateerde verkeersongevallen afneemt. 

 

Jeugd, alcohol en drugs 

De combinatie jeugd alcohol en drugs zorgt maar al te vaak voor problemen. Op het gebied 

van overlast en veiligheid maar ook voor de gezondheid van de jeugd. Ongeveer twee op de 

drie 12 t/m 18 jarige jongeren zegt wel eens alcohol te hebben gedronken. Dit blijkt uit 

onderzoek van GGD Fryslân. Hoewel dit cijfer hoog is, is het niet zo hoog meer als in 2004 

gebleken is uit een gezondheidsonderzoek. Toen had 78% wel eens gedronken. Toch is het 

belangrijk om hier voortdurend aandacht aan te besteden. Per 1 januari 2013 is de Drank- en 

Horecawet (DHW) gewijzigd. De doelstelling van de wijziging van de DHW is ten eerste 

gelegen in de sociaal en maatschappelijk gevoelde noodzaak om alcoholgebruik, met name 

onder jongeren, terug te dringen. Daarnaast wordt met deze wijziging beoogd alcohol 

gerelateerde verstoring van de openbarre orde te voorkomen. Toezicht en handhaving van 

de wet liggen voortaan bij de gemeente. De gemeente zal hier BOA’s voor moeten inzetten. 

Littenseradiel heeft geen BOA’s in dienst. De gemeente Súdwest-Fryslân doet dit voor onze 

gemeente. We willen gaan inzetten op gezondheid jeugd door o.a. handhaving verbod 

schenken zwakalcohol jeugd onder de 16 jaar en schenken sterke alcohol jeugd onder de 18 

jaar. Daarnaast willen we supermarkten en slijterijen laten controleren of er geen alcohol 

verkocht wordt aan jongeren onder de leeftijdsgrens. 

 

In Littenseradiel kennen we nauwelijks een drugsprobleem, het drugsprobleem doet zich wel 

voor in het uitgaansleven in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op straat wordt dat door de 

politie opgemerkt. Stappers die drugs gebruiken hebben vaak een agressievere houding en 

stappen makkelijker over een grens heen. En de jeugd uit onze gemeente gaat uiteraard ook 

op stap in o.a. Sneek en Bolsward. Het drugsgebruik beperkt zich niet tot alleen softdrugs, 

maar er is ook sprake van harddrugsgebruik. 

De problematiek is gemeentegrens overstijgend, daarom zouden bijvoorbeeld acties gericht 

op ouders en jongeren in Súdwest-Fryslân ook in Littenseradiel moeten worden uitgevoerd. 

Een onderzoek in de gemeente Achtkarspelen naar drugsgebruik onder scholieren van de 

basisscholen, 10,11 en 12 jaar, in februari 2013 laat zien dat er op die leeftijd al alcohol en 

drugs gebruikt worden. Men mag aannemen dat dit niet alleen in Achtkarspelen zo is. Als 

gemeente moeten we daar zeker op bedacht zijn. 


