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VOORWOORD 

 

 

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. 

 

 

Voor u ligt het Lokaal integraal veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Lopik. De gemeente 

heeft de regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid en is samen met de ketenpartners 

verantwoordelijk voor de uitvoering.  

 

In dit plan geeft het gemeentebestuur aan welke doelstellingen zij, in nauwe samenwerking met 

diverse partners, tot 2018 op het gebied van veiligheid wil realiseren en aan welke thema’s prioriteit 

wordt gegeven.  

 

 

“Laten we samen werken aan een veilig Lopik”. 
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 Aanleiding 

 

Als gemeente voeren we de regie op het veiligheidsbeleid. De uitvoering ervan doen we samen met 

onze partners, zoals maatschappelijke organisaties, woningbouwverenigingen, politie, Openbaar 

Ministerie en natuurlijk onze inwoners en ondernemers. De inzet is alleen effectief als alle partijen op 

een goede manier samenwerken. 

 

Om de regie op veiligheid vorm te geven stelt de gemeente, in samenspraak met haar 

veiligheidspartners, een lokaal integraal veiligheidsplan (IVP) en een uitvoeringsplan (jaarlijks) op. 
Het IVP 2015 - 2018 is een logisch vervolg op de Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2011 – 2014, 
die was opgesteld door de 41 gemeenten uit Midden Nederland, de politie-eenheid Midden 

Nederland en het Openbaar Ministerie. Onze gemeentelijke prioriteiten komen deels overeen, maar 

zijn uiteraard gericht op onze eigen lokale situatie.  
 

1.2 Doel van het IVP 

 

We streven naar een veilige en sociale samenleving in de gemeente Lopik, waarin buren elkaar 

kunnen aanspreken, waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten, waarin jeugd een 

eigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm en waarin regels gehandhaafd worden. Het 

doel van het IVP is dat we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe 

we dit kunnen bereiken en welke prioriteiten worden gesteld de komende vier jaar. Het IVP ‘Samen 

werken aan een Veilig Lopik’ is er uiteindelijk op gericht om zowel de objectieve als subjectieve 

veiligheid te verbeteren. 

 

1.3 Wat is integrale veiligheid? 

Integrale veiligheid probeert alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in beleid, waarbij alle 

betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving. Het is zaak dat alle 

schakels van de veiligheidsketen goed op elkaar aansluiten en dat er een goede systematiek, 

samenhang en samenwerking is bij de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid. 

 

1.4 Totstandkoming IVP 

Het IVP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners, ondersteund door 

het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel objectieve als 

subjectieve gegevens. Met objectieve gegevens worden de feitelijke gegevens bedoeld. Dit zijn veelal 

politiecijfers (b.v. registraties woninginbraken). Bij subjectieve gegevens gaat het vooral over de 

belevingswaarde van veiligheid (b.v. het gevoel van onveiligheid). Deze belevingswaarde heeft 

doorgaans de meeste invloed op het welzijnsniveau van de inwoners. Om de veiligheidsbeleving te 

meten werd vierjaarlijks de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De Veiligheidsmonitor is een 
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bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap door middel van een 

vragenlijst. De laatste Veiligheidsmonitor is in 2011 uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in februari 

2014 besloten om niet deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor vanwege de daarmee gemoeide 

kosten. 

 

Om toch een redelijk beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van de Lopikse inwoners zijn op 

basis van de veiligheidscijfers met diverse professionals en sleutelfiguren uit de gemeenschap 

gesprekken gevoerd. Door middel van deze gesprekken is naar voren gekomen wat er leeft onder de 

bewoners en partners en wat zij belangrijk vinden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 

 

1.5 Veiligheidspartners 

 

De belangrijkste veiligheidspartner is de inwoner van de gemeente Lopik zelf. Daarnaast zijn 

Nationale Politie (in het bijzonder Basisteam de Copen), Openbaar Ministerie, GGD regio Utrecht, 

Veiligheidshuis Utrecht, Slachtofferhulp Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk, Halt, 

Reclassering, onderwijsinstellingen, Breed Sociaal Loket, Veilig Thuis Utrecht, ondernemers, 

jongerenwerk, woningbouwverenigingen, buurtbemiddeling, burgerinitiatieven (o.a. de Nachtwacht), 

ondernemers en diverse interne gemeentelijke afdelingen van groot belang in de integrale aanpak 

van veiligheid.  

  

1.6 Uitvoeringsprogramma 

 

Op basis van dit IVP wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma (jaarplan) opgesteld, waarin doelen en 

prioriteiten worden uitgewerkt in concrete acties. Per prioriteit wordt aangegeven wie welke acties 

onderneemt. Met een dergelijk uitvoeringsprogramma is een gestructureerde en integrale aanpak 

van veiligheidsproblematiek mogelijk. Het biedt partijen de mogelijkheid elkaar aan te spreken op de 

toegezegde inspanning en elkaar mee te nemen en te ondersteunen in de te nemen 

acties/maatregelen. 

Daarnaast biedt een jaarlijks uitvoeringsprogramma ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en 

omstandigheden. Hiermee is een flexibele inzet en aanpassing van het beleid aan die nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk.  

 

1.7 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 van deze nota worden de uitgangspunten op regionaal en lokaal niveau besproken. In 

hoofdstuk 3 is een themagewijze veiligheidsanalyse van de lokale situatie gemaakt, waarna in 

hoofdstuk 4 de lokale prioriteiten voor de komende vier jaar worden bepaald. In hoofdstuk 5 wordt 

nader ingegaan op het jaarplan 2015 inclusief de financiële consequenties.  
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2. UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 Uitgangspunten op rijks- en regionaal niveau 

 

Bij het opstellen van het IVP van de gemeente Lopik wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 

het gevoerde veiligheidsbeleid op rijks- en regionaal niveau en het lokale gevoerde veiligheidsbeleid. 

Idealiter is er sprake van een soort ‘trechter’-model: het landelijke beleid vormt het algemene kader, 

dat op regionaal niveau nader verfijnd wordt. Het lokale beleid past op haar beurt weer binnen de 

regionale uitgangspunten. 

 

Op landelijk niveau is de Veiligheidsagenda 2015-2018 vastgesteld. Hierin is onder meer prioriteit 

gegeven aan de thema’s georganiseerde criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en 

jeugdcriminaliteit.  

 

Op regionaal niveau is de Veiligheidsstrategie van Midden-Nederland 2015-2018 opgesteld. Regio 

Midden Nederland bestaat uit 41 gemeenten, de politie van Midden-Nederland en het Openbaar 

Ministerie. 

De voorgenomen regionale speerpunten zijn: 

1. Veilige wijken; aansluiten bij de wensen en initiatieven van de wijk; 

2. Misdrijven met grote impact op het slachtoffer; aanpakken van (huiselijk) geweld en 

woninginbraken; 

3. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit; één overheid tegen georganiseerde 

criminelen. 

 

De werkwijze die wordt toegepast door de veiligheidspartners is door de jaren ontwikkeld van 

algemeen beleid naar doelgroepenbeleid (bijvoorbeeld jeugd, veelplegers) naar de 

persoonsgebonden aanpak. De persoonsgerichte aanpak (PGA) betekent dat op de overlastgevende 

of criminele persoon afspraken gemaakt worden door veiligheidspartners én zorgpartners. Het doel 

is het doen stoppen van crimineel of overlastgevend gedrag. Het pakket aan maatregelen is een 

combinatie van hulpverlening en drang/dwang maatregelen. De PGA is dé werkwijze om meer grip te 

krijgen op de problematiek; het  levert ook het meeste resultaat op. De PGA is arbeidsintensief; deze 

werkwijze vergt veel inzet van de betrokken partijen. 

 

2.2 Uitgangspunten op lokaal niveau 

 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk 

samengewerkt met partners, die een belangrijke inbreng hebben bij zowel het bepalen van de 

prioriteiten als de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. In dit IVP zijn de speerpunten 

verwoord, die zoveel mogelijk aansluiten op de speerpunten van onze partners. Op deze manier 

bundelen we de krachten en komen we dus tot een integrale aanpak, passend binnen het rijks- en 

regionaal beleid.  
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Centraal uitgangspunt is dat Lopik een veilige gemeente is om in te wonen en te werken en dat onze 

inzet erop gericht is om dit ook voor de komende jaren te waarborgen. Om successen te boeken op 

het gebied van veiligheid hanteren wij de volgende lokale uitgangspunten: 

• Een goede balans tussen preventie en handhaving is noodzakelijk. Voorkomen waar het kan 

en optreden als het moet. 

• De Lopikse inwoner heeft een medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lokale 

samenleving, dus ook voor veiligheid. 

• Het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) is minstens zo belangrijk als de objectieve 

veiligheid. 

• Resultaatgerichtheid: er wordt direct ingegrepen waar dat nodig is. 

• Persoonsgerichte aanpak: de interventiestrategie wordt toegespitst op specifieke personen 

om patronen van herhaling van daderschap te voorkomen en te doorbreken. 

• Samenwerking met veiligheidspartners. 

 

Een ander uitgangspunt is het gevoerde lokale veiligheidsbeleid 2012 – 2014. De afgelopen jaren  

stonden de volgende veiligheidsprioriteiten centraal: 

1. Overlast (hangjeugd, vernielingen, alcohol- en drugsgebruik, uitgaansoverlast); 

2. Woninginbraken; 

3. Sociale (overlast)problematiek in wijken; 

4. Geweld (huiselijk geweld). 

 

Daarnaast is in het coalitieakkoord 2014 – 2018 van de gemeente Lopik opgenomen dat de aanpak 

van drugsgebruik en –overlast een speerpunt is.  

 
Opgemerkt moet worden dat Lopik een relatief veilige gemeente is. De criminaliteitscijfers liggen 

onder het landelijk gemiddelde. Samen met de veiligheidspartners wil de gemeente dat dit zo blijft of 

nog verbetert. In dit IVP staan de kaders van ons integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren, 

onze ambities en de aanpak op hoofdlijnen. 

 

2.3 Flankerend beleid 

 

Er is flankerend beleid, zowel intern als extern, dat nauw samenhangt met dit IVP. De volgende 

verordeningen en beleidsplannen kunnen in dit kader onder meer worden genoemd: 

• Gemeentelijke preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017; 

• Lokaal gezondheidsbeleid; 

• Drank en Horeca verordening; 

• Uitvoeringskader Breed Sociaal Loket (o.a. transitie Jeugdwet); 

• Lokale Sociale agenda 2013 -2016 / WMO beleidsplan 2013 – 2016; 

• Integraal handhavingsbeleid 2015-2018; 

• Vorming Nationale Politie; 

• Algemene Plaatselijke Verordening; 

• Regionaal Hennepconvenant. 
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3. VEILIGHEIDSANALYSE 

 

3.1 Inleiding  

 

Voorafgaand aan de prioritering ten behoeve van het IVP 2014-2018 moet een veiligheidsanalyse 

worden gemaakt over de afgelopen periode. In dit hoofdstuk wordt deze veiligheidsanalyse gemaakt. 

Deze integrale veiligheidsanalyse geeft een beschrijving in hoofdlijnen van de veiligheidsontwikkeling 

en trends in de gemeente Lopik over de periode 2010 - 2014. In sommige gevallen worden de lokale 

ontwikkelingen afgezet tegen de regionale ontwikkelingen.  

 

In eerste instantie zijn diverse objectieve gegevens (o.a. politiecijfers) verzameld en is een 

beschrijving gegeven van de uitgevoerde maatregelen en acties. Op basis van deze gegevens zijn 

vervolgens gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ondernemers, Nachtwacht, politie 

Midden-Nederland, Openbaar Ministerie, Woningbouwvereniging Lopik, CJG, Algemeen 

Maatschappelijk Werk, Veiligheidshuis Utrecht en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie en bovenal 

zijn er ook gesprekken gevoerd met burgers. Op basis van deze input zijn wij gekomen tot 

onderstaande veiligheidsanalyse.  

 

De veiligheidsanalyse is onderverdeeld in een aantal thema’s. In de veiligheidsanalyse zijn tevens de 

lokale veiligheidsprioriteiten van de afgelopen periode (2012-2014) geanalyseerd. Dit zijn: 

1 Overlast (hangjeugd, vernielingen, alcohol- en drugsgebruik, uitgaansoverlast); 

2. Woning- (auto) inbraken; 

3. Sociale (overlast)problematiek in wijken; 

4. Geweld (huiselijk geweld). 

 

De thema’s van de veiligheidsanalyse zijn criminaliteit, woninginbraak, geweld (diverse vormen), 

autokraak, fietsendiefstal, vernielingen, winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en jongerenoverlast. De 

thema’s worden verder gekwantificeerd en toegelicht door middel van tabellen en grafieken.  

 

Tabel 

Per veiligheidsthema is in eerste instantie een overzicht gegeven van de lokale objectieve gegevens 

(bron: Regionaal Bureau Veiligheidsstrategie). Het overzicht geeft de ontwikkeling weer van het 

aantal delicten in de jaren 2010 t/m 2014. De procentuele toe- of afname van 2013 t.o.v. 2010 en het 

verhoudingsgetal van het aantal delicten per 1000 inwoners is t.o.v. 2013 weergegeven.  

 

Grafieken 

Daarnaast wordt een tweetal grafieken getoond dat een beeld geeft van de situatie ten aanzien van 

de kleinere gemeenten in de regio Midden Nederland. 

 

In de eerste grafiek wordt een overzicht gegeven van het aantal delicten (aangiften) per 1000 

inwoners (peiljaar 2013).  De groene verticale lijn geeft het gemiddelde van Nederland weer. 
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In de tweede grafiek wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de criminaliteit in 2013 

t.o.v. 2010. Tevens wordt deze ontwikkeling afgezet tegen het landelijke cijfer (Nederland). De 

zwarte verticale lijn symboliseert het gemiddelde veiligheidscijfer van 2010 (100%). 

 

Toelichting 

Vervolgens wordt per thema een toelichting op de gepresenteerde cijfers gegeven, gevolgd door een 

beschrijving in hoofdlijnen van de huidige aanpak/werkwijze/beleid.  

Nb. De gemeente Lopik is een relatief kleine gemeente. Een kleine objectieve toename van een delict 

uit zich procentueel in een forse toename.  

 

3.2 Criminaliteit   

 

Objectief overzicht Lopik  

 

Tabel Criminaliteit 2010 - 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

inw. in 2013 

2014 

325 357 305 340 + 5% 24,3 324 

 

 Objectief overzicht regionaal 
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Toelichting cijfers 

De totale criminaliteit is in de gemeente Lopik de laatste drie jaar met +5% toegenomen ten opzichte 

van het jaar 2010. Vergeleken met 19 andere kleine gemeenten uit Midden-Nederland scoort Lopik 

qua risico (criminaliteit per 1000 inwoners) het meest gunstig. Daarentegen scoort Lopik qua 

ontwikkeling sinds 2010 iets minder gunstig. Alleen Muiden en Eemnes scoren hier slechter. 

 

Huidige reguliere werkwijze 

 

* Politie-overleg 

Elke twee weken vindt een overleg plaats tussen de burgemeester en de wijkteamchef van de politie. 

Het is een strategisch overleg dat opereert op het snijvlak van de openbare orde en het strafrecht. 

 

* Gerichte surveillance 

In het tweewekelijkse politie-overleg wordt besproken waar en wanneer extra gerichte surveillance 

van de politie ingezet moet worden om criminaliteit gericht te bestrijden. Ter ondersteuning van de 

wijkagenten en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten wordt de gemeentelijke 

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) ingezet. De BOA werkt in nauwe samenwerking met de 

politie. Naast het handhaven is de BOA op straat ook een aanspreekpunt voor inwoners op het 

gebied van veiligheid en leefbaarheid. 

 

* Operationeel veiligheidsoverleg 

Tweewekelijks vindt er operationeel overleg plaats over Lopikse actuele veiligheidsonderwerpen. In 

dit overleg, dat bestaat uit de beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid, de Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar (BOA), de wijkagenten en de jongerenwerker, worden probleemsituaties en 

casuïstiek besproken, waarbij openbare orde en veiligheidsaspecten aan de orde zijn. Dit loopt 

uiteen van burenruzie, overlastproblematiek tot structurele criminaliteitsproblematiek.  

 

* Aanpak Sociale overlast problematiek: Lopikse Overlast en Sociaal team (LOST) 

In het LOST komen verschillende lokale (zorg-) partners maandelijks bij elkaar om casusgericht 

personen, die overlast, problemen en criminaliteit veroorzaken, aan te pakken. Partners zijn o.a. 

politie, Vitras, Pulse, woningbouw, CJG, MEE, Kwintes, Altrecht, Meldpunt Zorg en Overlast van de 

GGD, diverse gemeentelijke afdelingen. Daarnaast is het veiligheidshuis een partner om (jeugdige) 

criminelen via een integrale aanpak weer in het gareel te krijgen. Voor extreem complexe casussen 

worden afzonderlijke overleggen georganiseerd, zodat efficiënte en snelle interventie en doorpak via 

een persoonsgerichte aanpak mogelijk is. Met de komst van het BSL gaan de LOST-werkzaamheden 

hierin over. 

 

* Project Burgernet 

De rol van de burger bij veiligheid verandert van een passieve naar een actieve rol. Bij rampen en 

crises zijn burgers vaak zelfredzamer dan overheden denken. Hetzelfde geldt voor de aanpak van 

criminaliteit. Veel burgers hebben zich aangemeld bij Burgernet of andere signaleringsvoorzieningen. 

Hiermee helpen ze niet alleen overheden, maar vooral ook elkaar, zoals bij de opsporing van 

vermiste personen. Burgernet is een telefonisch netwerk van politie, gemeente en inwoners. 
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Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun telefoon als de politie op zoek is naar een 

vermiste persoon of een verdachte van een misdrijf. Indien iemand wordt gezien die aan het 

doorgegeven signalement voldoet, kan daarover direct met de politie contact worden opgenomen. 

Dit kan met het gratis Burgernet telefoonnummer, dat direct uitkomt in de meldkamer van de politie.  

In Midden-Nederland zijn momenteel alle gemeenten op Burgernet aangesloten. In de gemeente 

Lopik is bijna 8% van onze bewoners actief Burgernetter. In 2014 heeft de politie 5 maal een beroep 

gedaan op de Burgernetters.  

 

* Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is gericht op conflictbemiddeling door (getrainde) vrijwilligers bij burenoverlast en 

burenruzies, waarbij de communicatie wordt hersteld en een voor beide partijen acceptabele 

oplossing wordt gezocht. Buurtbewoners kunnen zelf het initiatief nemen om Buurtbemiddeling in te 

schakelen. In sommige gevallen worden ze op deze mogelijkheid gewezen door de politie, gemeente 

of woningbouwvereniging. In de gemeente Lopik zijn in 2013 14 en in 2014 19 bemiddelingstrajecten 

ingezet.  

 

* Nazorg ex-gedetineerden 

De gemeente heeft de wettelijke plicht zorg te dragen voor een sluitende aanpak van nazorg aan ex-

gedetineerden. Voor de ex-gedetineerde dient een soepele terugkeer naar de maatschappij mogelijk 

gemaakt te worden. Hierbij moet er zorg zijn voor huisvesting, inkomen, werk, schuldhulpverlening, 

zorg en identiteitspapieren. Verwacht wordt dat met goede nazorg het aantal recidivegevallen wordt 

teruggedrongen. 

In 2014 zijn zestien personen uit de gemeente Lopik gedetineerd (geweest). Er is nazorg, waar nodig, 

verstrekt op de bovengenoemde leefgebieden, aan deze 16 personen. N.b. per 1 januari 2015 neemt 

het Breed Sociaal Loket van de gemeente de taak nazorg ex-gedetineerden over.  

 

* Aangiftebereidheid   

In het algemeen is de melding- en aangiftebereidheid laag in de gemeente Lopik. Vanuit de 

gemeente en de politie worden de inwoners gestimuleerd tot het doen van aangifte. Hiervoor zijn 

verschillende communicatiemiddelen ingezet. 

 

* Clinics signaleren afwijkend gedrag 

Er zijn enkele clinics aan bewoners en professionals gegeven om afwijkend gedrag van derden te 

herkennen en hier naar te handelen. De politie heeft ook simulatie heterdaadoefeningen verricht, 

waardoor bewoners via een realistisch beeld geattendeerd worden op verdachte situaties. De politie 

en de gemeente stimuleren het signaleren van inwoners van afwijkend gedrag door derden. De 

inwoners worden opgeroepen om direct een melding te doen bij de politie van afwijkend gedrag. 

Hiermee wordt ook de meldingsbereidheid van de inwoners richting de politie verhoogd. 
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3.3 Woninginbraken 

 

Objectief overzicht Lopik 

 

Tabel Ontwikkeling woninginbraken 2010 – 2014 en per 1000 woningen 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

woningen 

in 2013 

2014 

46 27 35 32 -30% 6,0 15 

 

Tabel Geslaagde woninginbraken 2010 – 2014 en per 1000 woningen 

 2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

woningen 

in 2013 

2014 

Lopik 22 16 17 21 -5% 3,9 8 

 

 

Objectief overzicht regionaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting cijfers 

In 2013 kende de gemeente Lopik een forse afname van het aantal woninginbraken van -30% 

vergeleken met 2010. Als we kijken naar het aantal geslaagde woninginbraken, dan zien we in 

woninginbraak per 1000 w oningen
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diezelfde periode slechts een afname van -5% ten opzichte van 2010. Die afname van -30% komt 

daarmee dus vooral op het conto van een forse afname van het aantal pogingen woninginbraak. 

In vergelijking met de 19 andere kleine gemeenten binnen Midden-Nederland laat de gemeente 

Lopik een gunstige ontwikkeling zien sinds 2010.  

Slechts drie gemeenten kennen een nog gunstigere ontwikkeling. 2014 was een historisch jaar qua 

het lage aantal woninginbraken (15). Bij het aantal woninginbraken per 1000 woningen scoort de 

gemeente Lopik het best. 

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen 

De huidige aanpak van woninginbraken wordt gekenmerkt door concrete acties. Zo vindt een 

jaarlijkse preventieactie plaats tijdens de vakantieperiode en tijdens de “donkere dagen”, omdat in 

deze perioden relatief veel woninginbraken plaatsvinden.  

 

Daarnaast wordt na een woninginbraak de gebruikelijke brievenactie gehouden. De bewoners in de 

directe omgeving van een inbraak ontvangen een brief van de gemeente/politie. Het doel hiervan is 

om betrokkenen bewust te maken van het feit dat in de directe omgeving een inbraak heeft 

plaatsgevonden. Hierdoor kunnen zij de nodige preventiemaatregelen nemen en zijn zij bekend hoe 

bij verdachte situaties te handelen. Na een woninginbraak vindt tevens een nazorgbezoek van de 

wijkagenten en/of gemeente plaats.  

 

Sinds 2010 worden regelmatig communicatiecampagnes gevoerd over het belang van deugdelijk 

hang- en sluitwerk en het afsluiten van deuren en ramen. Uit lokaal onderzoek, door o.a. de politie, is 

gebleken dat nog veel winst is te behalen door structureel deuren en ramen goed af sluiten. Ook is 

uit gesprekken met de woningbouwvereniging Lopik gebleken dat onder huurders in Lopik weinig 

animo bestaat om hun woning Politiekeurmerk Veilig Wonen-proof (PKVW) te maken. In ruil voor 

een kleine huurverhoging kan de woningbouwvereniging de woning PKVW-proof maken. 

 

3.4 Vormen van geweld 

 

Objectief overzicht Lopik 

 

Tabel Ontwikkeling geweld 2010 – 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

inwoners in 

2013 

2014 

18 40 36 40 +100% 2,6 25 

 

Opgemerkt wordt dat de cijfers in bovenstaande tabel exclusief incidenten huiselijk geweld zijn. In 

onderstaande tabel zijn voor de volledigheid deze cijfers wel opgenomen.  
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   Tabel Uitwerking ontwikkeling geweld 2010 - 2014 Lopik 

 2010 2011 2012 2013 2013 vs 2010 2014 

Zeden 2 1 3 3 +50% 3 

Openlijk geweld 2 5 2 6 +200% 2 

Bedreiging 5 10 13 9 +80% 7 

Mishandeling 7 22 14 20 +129% 13 

Straatroof 2 0 2 0 -100% 0 

Overval 0 1 1 0 -- 0 

Geweld overig 0 1 1 2 -- 0 

Totaal 18 40 36 40  25 

Huiselijk geweld 6 13 8 13 +117% 5 

 

Objectief overzicht regionaal: 

    

 

Toelichting cijfers: 

 

Algemeen 

Eind 2013 is in Lopik het totaal aantal geweldsdelicten verdubbeld (+100%) ten opzichte van 2010. 

Deze verdubbeling is vooral veroorzaakt door een toename van het aantal mishandelingen. In 

vergelijking met de 19 andere kleine gemeenten in de regio Midden Nederland laat Lopik daarmee 

de minst gunstige ontwikkeling sinds 2010 zien. Daarentegen heeft in 2014 weer een forse daling van 

het aantal geweldsincidenten plaatsgevonden (25 in aantal). 
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Het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners (geweldsratio) is in Lopik met 2,6 laag. Landelijk 

bedraagt het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners 7. In vergelijking met de andere 19 kleine 

gemeenten scoort Lopik qua geweldsratio gemiddeld. 

 

Mishandeling 

Uit de cijfers van de politie blijkt dat in en rondom de uitgaansgelegenheid De Manebrug de meeste 

mishandelingen plaatsvinden. Ruzies tussen jongeren in het uitgaansgebied leiden tot aangiften van 

mishandeling.  

 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt 

gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan 

niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Huiselijk 

geweld is veelal het gevolg van sociale spanningen en schulden, o.a. als gevolg van meer scheidingen. 

Uit de cijfers en uit nader onderzoek is gebleken dat er sprake is van een stijging in het aantal 

meldingen huiselijk geweld. De laatste jaren is er een grotere bereidheid tot het doen van aangifte 

van huiselijk geweld. Desondanks wisselt het aantal huiselijk geweld incidenten sterk.  

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen: 

 

* Inzet surveillance 

Gemeente, burgers, de Nachtwacht, Nachtbrakers Benschop en politie surveilleren in onderlinge 

samenspraak op straat. Deze inzet heeft vooral een preventieve werking. 

 

* Overleg horeca 

Er vindt een aantal keren per jaar overleg plaats met de horeca, politie en BOA over onder andere 

geweldsincidenten. Horeca-exploitanten maken o.a. gebruik van een rechtstreekse 

telefoonverbinding met de lokale politie. In het geval van een incident is er direct contact met de 

lokale politie, zodat er snel een interventie kan worden gedaan. 

 

* Huiselijke geweld: District Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) 

De gemeente is aangesloten bij het DOHG. Dit is een districtelijk overleg met (zorg)partners. In het 

DOHG worden de meldingen huiselijk geweld gedeeld, de casuïstiek wordt besproken alsmede de 

zorgcoördinatie en toeleiding naar hulp. Om een geweldscyclus binnen een gezin/relatie te 

doorbreken wordt de coördinatie van zorg en toeleiding van specifieke hulp richting het gezin 

ingezet.  

 

* Huiselijk geweld: tijdelijk huisverbod 

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (THV) in werking getreden. De THV biedt de 

burgemeester bevoegdheden, die kunnen worden ingezet als er sprake is van een situatie waarin 

(gewelddadige) escalatie in een gezin/relatie moet worden voorkomen door een afkoelingsperiode 

voor de agressor. Door de Wet tijdelijk huisverbod kan de agressor van het huiselijke geweld in 

eerste instantie voor tien dagen de woning niet meer in en mag de pleger geen contact meer hebben 
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met de partner en/of kinderen. De duur van het huisverbod kan verlengd worden tot maximaal 28 

dagen. Ten tijde dat de pleger uit huis is geplaatst, wordt er voor zowel pleger als slachtoffer(s) een 

hulptraject opgezet.  

De burgemeester van Lopik heeft in 2014 twee tijdelijke huisverboden opgelegd. 

  

3.5 Autokraak 

 

Objectief overzicht Lopik 

 

Tabel Ontwikkeling autokraak 2010 – 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

inwoners in 

2013 

2014 

39 34 29 28 -28% 2 39 

 

Objectief overzicht regionaal 

   

 

Toelichting cijfers: 

De cijfers autokraak fluctueren sterk. In 2013 is in de gemeente Lopik een daling zichtbaar van het 

aantal autokraken van -28% ten opzichte van 2010 maar in 2014 was er weer sprake van een forse 

stijging waardoor het aantal autokraken gelijk was ten opzichte van 2010. 
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Binnen het overzicht van 19 kleine gemeenten van Midden-Nederland scoort de gemeente Lopik een 

6e plaats qua meest gunstige ontwikkeling. Als gekeken wordt naar de hoeveelheid autokraken per 

1000 inwoners scoort de gemeente Lopik, op Urk na, het meest gunstig. 

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen: 

Vaak worden verschillende autokraken in één nacht gepleegd. Dit verschijnsel duidt op mobiel 

banditisme. Mobiel banditisme betreft criminelen uit landen in Midden- en Oost-Europa die kort een 

woonplaats aan doen om hun slag te slaan.   

 

In de huidige aanpak wordt een inventarisatie van hotspots bijgehouden, waarbij wordt bezien welke 

fysieke maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

verbeteren van de openbare verlichting. Daarnaast is bij geconstateerde piekmomenten de inzet van 

de politie door middel van surveillance geïntensiveerd.  

 

Preventieacties worden tevens uitgevoerd om autokraken te voorkomen. Dit gebeurt door de 

verspreiding van “besmettingsbrieven” in een gebied waar veel autokraken gepleegd worden. In 

deze brief worden burgers extra geattendeerd op het feit dat autokrakers in het betreffende gebied 

actief zijn. Tevens worden in de brief preventietips gegeven om een auto-inbraak te voorkomen.  

 

3.6 Fietsendiefstal 

 

Objectief overzicht Lopik: 

 

Tabel Ontwikkeling fietsendiefstal 2010 – 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

inwoners in 

2013 

2014 

10 12 16 16 + 60% 1,1 15 
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Objectief overzicht regionaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting cijfers 

We zien eind 2013 een toename van +60% van het aantal gestolen fietsen ten opzichte van 2010. Dit 

zijn 6 fietsendiefstallen meer dan drie jaar geleden. Met deze ontwikkeling sinds 2010 komt Lopik in 

vergelijking met de landelijke ontwikkeling en de andere 19 kleine gemeenten in Midden-Nederland 

zeer gunstig uit de bus. Slechts twee gemeenten scoren minder gunstig. De kleine aantallen maken 

echter dat de procentuele ontwikkelingen sterk kunnen fluctueren. 

Het aantal fietsdiefstallen per 1000 inwoners is met 1,1 zeer laag. Van de kleine gemeenten scoort 

alleen Muiden hier gunstiger. 

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen 

* Registratie 

Door de politie wordt een publiekscampagne gevoerd ter bevordering van het laten registreren van 

fietsen. 

 

* Preventie 

De aanwezigheid van de Nachtwacht in het centrum tijdens de uitgaansuren zal waarschijnlijk 

bijdragen aan het feit dat weinig fietsen worden gestolen; er is immers extra toezicht.  

fietsdiefstal per 1000 inw oners
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3.7 Vernielingen 

 

Objectief overzicht Lopik 

Tabel Ontwikkeling vernielingen 2010 – 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000  in 

2013 

2014 

62 89 62 65 +5% 4,6% 65 

 

Objectief overzicht regionaal 

 

Toelichting cijfers 

In totaal zien we in 2013 en 2014 een lichte toename van het aantal vernielingen ten opzichte van 

2010 (+5%). Dit staat voor 3 vernielingen meer in 2013 dan in 2010. 

Qua aantal vernielingen per 1000 inwoners scoort Lopik gemiddeld/hoog binnen de groep van kleine 

gemeenten in Midden-Nederland. 

 

Tijdens het Oud en Nieuw 2014/2015 bedroeg de schade aan gemeentelijke goederen en 

voorzieningen € 5.560. De meeste schade door vuurwerk vindt plaats in de aanloop naar Oud en 

Nieuw. De ontwikkeling van de omvang van de schade geeft een redelijk stabiel beeld. 

 

Tabel Ontwikkeling schade Oud en Nieuw 2008 – 2014 in de gemeente Lopik (exclusief arbeidsuren) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

€ 9.610 € 15.250 € 2.250 € 4.920 € 7.000 nb € 5.560 
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Huidige aanpak in hoofdlijnen: 

* Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld voor de examenfeesten, die in de Manebrug 

worden gehouden. Hiervoor worden elk jaar voorbereidingsgesprekken gevoerd en 

afspraken gemaakt met de horeca, de leerlingen die geslaagd zijn, de schooldirecties en de 

gemeente Schoonhoven. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld om overlast en 

vernielingen te voorkomen. Onderdeel van dit plan van aanpak vormt de handhaving en 

preventie op het gebied van alcoholgebruik.  

* Extra gerichte surveillance door politie, jongerenwerker, BOA en Nachtwacht tijdens o.a. de 

uitgaansuren om vernielingen te voorkomen.  

* Rondom Oud en Nieuw wordt een draaiboek opgesteld en uitgevoerd om zoveel mogelijk 

vuurwerkvernielingen tegen te gaan. 

 

3.8 Winkeldiefstal 

Objectief overzicht Lopik  

Tabel Ontwikkeling winkeldiefstal 2010 – 2014 en per 1000 inwoners 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

inwoners in 

2013 

2014 

1 11 3 4 +300% 0,3% 1 

 

Objectief overzicht regionaal 
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Toelichting cijfers 

Het aantal gevallen van winkeldiefstal is zeer beperkt in de gemeente Lopik. 2011 kende een piek 

met 11 diefstallen en 2010 kende een dal met één winkeldiefstal. De kleine aantallen maken echter 

dat de procentuele ontwikkelingen (2013 t.o.v. 2010) sterk fluctueren. 

Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners ligt in Lopik ver onder het landelijk gemiddelde. In de 

vergelijking met de andere kleine gemeenten uit Midden-Nederland scoren alleen Oudewater en 

Renswoude hier gunstiger dan Lopik. 

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen 

De wijkagenten stimuleren de ondernemers om aangifte bij de politie te doen van winkeldiefstal.  

 

3.9 Bedrijfsinbraak 

Objectief overzicht Lopik 

Tabel Ontwikkeling bedrijfsinbraak 2010 – 2014 en per 1000 bedrijfsvestigingen 

2010 2011 2012 2013 2013 tov 

2010 

Per 1000 

bedrijven 

in 2013 

2014 

18 6 10 16 -11% 5,8% 12 

 

Objectief overzicht regionaal 
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Toelichting cijfers 

In Lopik zijn de bedrijfsinbraken in 2013 met -11% afgenomen ten opzichte van 2010. Dat zijn er 

getalsmatig 2 minder dan in 2010. 

Binnen de groep van 19 kleine gemeenten van Midden-Nederland scoort Lopik een gemiddelde 

positie voor het aantal bedrijfsinbraken per 1000 bedrijfsvestigingen. 

 

Huidig aanpak in hoofdlijnen 

Als het aantal bedrijfsinbraken substantieel toeneemt, dan wordt hieraan extra aandacht besteed 

door politie en gemeente. Ondernemers worden gestimuleerd om zelf beveiligingsmaatregelen te 

treffen. 

 

3.10 Jongerenoverlast 

 

Algemeen 

In de gemeente Lopik wonen 1.079 jongeren tussen de 15 en 19 jaar (peildatum 31-12-2014).  Een 

klein deel van deze jongeren dat op straat hangt veroorzaakt in sommige gevallen overlast en/of 

onveiligheidsgevoelens bij omwonenden. Het ervaren van overlast is deels subjectief. Sommige 

bewoners vinden alleen de aanwezigheid van een groepje jongeren al bedreigend. Anderen voelen 

zich onprettig of onveilig als jongeren luidruchtig zijn, afval achterlaten, alcohol drinken, soft drugs 

gebruiken, vernielingen plegen etc.  

 

Bij uitgaansoverlast gaat het vaak om dezelfde vorm van overlast als bij jeugdoverlast. Het verschil is 

dat bij uitgaansoverlast jongeren veelal overmatig alcohol nuttigen, soms in combinatie met soft 

en/of harddrugs. Doordat jongeren onder invloed zijn op straat (vooral in het centrum van Lopik), is 

er eerder sprake van overlast voor de omgeving (baldadigheid, vernielingen, luidruchtigheid, rommel 

achterlaten, geweld op straat etc.). Alcohol- en drugsgebruik speelt dus een belangrijke rol in 

uitgaansoverlast. 

Naast overlast in de openbare ruimte, brengt het overmatig alcohol- en drugsgebruik natuurlijk ook 

gezondheids- en maatschappelijke risico’s met zich mee. Maatschappelijk in de zin van: problemen in 

de thuissituatie, ruzie, huiselijk geweld, financiële en werk/school-gerelateerde problemen, kosten 

i.v.m. psychische en/of gezondheidsschade etc. Daarnaast kan alcohol- en drugsgebruik ertoe leiden 

dat iemand eerder geneigd is geweld te plegen met alle gevolgen van dien of ongelukken veroorzaakt 

in het verkeer.  

Onderstaande tabel geeft de cijfers van 2012 tot en met 2014 weer. 

 

Tabel Ontwikkeling jongerenoverlast 2012 – 2014  

 2012 2013 2014 

Lopik 23 26 45 

 

Toelichting cijfers 

Het aantal meldingen jongerenoverlast bij de meldkamer van de politie bedroeg in 2012 in totaal 23. 

In 2014 waren het er 45 in aantal. Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2014 met +73% 
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fors gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Op regionaal niveau wordt hier een stijging 

gezien van +9%. 

 

Opvallend is dat het merendeel van de overlastmeldingen niet te verbinden is aan een paar 

specifieke hangplekken. De meldingen komen uit verschillende delen van de kernen Lopik en 

Benschop. Hierbij lijken twee trends zich te ontwikkelen:  

• De meldingsbereidheid van de burger wordt hoger. 

• De jongeren hebben geen vaste hangplek; zij verplaatsen zich regelmatig in de kernen. Er zijn 

12 verschillende locaties waar jongeren zich op houden.   

 

In 2014 hebben de jongerenwerker, de politie en de gemeente Lopik de jeugdgroepen in de 

gemeente in kaart gebracht via de shortlistmethodiek. Door middel van deze methodiek worden 

jongerengroepen geïnventariseerd (hoeveel jongerengroepen zijn er) en gekwalificeerd (wat is het 

grensoverschrijdend gedrag). In 2014 is één jongerengroep gekwalificeerd als een hinderlijke 

jeugdgroep: De Schouwgroep rondom de basisschool de Nieuwe Wiel in Lopik. Voor een nadere 

uitleg over deze methodiek en beschrijving van de jeugdgroep wordt hier verwezen naar bijlage 1. 

Door de integrale aanpak van de wijkpolitie, gemeente en de jongerenwerker is de overlast op die 

locatie in de loop van het jaar beheersbaar geworden. De overlast in het centrum van Lopik rondom 

de supermarkt is daarentegen toegenomen.  

 

Voor de inzet van de jongerenwerker is jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld. Sinds 2014 heeft de 

gemeente Lopik onder eigen regie een ervaren jongerenwerker. Met het thans beschikbare budget is 

feitelijk de inzet van de jongerenwerker voor 6,5 uur per week mogelijk.  

 

Opgemerkt moet worden dat er geen specifieke voorzieningen zijn voor jongeren 

(ontmoetingsplekken) in de gemeente Lopik.  

 

Huidige aanpak in hoofdlijnen: 

De gezamenlijk inzet van de gemeente, politie en jongerenwerk is gericht op het zoveel mogelijk 

voorkomen van overlast door jongeren. Daarbij speelt allereerst preventie een grote rol. Het 

jongerenwerk vervult hier een belangrijke functie. Daar waar deze preventieve aanpak niet 

toereikend is, komt een curatieve en repressieve aanpak van overlast in beeld. Hierbij is met name 

een rol voor de politie neergelegd. In de laatste fase kan een jongere geagendeerd worden voor de 

integrale aanpak in het Veiligheidshuis. 

 

* Plan van aanpak de Nieuwe Wiel Lopik  

Dit betreft een integraal plan van aanpak voor de hinderlijke jeugdgroep De Schouw die zich 

doorgaans ophoudt op het schoolplein van basisschool de Nieuwe Wiel. Partners hierin zijn de 

jongerenwerker, woningbouw, politie, wijkagenten, BOA,  gemeente, bewoners en de jongeren zelf. 

 

* Extra surveillance 

Bij geconstateerde jeugdoverlast vindt extra gerichte surveillance door politie, BOA en 

jongerenwerker plaats. 
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* Breed Sociaal Loket 

Jongeren die grensoverschrijdend gedrag laten zien worden geagendeerd en besproken in het Breed 

Sociaal Loket om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Gekeken wordt wat de jongere nodig heeft 

om hem/haar te weerhouden van hinderlijk gedrag en ongezond gedrag. Gedacht kan worden aan 

huiswerkbegeleiding, schuldhulp, verslavingszorg etc. Daarnaast kan de aanpak verscherpt worden 

door dwang en drangmiddelen op de leggen door bijvoorbeeld de inzet van de leerplichtambtenaar  

en extra toezicht door de politie en BOA. “Eén gezin één plan” is daarbij het uitgangspunt; dit 

betekent dat ook naar de rol van de opvoeders wordt gekeken en waar nodig een interventie wordt 

gepleegd of hulp wordt ingezet (denk bijvoorbeeld aan opvoedondersteuning). 

 

* Ambulant jongerenwerk 

Met ingang van maart 2014 is de nieuwe jongerenwerker aan de slag gegaan. Naast bovengenoemde 

inventarisatie van jeugdgroepen heeft de jongerenwerker 11 individuele casussen opgepakt en 

aangemeld bij het Breed Sociaal Loket en Maatschappelijk werk. Het betrof hier o.a. jongeren met 

psychische problemen, verslaving en/of schoolverlaters. Dit heeft uiteindelijk effect op straat. Door 

tijdige interventie veroorzaken deze jongeren geen overlast en/of groeien zij niet door naar 

criminaliteit. Deze vorm van jongerenwerk (aansturing direct vanuit de gemeente, ambulant 

jongerenwerk en kwaliteit) zorgt voor een beter rendement. Jongeren worden daadwerkelijk bereikt, 

waardoor ook individueel resultaat wordt bereikt.  

 

* Bureau Halt Utrecht 

Bureau Halt werkt aan het voorkomen en terugdringen van veelvoorkomende en beginnende 

jeugdcriminaliteit door repressieve en preventieve activiteiten: 

- Jongeren, die door de politie zijn opgepakt voor een licht vergrijp, krijgen bij Halt een 

alternatieve straf. Hiermee voorkomen zij vervolging door justitie; 

- gemeenten, politie en scholen worden ondersteund bij het behalen van hun 

veiligheidsdoelstellingen door concrete preventieactiviteiten, zoals voorlichtingen en 

projectmatige activiteiten; 

- samen met ketenpartners werkt Halt aan een sluitend netwerk voor jongeren die naast een 

alternatieve straf ook zorg en/of hulp nodig hebben.  

 

Een Halt-verwijzing is voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Voor kinderen onder de 12 jaar 

heeft Halt de Stop-reactie. Dit traject bestaat uit een gesprek met kind en ouder, een 

huiswerkopdracht en een evaluatiegesprek. Eventueel kan Halt een gezin doorverwijzen naar een 

hulpverleningsinstantie.  

In 2012 zijn vier jongeren doorverwezen naar HALT. In 2013 waren dit er drie. In 2014 zijn er wel 

HALT doorverwijzingen geweest, echter de precieze aantallen zijn nog niet bekend.  
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4. PRIORITEITEN GEMEENTE LOPIK 2014-2018 

 

4.1 Inleiding 

 

Vanuit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, de veiligheidsanalyse en de lokale 

ontwikkelingen, alsmede voorvloeiend uit de gesprekken die met diverse professionals en 

sleutelfiguren uit de gemeenschap zijn gevoerd, komen we tot de onderstaande 

veiligheidsprioriteiten van de gemeente Lopik voor het IVP  2015 – 2018: 

1. Woninginbraken; 

2. Jeugdoverlast; 

3. Huiselijk geweld; 

4. Aanpak drugsgebruik en –overlast; 

5. Georganiseerde criminaliteit. 

 

4.2 Woninginbraken 

 

Woninginbraak is in de gemeente Lopik een prioriteit sinds 2006. In de loop van de jaren is het gelukt 

om het aantal woninginbraken substantieel terug te brengen. Blijvende aandacht gericht op het 

tegengaan van woninginbraken werpt zijn vruchten af. De verwachting is dat, indien dit onderwerp 

niet blijvend de nodige aandacht krijgt, de cijfers weer zullen stijgen. De woningen in de gemeente 

zijn niet altijd voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en de woning wordt bij afwezigheid van 

bewoners niet altijd goed afgesloten. Het voorkomen van woninginbraak blijft van groot belang, 

omdat iedere woninginbraak een grote impact heeft op het slachtoffer.  

 

Aan woninginbraken is prioriteit gesteld vanuit de Veiligheidsstrategie Midden Nederland en het is 

tevens lokaal een structurele veiligheidsprioriteit. 

 

4.3 Jeugdoverlast 

 

“It takes a village to raise a child”. Jeugdoverlast kan worden gezien als een opvoedprobleem. Iedere 

gemeenschap en generatie heeft zijn eigen hangjeugd. Ten eerste is jeugdoverlast een 

opvoedprobleem van ouders, vervolgens ook van omwonenden, jongerenwerker, gemeente en 

politie. De ouders en omwonenden moeten weer de vaardigheid ontwikkelen en de 

verantwoordelijkheid nemen om onze jongeren aan te spreken op hun overlastgevend gedrag. De 

veiligheidspartners zijn er ook om de ouders en omwonenden te ondersteunen in deze rol. Daarnaast 

hebben de veiligheidspartners als jongerenwerker en de wijkagent ook hun eigen rol in deze 

problematiek. 

 

Vanwege het feit dat iedere gemeenschap jeugdoverlast heeft, is dit ook een onderwerp dat 

structureel op de veiligheidsagenda staat.   

 

Jeugdcriminaliteit is een thema op de landelijke veiligheidsagenda. De regionale veiligheidsstrategie 

schaart jeugdoverlast onder het veiligheidsthema Veilige wijken.  
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In de gemeente Lopik is de jeugdoverlast aan het toenemen. Daarnaast is in het coalitieakkoord 2014 

– 2018 de aanpak van drugsgebruik en –overlast specifiek als speerpunt benoemd: “het inzetten op 

preventie om het gebruik van drugs te voorkomen. Hierin is tevens een rol voor de jongerenwerker 

weggelegd”.  

 

4.4 Huiselijk geweld 

 

“Het houdt niet op, niet vanzelf”. Sinds 10 jaar is de aanpak van huiselijk geweld een landelijk thema. 

Uit de praktijk blijkt dat het voor dader en slachtoffer moeilijk is om het gebruik van geweld te 

beëindigen en hiervoor hulp te vragen. Als kinderen getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 

dan is er een grote kans dat de kinderen later ook geweld gaan gebruiken of wederom slachtoffer 

worden van een gewelddadige partner. Met de komst van Veilig Thuis per 1 januari 2015 worden 

meldingen van huiselijk geweld en kindermishandelingen gezamenlijk opgepakt.  

 

Huiselijk geweld is een prioriteit vanuit de Regionale veiligheidsagenda (prioriteit: misdrijven met een 

grote impact op het slachtoffer). Huiselijk geweld blijft lokaal en regionaal een structureel 

aandachtspunt, zowel om de meldingsbereidheid te verhogen als om de integrale aanpak voor het 

gezin te waarborgen. 

 

4.5 Drugsgebruik en –overlast 

 

Is de gemeente Lopik het ‘witte dorp’? Harde cijfers zijn er niet, maar er zijn diverse  signalen vanuit 

de samenleving en vanuit lokale organisaties dat er bovengemiddeld drugs worden gebruikt. Deze 

signalen betreffen tevens overlast en handel in (soft-) drugs. Zo is in het najaar van 2014 een 

vriendengroep uit Benschop na experimenteel gebruik van drugs met ambulances naar het 

ziekenhuis overgebracht. 

 

De Regionale veiligheidsstrategie schaart drugsoverlast onder het veiligheidsthema Veilige wijken. 

In de verkiezingsprogramma's maar ook in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen’ van de gemeente 

Lopik is aan de bestrijding van drugsgerelateerde problemen prioriteit gegeven. 

 

4.6 Georganiseerde criminaliteit 

 

Onderwerpen zoals prostitutie, mensenhandel en witwassen zijn vormen van georganiseerde 

criminaliteit en gaan veelal samen met drugshandel. Waren in het verleden met name de grote 

steden het terrein van de georganiseerde criminaliteit (o.a. hennepteelt, mensenhandel, witwassen 

van crimineel geld, vastgoedcriminaliteit), de afgelopen jaren worden vooral kleine(re) gemeenten 

gekozen door criminelen. Het is niet goed mogelijk om een veiligheidsbeeld van de gemeente Lopik 

te geven betreffende de georganiseerde criminaliteit. De bekendheid met deze informatie beperkt 

zich vaak tot landelijke en regionale instellingen, zoals de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 

(AIVD) en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). 
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Daarom is in het jaarplan 2015 (zie hoofdstuk 5) het voorstel opgenomen om deel te nemen aan het 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC heeft expertise op het gebied van 

georganiseerde criminaliteit. Niet alleen beschikt het RIEC over veel kennis, expertise en informatie 

over georganiseerde criminaliteit, waarmee zij een belangrijke signalerende functie kan vervullen, 

maar ook kan het RIEC ondersteuning bieden in een goede bestuurlijke aanpak (zowel strafrechtelijk, 

als bestuursrechtelijk).  

 

Binnen de gemeente Lopik zijn in de afgelopen jaren enkele onderzoeken opgestart in het kader van 

georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit tast de integriteit en de geloofwaardigheid 

aan van het openbaar bestuur wanneer niet adequaat wordt opgetreden. 

 

“Op het niveau van Midden-Nederland zien we niettemin dat diverse criminele netwerken actief zijn 

in de (inter)-nationale drughandel, mensenhandel, vermogensdelicten, waarbij vormen van geweld, 

afpersing, witwassen, etc. veelvuldig voorkomen. In toenemende mate ontwijken criminelen daarbij 

bestaande Bibob-wetgeving door stromannen in te zetten en steeds vaker niet-vergunningplichtige 

ondernemingen te starten om o.a. te kunnen witwassen. In toenemende mate zijn er 

geweldsincidenten tussen criminelen onderling wat gevaar kan opleveren in de wijken van onze 

gemeenten in Midden-Nederland”. (uit: derde 4 maands Veiligheidsbeeld 2014 Midden-Nederland  van het RVS 

januari 2015). 

 

De aanpak van georganiseerde criminaliteit staat zowel op de landelijke, regionale en lokale 

veiligheidsagenda. 
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5. JAARPLAN 2015 

 

5.1 Inleiding 

 

Op basis van de gestelde veiligheidsprioriteiten 2015 -2018 IVP van de gemeente Lopik wordt jaarlijks 

een uitvoeringsplan opgesteld. In dit hoofdstuk wordt het jaarplan 2015 uitgewerkt 

(uitvoeringsplan). Achtereenvolgens zullen de in paragraaf 4.1 gestelde prioriteiten behandeld 

worden: 

1. Woninginbraken; 

2. Jeugdoverlast; 

3. Huiselijk geweld; 

4. Aanpak drugsgebruik en –overlast; 

5. Georganiseerde criminaliteit. 

 

5.2 Woninginbraken 

 

Doelstelling: 

De dalende trend van het aantal woninginbraken voortzetten in 2015 ten opzichte van 2014.  

 

Acties: 

� Publiekscampagne om te zorgen dat bewoners hun woning goed afsluiten.  

� In samenspraak met woningbouwverenigingen stimuleren dat bewoners beter hang- en 

sluitwerk installeren en stimuleren dat bewoners hun woning certificeren op basis van Politie 

Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

� Voortzetting van de reguliere acties en interventies (voorlichtingsbrieven, gericht 

surveilleren, voorlichtingscampagne, donkere dagen offensief etc.) 

 

5.3 Jeugdoverlast 

 

Doelstelling: 

Afname van het aantal meldingen jeugdoverlast met 15% in 2015 ten opzichte van 2014 en in 2016 

geen gekwalificeerde jeugdgroep volgens de shortlist-methodiek binnen onze gemeente. 

 

Acties: 

� Inzet van het project Jeugdspotters. Bewoners en professionals komen tot een gezamenlijke 

aanpak om jongeren te signaleren en te benaderen (zie bijlage 2) 

o Ambulant jongerenwerk treedt in contact met de melders van jeugdoverlast. Het 

doel is dat de jongeren met de omwonenden onder begeleiding van het ambulant 

jongerenwerk gezamenlijk tot een oplossing komen. De omwonenden leren onder 

andere de jongeren aan te spreken op hun gedrag. 

 

� Met de komst van het Breed Sociaal Loket wordt ingezet op jongeren die overlast 

veroorzaken. De jongeren worden persoonsgericht benaderd door de ambulant 
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jongerenwerker. In afstemming met het BSL worden gezinsgerichte trajecten opgestart 

rondom de desbetreffende jongeren. De partners hebben hierin hun eigen rol (politie, 

jongerenwerk, het Veiligheidshuis, diverse afdelingen van de gemeente en bewoners). 

Preventieve en curatieve maatregelen worden ingezet met daar waar nodig repressieve 

maatregelen. Door deze gezinsgerichte benadering worden ook de broertjes en zusjes van de 

overlastgevende jongeren vroegtijdig bereikt. 

 

� De ambulant jongerenwerker gaat naar de jongeren toe om in contact te komen met de 

jongeren en daar waar nodig wordt de individuele problematiek individueel aangepakt (25 

individuele trajecten worden opgestart en afgerond). Om dit resultaat te behalen (25 

persoonsgerichte trajecten) is meer budget nodig voor het jongerenwerk. Sinds 2014 is deze 

werkwijze ontwikkeld. Onder directe regie van de gemeente is een professionele 

jongerenwerker ingehuurd. Deze werkwijze maakt substantieel verschil, maar kost meer geld 

en tijd.   

 

� Het ambulant jongerenwerk heeft een signalerende rol richting de politie en gemeente als 

drugsgebruik en drugshandel wordt geconstateerd. Daarnaast heeft de ambulant 

jongerenwerker een uitvoerende rol om aan de slag te gaan met jongeren die zich bezig 

houden met drugs. 

 

� Op basis van meldingen drankgebruik in de openbare ruimte worden vanuit de regio gerichte 

controles uitgevoerd in het kader van de Drank- en horecawet. 

 

 5.4 Huiselijk geweld  

 

Doelstelling: 

Het vergroten van de bekendheid van huiselijk geweld en het stimuleren van het doen van aangifte 

en/of melden van huiselijk geweld zodat het aantal gezinnen/relaties dat te kampen heeft met 

huiselijk geweld door middel van één gezin één plan zodanig wordt geholpen dat het geweld wordt 

beëindigd. 

 

Acties: 

� Lokale campagne over huiselijk geweld in samenwerking met het BSL (en regionale partners).  

� Borging aansluiten Veilig Thuis Utrecht/ DOHG (o.a. meldpunt huiselijk geweld en meldpunt 

kindermishandeling) met het Breed Sociaal Loket.  

 

5.5 Drugsgebruik en -overlast 

 

Doelstelling: 

Inzichtelijk krijgen hoe groot het drugsgebruik is in de gemeente Lopik onder de jongeren en jong 

volwassenen.  
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Acties: 

� Onderzoek opstarten naar drugsgebruik onder de lokale bevolking. Hierbij kan gedacht 

worden aan een kwantitatief en/of een kwalitatief onderzoek. 

� Lokale voorlichting en discussiebijeenkomsten over drugsgebruik. In samenhang met het 

Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs onderzoeken naar draagvlak voor eigen 

kracht organisaties (dekking via het Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs). 

� Bestuurlijke aanpak in geval van drugshandel (hennepconvenant, sluiten van drugspanden). 

� Zie ook acties jeugdoverlast. 

 

5.6 Georganiseerde criminaliteit 

 

Doelstelling: 

Komen tot een integrale aanpak (strafrechtelijk gecombineerd met bestuursrechtelijke aanpak) op 

georganiseerde criminaliteit. 

 

Acties: 

� Deelname aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC heeft 

expertise op het gebied van georganiseerde criminaliteit (signalering en ondersteuning in 

een goede aanpak).  

� Implementeren van de lokale beleidslijn wet Bibob. 

� In samenwerking met het RIEC casussen oppakken en uitwerken.  

 

5.7 Financiën 

 

Alle activiteiten, die zijn genoemd bij de huidige aanpak/werkwijze/beleid in hoofdstuk 3 worden 

bekostigd uit de reguliere begrotingsposten (Openbare Orde en Veiligheid). 

 

Voor de uitvoering van het jaarplan 2015 vragen wij de volgende financiële middelen: 

• Extra inzet jongerenwerker : € 20.000 (structureel)  

• Aanpak drugsgebruik- en overlast: separaat voorstel  

• Aansluiting RIEC: € 2.380 (structureel) 

 

Voor 2015 worden deze kosten meegenomen in de Voorjaarsnota 2015. Voor 2016 zullen deze 

structurele kosten worden meegenomen in de Kadernota 2016.  
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BIJLAGE 1 

 

 

Beke shortlistmethodiek 

De shortlist is een op basis van wetenschappelijk onderzoek samengestelde vragenlijst waarmee 

politiefunctionarissen op systematische wijze periodiek de aard en omvang van problematische 

jeugdgroepen in hun wijk of verzorgingsgebied in beeld kunnen brengen.  

 

Met de shortlist groepscriminaliteit wordt op een relatief snelle en eenvoudige manier informatie 

verkregen over onder meer: 

• Locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt; 

• Samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijdsrange); 

• Dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, spijbelgedrag); 

• Riskante gewoonten (drank- en drugsgebruik, justitiecontacten); 

• Recent delict gedrag (lichte én zware vormen van criminaliteit). 

 

Op basis van de scores die de wijkagent aan de diverse kenmerken van een jeugdgroep toekent, valt 

deze binnen één van de drie onderscheiden hoofdtypen: hinderlijk, overlastgevend of crimineel.  

 

Aanvullend wordt in de shortlist aan de wijkagent gevraagd naar kenmerken die iets zeggen over de 

structuur van de groep (mate van hiërarchie, leidende figuren, planning van activiteiten, et cetera). 

Op basis van deze informatie kunnen jeugdgroepen verder nog worden gekarakteriseerd als straat- 

of jeugdbende.  

 

Het is zinvol om op te merken dat het in deze fase verkregen beeld niet meer is dan een eerste 

(subjectieve) inventarisatie van aard en omvang van problematische jeugdgroepen binnen een 

gebied. Het beeld is een momentopname en dient als basis voor vervolgstappen om te komen tot 

informatie voor gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen.  
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BIJLAGE 2 

 

JEUGDSPOTTERS AANPAK IN PROCESSTAPPEN 

 

1. LOKALISEREN 

Geselecteerde groep burgers gaat op basis van meldingen en/of 

informatie van de politie de wijken in om jeugd te spotten. Daarnaast 

zullen “Jeugdspotters” op wisselende tijdstippen en locaties jeugd 

spotten om een objectief beeld te vormen van locaties waar jeugd 

zich ophoudt. Jeugdspotters zijn ambassadeurs van de professionals. 

 

 

 

2. KWALIFICEREN 

Indien de jeugdspotters de jeugd hebben gespot, gaan deze 

doormiddel van een schouwkaart de problematiek kwalificeren. 

Jeugdspotters geven een onderbouwd en objectief beeld van de 

problematiek, waarmee professionals (indien noodzakelijk) een 

zeer goede basis hebben om er een vervolg aan te geven. 

 

 

 

3. SURVEILLEREN 

Na input van de Jeugdspotters, gaan professionals gericht aan 

de slag met een integraal surveillanceplan. De resultaten worden 

gecommuniceerd richting de buurt en Jeugdspotters. 

De Jeugdspotters hebben in de periode van het surveillanceplan 

de rol om te kijken of de aanpak effect heeft. 

 

 

 

4. PERSOONGERICHT AANPAK 

De wijkagent en jongerenwerker zijn professionals die binnen een 

jeugdgroep de jeugd kunnen “uitpellen” en indien noodzakelijk 

de jeugd persoonlijk kunnen begeleiden in een persoonsgerichte 

aanpak. 

 

 

 


