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1.Inleiding 
Veiligheid is en blijft één van de meest besproken onderwerpen in onze samenleving.  De burger 

verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagstuk vraagt om een integrale, 

daadkrachtige en programmatische aanpak.  

 

In het coalitie akkoord 2015-2018 wordt dit als volgt verwoord: “Veiligheid vormt de basis voor 

Maassluis als een plezierige plaats om in te wonen, werken en recreëren. Iedere inwoner moet 

zich, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of etniciteit op elk tijdstip van de dag veilig 

weten. Bewoners moeten op de overheid kunnen rekenen als het gaat om het handhaven van 

veiligheid. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de politie en de gemeente. 

Zij kunnen echter nooit altijd overal aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat inwoners, 

politie, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in 

buurten en wijken te vergroten.” 

Kadernota 

In 2014 heeft de raad de kaders voor het integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018 vast 

vastgelegd in de “Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2015-2018”. Jaarlijks wordt een 

uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de concrete maatregelen die in dat jaar worden 

uitgevoerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over behaalde resultaten.  

De raad stelt de kaders vast voor het integraal veiligheidsbeleid. Het vaststellen van de uitwerking 

hiervan in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s is een verantwoording van het college. De raad krijgt 

het uitvoeringsprogramma en bijbehorende verantwoording over het voorgaande jaar ter 

kennisname aangeboden.    

 

Uitvoeringsprogramma 

Zoals gezegd is veiligheid is een breed begrip. Veiligheidsbeleid kan zich richten op jongerenoverlast, 

overlast tussen bewoners, onveiligheidsgevoelens van ouderen maar ook op de brandveiligheid van 

gebouwen, de risico’s van overstromingen en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook 

georganiseerde criminaliteit en terrorisme vallen binnen het veiligheidsbeleid, net als de veiligheid 

op bedrijventerreinen, in winkelcentra en bij evenementen.  Het uitvoeringsprogramma bevat dan 

ook de inzet die gepleegd wordt op de diverse veiligheidsterreinen voorzien van beoogde resultaten.   

Preventieve activiteiten strekken zich ook uit naar andere beleidsonderdelen, zoals het sociale 

domein, jeugd en veiligheid e.d.  

Veiligheid is een weerbarstig beleidsterrein. Het uitvoeringsprogramma biedt dan ook te allen tijde 

ruimte voor het inspelen op de actualiteit.  

Om ordening aan te brengen worden 5 veiligheidsterreinen onderscheiden.  

1. Jeugd en veiligheid 

2. Veilige woon- en leefomgeving  

3. Bedrijvigheid en veiligheid 

4. Fysieke veiligheid  

5. Integriteit en veiligheid 
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In het uitvoeringsprogramma  voor 2015 zijn niet alleen de maatregelen opgenomen die bijdragen 

aan het behalen van resultaten op de prioriteiten die in de kadernota zijn vastgesteld. Het bevat alle 

voornemens van het college voor het komend jaar.  

 

Uitvoering van programma vindt plaats binnen de beschikbare middelen van (veelal) de afdeling 

Openbare Orde en Wijkbeheer.   
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2.Veilige woon- en leefomgeving 

2.1 Prioriteit: Aanpak High Impact crimes 

Beschrijving 

Onder High Impact Criminaliteit wordt criminaliteit verstaan die diep ingrijpt op de persoonlijke 

levenssfeer van burgers: straatroof, overvallen en woninginbraak. Het substantieel verhogen 

van de pakkans van daders en daarmee het terugdringen van deze criminaliteit, is een landelijk 

en lokaal speerpunt van beleid. 

Maatregelen om woninginbraak te voorkomen vallen in de eerste plaats onder de 

verantwoordelijkheid van de bewoners en verhuurders van de desbetreffende woningen. De 

gemeente houdt zich bezig met het weerhouden van daders door de inzet van preventieve 

maatregelen. De repressieve aanpak van woninginbraak is primair een verantwoordelijkheid 

voor de politie. 

 

Inzet een afname van het aantal HIT-delicten, pakkans vergroten daders. 
Ambitie: Een afname van het aantal HIT-delicten t.o.v.2014. Het aantal aangiften woninginbraken neemt af 
met 5% t.o.v. 2014. Het aantal aangiften straatroof bedraagt 3 (t.o.v. 6 in 2014) 
Hoe Wanneer Wie 

Het treffen van fysieke maatregelen of het faciliteren 
hiervan 

Indien nodig OOW/MDM 

Project “Geel verven” Voorjaar en najaar H&T/politie/Albeda 

Bewoners bewust maken van eigen 
verantwoordelijkheid, informeren over inzet vanuit 
gemeente. 

Doorlopend OOW 

Persoonsgerichte aanpak van daders van HIT-delicten Doorlopend Veiligheidshuis/politie/oow 
 

*HIT= High Impact Target, ofwel delicten met hoge impact op veiligheidsgevoel 

 

Inzet: Stimuleren van burgerparticipatie en faciliteren van burgerinitiatief. 
Ambitie: Zo veel mogelijk burgers actief betrekken bij het veiligheidsbeleid van de gemeente. In 2015 zijn 4 
teams buurtpreventie in 6 buurten actief. Aan het project waaks nemen eind 2015 in 3 buurten burgers 
deel. 1550 burgers zijn aangesloten op Burgernet.  
Hoe Wanneer Wie 

Uitbreiden project waaks* 1e kwartaal 2015 OOW 

Uitbreiding Buurtpreventie.  1e kwartaal OOW 

Stimuleren deelname Burgernet doorlopend OOW/Politie 

 
* Het inzetten van hondenbezitters om woninginbraken en andere vormen van overlast en criminaliteit te signaleren 

 

2.2 Prioriteit: Veiligheid in de buurt. 

 

Beschrijving: 

Een verzorgde woonomgeving draagt bij aan een veilig gevoel bij bewoners. Bovendien nodigt 

een vervuilde of rommelige straat uit tot meer vervuiling, rommel en trekt hangjongeren aan.  

Daarnaast zien we een toename in het aantal meldingen bij de politie van sociale problematiek.  
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Vanuit het wijkteam komt het signaal dat de politie steeds vaker meer tijd kwijt is aan 

meldingen van overlast die mensen ondervinden van buurtbewoners. De afgelopen tijd zien we 

een toename van het aantal (bijt)incidenten met honden. 

 

Inzet: Leefbare/ veilige buurten door bewoners te betrekken bij het verbeteren van leefbaarheid en 
veiligheid in de woonomgeving. 
Ambitie:  Zoveel mogelijk bewoners actief betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen 
woonomgeving.  
Hoe Wanneer Wie 

Uitvoering Maassluise wijkaanpak. Door participatie 
(gebiedsoverleg) en initiatief (wijkbudget) bewoners 
gelegenheid bieden daadwerkelijk een bijdrage te leveren 
aan het verbeteren van de woonomgeving.  

Gebiedsoverleg per 
gebied 4 maal per 
jaar. 
Budget doorlopend 

OOW/ MDM/bewoners/ 
stadsbeheer 

Uitvoering campagne “Bij ons”in de wijk… Doorlopend OOW 

Uitvoering Broodje Brandweer.*  Start maart 2015 brandweer/OOW 
*Broodje Brandweer is de opvolger van Brandveilig leven. Door senioren uit te nodigen op de kazerne worden zijn bewust 

gemaakt  van de brandveiligheidsaspecten in hun eigen woonomgeving.   
 

Inzet: Aanpak kleine ergernissen 
Ambitie:  Het aantal meldingen hondenoverlast, zwerfvuil/aanbieden huisvuil en vandalisme neemt af.  
Meldingen m.b.t. kleine ergernissen die binnenkomen worden binnen XX dagen afgehandeld.  
Hoe Wanneer Wie 

Inzet van H&T op meldingen m.b.t. hondenoverlast, 
zwerfvuil/aanbieden huisvuil, vandalisme  

n.a.v. meldingen H&T 

 handhaving vuurwerkverbod December 2015 H&T/politie 

Inzet buurtpreventie Doorlopend OOW 

 

Inzet: Leefbare wijken en buurten door voorkomen overlastgevend gedrag medebuurtbewoners  
Ambitie:  Het aantal meldingen van overlast neemt af.  
Hoe Wanneer Wie 

Uitvoering hennepaanpak Indien hennepkwekerij 
wordt aangetroffen/ bij elke 
melding wordt onderzoek 
ingesteld.  

Politie/H&T/Stedin/Ecolo
ss/ROVM 

Aanpak woonoverlast door inzet convenant 
woonoverlast 

Indien noodzakelijk ROVM/MDM/Vestia/Polit
ie 

Inzet sociaal wijkteam of lokaal zorgnetwerk Indien noodzakelijk welzijn 

Inzet bestuurlijke maatregel * Indien noodzakelijk OOW 
*bestuurlijke maatregel betreft inzet van wet Victor of Victoria of artikel 174a gemeentewet.(slechts in  gevallen waarbij 

sprake is van zeer ernstige overlast) 
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2.3 Overige aanpak 

 
Inzet: Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling 
Ambitie:  eind 2015 is er een goede aansluiting van het meldpunt veilig thuis op de lokale structuur. 
Gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden adequaat en tijdig opgepakt.   
Hoe Wanneer Wie 

Inzet huisverbod Indien noodzakelijk Politie/ welzijn/ SHG 

Inzet preventief huisverbod  Indien noodzakelijk Politie/ welzijn/ SHG 

Doorontwikkelen veilig thuis (AMHK) zodat er 1 
aanpak en 1 meldpunt is voor volwassen en 
kinderen is die te maken krijgen met agressie, 
geweld of verwaarlozing in huiselijke kring. 

Medio 2015 Kwartiermaker veilig 
thuis/ regio RR/SHG/ 
regiogemeenten 

Inzet: Afname van het aantal fietsendiefstallen 
Ambitie: Het aantal aangiften fietsendiefstallen neemt af met 10%. Het aantal aangetroffen fietswrakken 
neem af met 5% 
Hoe Wanneer wie 

Verwijderen van fietswrakken 4 maal per jaar OOW/H&T 

Aanbieden bewaakte fietsenstalling continue Diverse partijen 

Fietsgraveeractie 4 maal per jaar OOW/H&T 

 

Inzet: Optreden bij bijtincidenten honden 
Ambitie:  
Hoe Wanneer Wie 

Opleggen muilkorf- en aanlijngebod op basis van art. 2.59 Indien noodzakelijk OOW na rapport politie 

Opstellen beleid gevaarlijke honden 3e kwartaal  2015 OOW 
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3.Jeugd en veiligheid 

3.1 Prioriteit: Aanpak risicovolle jeugd, Vroegsignalering en het middelengebruik onder  

jongeren 

Beschrijving: 

Jeugd in dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op groepen jongeren die overlast 

veroorzaken, jongeren waar de maatschappij last van ondervindt. Het gaat hierbij soms om 

grensoverschrijdend gedrag, soms om crimineel gedrag. In het uitvoeringsprogramma is ook het 

middelengebruik onder jongeren opgenomen. In 1e instantie richten we ons nog op verdere 

uitvoering van de nota jeugd en alcohol die door de raad eind 2013 is vastgesteld. Indien 

signalen vanuit het veld komen dat verschuiving van aandacht naar andere middelen 

noodzakelijk is wordt hier uitvoering aan gegeven.  

Bijzondere aan dacht gaat uit naar de broertjes/zusjes van criminele jeugd. Vanuit het gegeven 

dat negatief en crimineel gedrag van oudere broers een risicofactor is voor jongere kinderen in 

het gezin wordt vroegtijdig hulp aangeboden ( aanleiding voor aanbieden hulp is niet een 

zorgvraag voor jongere kind, maar het plegen van een strafbaar feit door oudere broer/zus).   

 

Inzet: aanpak risicovolle jeugd 
Ambitie:  Door integrale aanpak zorgen dat jongeren met (risico op) strafblad niet afglijden naar criminele 
circuit.  
Hoe Wanneer Wie 

Start met taskforce risicovolle jeugd. Brede inzet op 
individuen vanuit justitieketen/zorg op diverse 
leefgebieden (school, gezin, vrijetijd) 

Start 1e kwartaal 
2015 

Politie/justitie/welzijn/lee
rplicht/jongeren werk/ 
OOW/CJG 

 

Inzet:  Continuering uitvoering nota jeugd en alcohol 
Ambitie:  Het aantal jongeren onder de 18 dat met alcohol wordt aangetroffen in openbare ruimte of 
openbare gelegenheid neemt af. 
Hoe Wanneer Wie 

Controles op schenken aan minderjarigen Doorlopend H&T 

Controles op indrinken in buitenruimte Doorlopend H&T/ Politie 

Preventie activiteiten in het kader van de nota jeugd en 
alcohol 

doorlopend Bouman GGZ/ 
jongerenwerk 

Communicatie richting ouders/scholen/jongeren doorlopend OOW 

 

Inzet:  een afname van overlastklachten door jongeren 
Ambitie: Aantal meldingen neemt af naar 7 per 1000 inwoners. Het aantal jongeren dat een Haltverwijzing 
krijgt is 20.  

Hoe Wanneer Wie 

 Groepsaanpak* Indien nodig OOW/Politie/jongerenw
erk 

 inzet toezichthouders in avond 4 avonden in de 
week 

H&T 

Inzet jongerenwerk. Aanbieden van activiteiten, inzet van 
ambulant jongerenwerk d.m.v. route 25 

 Welzijn E25 

Uitvoering van leerwerkstraffen (voorheen taakstraffen) Indien nodig Halt Nederland 

Projectgroep oud en nieuw Evaluatie januari 
2015.  

OOW/brandweer/ 
politie/stadsbeheer/ 
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* Groepsaanpak wordt ingezet om problemen met jeugdgroepen te voorkomen en te bestrijden. De aanpak omvat 

maatregelen op drie domeinen, te weten de groep, de omgeving en de individuele groepsleden. 

Inzet:  afname schooluitval 
Ambitie:  Het jaarverslag RBL wordt momenteel opgesteld, leerplicht geeft aan pas vanaf volgend jaar 

concrete cijfers en streefcijfers te kunnen noemen. 
Vroegtijdig signaleren of veelvuldig verzuim een signaal is dat het niet goed gaat in een gezin en daar indien 
nodig actie/ondersteuning op inzetten. 
 
Hoe Wanneer Wie 

Handhaving en toezicht controleert i.s.m. de 
leerplichtambtenaar op plaatsen waar veel jongeren zich 
ophouden, schoolgaande jeugd op spijbelen  

Najaar 2015 H&T/ Leerplicht 

Startpunt Leren en Werken GO! begeleid jongeren naar 
school of werk 

doorlopend SoZa 

In samenspraak met de gezinsspecialisten (Minters), 
leerplicht en oow uitwerken van richtlijnen over 
signalering van zorgwekkend verzuim, de acties die 
daarop worden ondernomen en  de 
samenwerking/communicatielijnen tussen betrokken 
professionals. 

2e kwartaal 2015 
 

 

 

Inzet: uitvoering geven aan vroegsignalering 
Ambitie: Vroeg in beeld brengen en ondersteunen van broertjes en zusjes van risicovolle jongeren.  
 
Hoe Wanneer Wie 

In overleg taskforce risicovolle jeugd brengen en daar de 
lijnen uitzetten.  

starten met de 
casusbesprekingen in 
de taskforce 
risicovolle jeugd (1e 
kwartaal 2015) 

Taskforce (wijkteam 
jeugd is 
vertegenwoordigd) 
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4. Bedrijvigheid en veiligheid 
Beschrijving: 

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, agressie of diefstal. Het is een 

gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan worden 

aangepakt. Dit geld zowel voor detailhandel als horeca. 

Inzet: Het vergroten van veiligheid in winkelgebieden voor winkeliers en passanten 
Ambitie: 4e ster stadshart en audit steendijkpolder. Starten met Projectgroep* Veilig ondernemen 
Hoe Wanneer wie 

Uitvoering KVO in winkelcentrums Binnenstad, Palet en 
Steendijkpolder 

doorlopend OOW/ 
winkeliers/HBD/Politie 

Inzet H&T tijdens sluiting winkels op koopavonden Tijdens 
koopavonden, vooral 
in wintermaanden 

H&T 

Projectmatige inzet op bv zakkenrollers op verzoek 
winkeliers.  

Op verzoek OOW/Politie/H&T/Winkel
iers 

*Projectgroep Veilig ondernemen is een netwerkoverleg van alle winkelcentra en winkelstrips onder 

voorzitterschap van de burgemeester. Onderwerp van gesprek is de veiligheid in de winkelgebieden. 

 

Inzet: Het vergroten van de veiligheid in de horeca  voor ondernemers en bezoekers en het tegengaan van 
overlast. 
Ambitie: Het aantal meldingen overlast horeca neemt af met 5% 
Regulier overleg met ondernemers-
gemeente-horeca Nederland.  

4 maal per jaar Gemeente/horeca ndl/ondernemers 

 Integrale controle van horecabedrijven 4 maal per jaar H&T/politie/belastingdienst/brandweer/ 
ROVM. 

Inzet horecateam politie In weekenden Politie 

 

Inzet: Het vergroten van de veiligheid van evenementen 
Ambitie: Bij (grote) evenementen zijn partijen tijdig op de hoogte van voorwaarden en is afstemming tussen 
betrokken partijen optimaal.  

Nota evenementenbeleid  1e kwartaal 2015 OOW 

Controle vergunningsvoorwaarden evenementen doorlopend H&T 

Vooroverleg met diverse partijen bij grote en 
bijzondere evenementen 

Indien nodig OOW/brandweer/politie/organisatie/  
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5. Fysieke Veiligheid 
5.1 Prioriteit: Crisisbeheersing 

Beschrijving:  

In 2015 zal de crisisorganisatie zijn omgevormd overeenkomstig het nieuwe Regionale Crisisplan 

wat uitgaat van de resultaten van het onderzoek Bevolkingszorg op Orde. Er zal extra ingezet 

worden op praktijkoefeningen om de diverse teams op vlieghoogte te brengen en te houden. 

In eigen beheer zullen ook basiscursussen worden gegeven. Met de betrokken teamleiders zal 

tweemaal per jaar een sessie worden gehouden om te praten over hun crisisteam en de wensen 

die daar leven.  

In 2015 zal ook een vernieuwd alarmeringssysteem in gebruik worden genomen. Doelstelling is om 

na de invoering hiervan maandelijks de paraatheid te testen. 

Inzet: Crisisbeheersing 
Ambitie:  de gemeente Maassluis beschikt over een professionele en slagvaardige crisisorganisatie.   

Hoe Wanneer wie 

Praktijktrainingen teams crisisorganisatie doorlopend crisisteams 

Training beleidsteam April College/ GBT 

Intergemeentelijke samenwerking stimuleren Doorlopend OOW 

Opkomst en alarmeringsoefening 3e kwartaal 2015 OOW 

Ontwikkeling visie externe veiligheid 3e kwartaal 2015 ROVM 

Actualiseren actieplan hoogwater 3e kwartaal 2015 OOW 

Ondersteuning lokale geloofsgemeenschappen bij grote 
rampen 

1e kwartaal 2015 OOW 

 

5.2 Prioriteit: Verkeersveiligheid 

 

Beschrijving:  

Ook dit jaar blijven we aandacht hebben voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de 

stad voor al het verkeer en met name het langzame (fiets) verkeer voor jong en oud. Zoals ook 

de afgelopen jaren blijven we inspelen op wensen die vanuit bijv. scholen worden ontvangen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren, hierbij kan gedacht worden aan fysieke maatregelen, 

maar zeker zo belangrijk is het aanbieden van verkeerseducatie. De korte lijnen tussen de politie 

en brandweer houden we in stand, zodat er we goed op de hoogte zijn wat er speelt in de stad 

op gebied van verkeersveiligheid. 

Inzet:  Verbeteren verkeersveiligheid 
Ambitie: 

Hoe Wanneer Wie 

Inventariseren van knelpunten op woon-schoolroutes en 
woon-sportroutes 

Doorlopend ROVM 

Aanbieden van verkeerseducatieprojecten aan scholen 
i.s.m. stadsregio Rotterdam (per 1-1-2015 MRDH) 

Doorlopend ROVM 

Plan van aanpak fietsveiligheid opstellen 2e helft 2015 ROVM 
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Periodiek overleg met brandweer en politie Doorlopend ROVM 

Handhaving en toezicht op straatraces Doorlopend politie 
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6. Integriteit en veiligheid 

 
6.1 Prioriteit: Ondermijning 

Beschrijving: 

Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te 

voeren zonder daarbij ook gebruik te maken van diensten van 'de bovenwereld'. Denk aan 

distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting.  

De inzet op maatschappelijke integriteit richt zich op het contact tussen onder- en bovenwereld, 

onder andere door het opwerpen van barrières. Onder dit thema valt ook radicalisering. 

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat dit thema de komende periode aandacht 

behoeft. 

Inzet: de ondermijnende werking van georganiseerde criminaliteit en de lokale inbedding voorkomen 
Ambitie: georganiseerde criminaliteit in beeld brengen en verminderen 

Hoe wanneer wie 

Inzet Wet BIBOB voor vergunningen op grond van de 
Drank- en Horecawet en exploitatievergunningen voor 
horeca- en seksinrichtingen en coffeeshops  

Bij twijfel over 
integriteit aanvrager 

OOW/BIBOB 

Controle op naleven verleende APV vergunningen en 
ontheffingen 

Doorlopend H&T 

Controle op naleven wet- en regelgeving DHW doorlopend H&T 

Overleg met RIEC mbt zaken hennep, ,mensenhandel, 
vastgoedfraude,  

2 maal per jaar en 
verder op verzoek 

OOW/RIEC 

 

6.2 Prioriteit: Radicalisering 

Beschrijving:  

Radicalisering is een proces dat sommige mensen kunnen doormaken waarin ze zich steeds 

meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij bereid zijn om grenzen te 

overschrijden om hun doelen te bereiken. Radicalisering kan niet alleen tot geweld leiden, maar 

heeft ook ernstige maatschappelijke gevolgen. Een incident kan ervoor zorgen dat burgers of 

groepen massaal tegen over elkaar komen te staan of hun vertrouwen in de rechtstaat 

verliezen. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben onmiskenbaar hun weerslag 

op het veiligheidsgevoel en de veiligheid in de westerse landen.  

Inzet: Voorkomen maatschappelijke spanningen en intensivering aanpak radicalisering 
Ambitie: Aanpak volgens de richtlijnen van het ministerie.    
Hoe Wanneer wie 

Organiseren van bijeenkomst voor eerstelijns 
medewerkers met als thema bewustwording 

2e kwartaal 2015 OOW i.s.m. NCTV 

Onderhouden netwerk  doorlopend OOW/ Welzijn 

Plegen van interventies  Indien noodzakelijk NCTV/Politie/OOW/ 
JZ/partners afhankelijk 
van de casus.  

Organiseren nazorg Indien noodzakelijke NCTV/Politie/OOW/ 
JZ/partners afhankelijk 
van de casus. 

 



14 
 

7. Communicatie 
Beschrijving; 

Hoewel het over het algemeen met de objectieve veiligheid in Maassluis relatief goed gaat, blijft het 

veiligheidsgevoel van inwoners voor het college, net als in voorgaande jaren een punt van aandacht.  

Uit cijfers blijkt dat er een discrepantie is tussen beleving van bewoners en de objectieve situatie in 

hun wijk/buurt.  Ook in 2015 wordt inzet gepleegd om beter uit te dragen wat we doen en tot welke 

resultaten op het gebied van veiligheid dit leidt. Maar ook op welke manier de burger zelf invloed 

kan uitoefenen op de eigen veiligheid.  

Voor de uitvoering van de nota Jeugd en alcohol en de verordening drank –en horeca en de 

Maassluis wijkaanpak  is een apart communicatieplan opgesteld.  

 

Inzet: communiceren over maatregelen en resultaten en het stimuleren van participatie en initiatief van 
burgers.  
Ambitie: Minimaal 2 maal per maand communiceren we over een veiligheidsonderwerp 
Hoe  Wanneer Wie 

4 maal per jaar speciale veiligheidspagina in de Schakel 1 maal per kwartaal  OOW/Comm 

Inzet social media o.a door Twitter account 
VeiligMaassluis   

Gedurende hele jaar OOW/Comm 

Informatie op website actueel Gedurende hele jaar OOW/Comm 

Afhankelijk van onderwerp persberichten, 
bewonersbrieven 

Gedurende gehele 
jaar 

OOW/Comm 

Voor diverse onderwerpen (bv. Zakkenrollen, auto-
inbraken, woninginbraken) worden flyers ontwikkeld 

Gedurende gehele 
jaar 

OOW/Comm 

Voor projecten als Waaks!, Buurtpreventie worden 
posters/flyers ontwikkeld 

Gedurende gehele 
jaar 

OOW/Comm 

Voor wijkgerichte activiteiten wordt aangesloten op de 
campagne “Bij ons in de wijk…” 

Gedurende gehele 
jaar 

OOW/Comm 

Aansluiten bij tv uitzendingen van Bureau Rijnmond* Indien van toepassing Politie/Justitie/OOW 

Inzet tekstkar bij diverse projecten en activiteiten doorlopend OOW 
*Opsporingsprogramma van TV Rijnmond 
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Bijlage 1 Terugblik 2014 
 

Terugblik In de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 is in hoofdstuk 5 een terugblik over 

de periode 2011-2014 (de looptijd van de vorige kadernota ) opgenomen.  

Hierin zijn de cijfers over 2014 (voor zover beschikbaar) niet opgenomen.  In deze bijlage zetten we 

een aantal cijfers op een rij.  We nemen ook de cijfers uit 2011 op omdat dat het 1e jaar in de cyclus 

van de kadernota was.  

aantal aangiften    2014   2011 

Woninginbraken   161  174 

Poging woninginbraak       58  (niet beschikbaar) 

Diefstal uit motorvoertuigen  103  188 

Diefstal (brom) fietsen   180  181 

Vernielingen    234  376 

Geweldsdelicten   163  198 

 

Ten aanzien van de meldingen uit het Meldpunt Schoon, heel en veilig zijn de cijfers van 2014 

geplaatst tegenover 2013 (cijfers van voorgaande jaren niet beschikbaar) 

Aantal meldingen Meldpunt   2014  2013  
 
 Afval - Reiniging – Zwerfafval   465  403 

 Caravans-aanhangers-campers   35  34 

 Groen openbaar   389  300 

 Hangjongeren      24  17 

Straatverlichting   738  571 

 

De prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma 2014 waren de aanpak van high impact delicten, 

continueren van de jeugdaanpak, de uitvoering van de drank- en horecawet. 

 

Het afgelopen jaar is de aanpak van met name woninginbraken gecontinueerd. Activiteiten als 

“geel verven”, buurtpreventie en diverse bewonersbijeenkomsten werden aangevuld met het 

sturen van bewonersbrieven in wijken waar woninginbraken plaatsvonden. Bovendien werd 

gestart met een pilot van het project Waaks. Het aantal aangiften woninginbraken nam ten 

opzichte van het jaar 2011 weliswaar af, maar steeg wel ten opzichte van 2013. Gezien de 

impact op het veiligheidsgevoel blijft dit voor het college een prioriteit.   
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Eind 2013 stelde de raad het Verordening drank- en horecawet en de nota Jeugd en alcohol 

vast. In 2014 werd uitvoering gegeven door o.a. communicatie in de richting van ondernemers, 

ouders en jeugd. Tevens stelde de raad het handhavingarrangement Horeca vast en het 

handhavingsplan.  

In de eind 2014 vastgestelde nieuwe APV kreeg ook de exploitatie van horeca een plek.  

 

Hoewel het aantal meldingen jeugdoverlast een daling laat zien en ook de aanpak van 

jeugdoverlast in 2014 op een laag pitje stond kreeg de aanpak van risicovolle jeugd daarentegen 

onverminderd de aandacht. Dit onder andere door een integrale aanpak op de diverse 

leefgebieden van jongeren die in de richting van de criminaliteit afglijden of een verhoogd risico 

lopen.  


