


Ambitie voor 2018: Meer grip op veiligheid
Ambities 2018 
Veilig@Veenendaal 2015-2018
1. In Veenendaal voelen de mensen zich veilig in en om 

hun woning. 
2. Het creëren van een nog veiliger ondernemersklimaat
3. Voorkom dat jongeren overlast veroorzaken en zich 

misdragen
4. Een veilige buurt: een veilig gevoel in de buurt.

Bijsturing en monitoring
•	 Burgemeester	is	regievoerder	en	eindverantwoordelijke	
•	 Gemeenteraad	stelt	prioriteiten	vast	en	controleert
•	 Jaarlijks	uitvoeringsprogramma
o	 Evaluatie	projecten:	bereiken	we	wat	we	willen	bereiken
o	 Uitwerking	per	prioriteit	wat	we	komend	jaar	gaan	

doen.
•	 Monitoren	en	bijsturen	gebeurt	door:	

o Veiligheidscijfers en trends (LPO/ RVS)
o	 Burgerpanel	1	x	in	de	2	jaar
o Informatie van bewoners, ondernemers, (veiligheids)
partners

Inhoudelijke uitgangspunten: hoe gaan we te werk?
•	 Wijkgericht	werken:	wijkgericht	wat	kan,	stedelijk	wat	moet.	
o	 Hotspotaanpak:	niet	de	gehele	wijk,	maar	aanpakken	daar	waar	nodig.

•	 Zorgen	voor	samenwerking,	zelfredzaamheid	&	pro-actie	bewoners/	ondernemers
•	 Aanpak	op	maat:	afstemmen	van	bijvoorbeeld	zorg	en	straf	per	persoon
o	 Persoonsgerichte	aanpak
o	 Groepsaanpak

•	 Regie	in	de	keten:	niet	alleen	repressie,	maar	ook	hoe	te	voorkomen	
•	 Samenwerking	met	partners:	ieder	zijn	verantwoordelijkheid
o	 Bestuurlijke	aanpak

•	 Transparante	communicatie

Prioriteiten Veilig@Veenendaal 2015-2018
•	 Veilig wonen: woninginbraak, huiselijk geweld, illegale bewoning
•	 Veilig ondernemen:  veilig uitgaan, winkeldiefstal, zakkenrollerij, 

georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
•	 Jeugd en veiligheid:	jeugdgroepen,	jeugdoverlast,	persoonsgerichte	
en	groepsaanpak

•	 Veilige leefomgeving:	schoon,	heel	en	(verkeers-)veilig,	(drugs-)over-
last(-plegers),	geweld,	vernielingen,	fietsendiefstal,	veilig	samenleven

Veiligheidssituatie 2013-2014:

Criminaliteit Woninginbraak Geweld
Meldingen 

jeugdoverlast

ä  ä  ä  ã
-	14	% -	32	% -	9	% +16%

•	 91%	van	de	bevraagde	bewoners	woont	prettig	› 7 of hoger 
•	 67%	voelt	zich	weleens	onveilig	
•	 84%	die	wel	eens	uitgaat,	voelt	zich	veilig
•	 95%	die	wel	eens	winkelen	in	het	centrum	voelt	zich	hier	veilig
•	 Prioriteiten	bewoners:	overlast	groepen	jongeren,	woninginbraak,	vuurwerk,	donkere	
plekken,	onverzorgd	groen,	verkeersonveiligheid

•	 Prioriteiten	ondernemers:	overlast	van	groepen	jongeren,	beroving	/	overval,	drugsover-
last,	donkere	plekken

•	 Trends	volgens	professionals:
o	 Slachtofferschap	verandert:	ouderen	en	via	internet	
o	 Daders	en	overlastplegers:	vroegtijdige	dadergerichte	integrale	aanpak	werkt	en	cri-
minele	samenwerkingsverbanden	kunnen	een	rol	spelen	bij	lokale	delicten.	Overlast	
kan door 3 decentralisaties nog meer een thema worden.

o	 Gezamenlijke	criminaliteitsbestrijding	door	co-creatie	en	burgerparticipatie
o	 Schurende	leefstijlen	als	voorloper	van	polarisatie	en	radicalisering

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie



2

1. Integraal veiligheidsplan: 
Veilig@Veenendaal 2015-2018
Een Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een plan op 
hoofdlijnen waarbij we met onze (veiligheids)partners 
de prioriteiten vaststellen en afspraken maken voor de 
komende 4 jaar, 2015-2018. 

Bij	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	het	integraal	veiligheids-
plan	werken	we	nadrukkelijk	samen	met	partners,	die	mede-
verantwoordelijk	zijn	bij	zowel	het	bepalen	van	de	prioriteiten	
als	de	daadwerkelijke	uitvoering	van	de	maatregelen.	We	
streven	naar	een	gezamenlijke	aanpak	van	veiligheidsthema’s.	
In	Veilig@Veenendaal	2015-2018	zijn	onze	prioriteiten	ver-
woord,	die	zoveel	mogelijk	aansluiten	op	de	prioriteiten	van	
onze	partners.	De	partners	stemmen	ook	hun	plannen	af	op	
onze	ambities.	Op	deze	manier	bundelen	we	onze	krachten	
en	komen	dus	tot	een	integrale	aanpak.	Daarnaast	is	rekening	
gehouden	met	beleid	op	rijksniveau1 en regionaal niveau.

We	streven	naar	een	brede	aanpak	die	rekening	houdt	met	
factoren die de veiligheid kunnen beïnvloeden. Hierbij is een 
aanpak	gewenst	die	pro-actie,	preventie,	repressie	en	nazorg	
nauw	op	elkaar	laat	aansluiten.	Veiligheidsbeleid	handelt	niet	
enkel	incidenten	af,	maar	pakt	ook	achterliggende	problemen	
aan. Hierdoor is de zorg voor veiligheid niet alleen meer een 
taak	van	de	politie,	maar	een	gedeelde	verantwoordelijkheid	
van	meerdere	partijen.	

1 In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ staan doelstellingen met 
betrekking tot veiligheid oktober 2012

Aantal misdrijven 
in 2014 gedaald
Minder woninginbraken in Veenendaal

In 2014 is het aantal misdrijven in Veenendaal 

gedaald met -14% ten opzichte van 2013. Het 

betreft een sterkere daling dan de gemiddelde 

daling in de regio van -7%. Deze daling is vooral 

terug te zien op het gebied van woninginbraken 

(-32%), autokraak (-16%), zakkenrollen (-49%) 

en bedrijfsinbraken (-27%). De meldingen jeugd-

overlast zijn daarentegen gestegen met 16%.”

Aantal misdrijven 

Veenendaal gedaald

Minder woninginbraken en straatroven

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal 

misdrijven in Veenendaal gedaald met -4% ten 

opzichte van 2013. Daarmee scoort Veenendaal 

gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in 

de regio van 0%. Dat komt met name omdat het 

aantal woninginbraken is gedaald met -34%. Het 

aantal misdrijven is op het laagste niveau sinds 

2011. De daling is bijna over de gehele linie te 

zien. Stijgers zijn autokraken (+17%), fietsdiefstal 

(+32%) en vernielingen (+12%).
Aantal misdrijven in Veenendaal verder gedaald
Minder woninginbraken 

In de tweede vier maanden van 2014 is het aantal 
misdrijven in Veenendaal gedaald met -14% ten 
opzichte van de tweede vier maanden in 2013. 
Daarmee scoort Veenendaal gunstiger dan de 
gemiddelde ontwikkeling in de regio van -10%. 
Alleen bij winkeldiefstal (+66%) zien we een 
sterke stijging. De grootste dalingen vonden 
plaats bij woninginbraken met -43%, autokraken  
(-32%), fietsendiefstal (-31%) en bedrijfsinbraken 
(-31%).
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De veiligheidscijfers over 2014 laten een verbetering zien 
van	de	objectieve	veiligheid,	zie	bovenstaande	koppen	uit	de	
persberichten	over	2014.	De	totale	criminaliteit	is	gedaald,	
maar	focus	moet	er	blijven.	Bewoners	voelen	zich	ook	relatief	
veilig in hun eigen woonomgeving (subjectieve veiligheid), 
deze	waarderen	ze	gemiddeld	met	een	7,8.	Veenendaal	is	
best veilig, zou je zo zeggen2. 

Op	veiligheidsgebied	mogen	we	tevreden	zijn.	Waar	is	dan	
nog	de	winst	te	halen?	Zoals	ook	staat	beschreven	in	het	
raadsprogramma	De	Kracht	van	Veenendaal	willen	we	de	
veiligheidsbeleving beïnvloeden; waarbij we de tolerantie in 
de	samenleving	en	de	beleving	in	de	openbare	ruimte	willen	
vergroten. Het moet niet alleen veilig zijn, maar ook veilig 
voelen. 

Er zijn locaties in Veenendaal waar mensen zich minder veilig 
voelen.	In	gevoelige	buurten	en	rondom	bepaalde	soorten	
overlast	en	delicten	willen	we	ons	scherper	organiseren.	We	
willen	sneller	kunnen	inspringen	op	ontwikkelingen	of	onveili-
ge situaties. Dat betekent niet alleen zorgen dat we de daders 
pakken	en	dat	ze	niet	recidiveren,	maar	inzetten	op	preventie.	
Bij	locaties	of	in	de	openbare	ruimte,	vroegtijdig		(potenti-
ele) slachtoffers weerbaar maken ook om ze niet nogmaals 
slachtoffer te laten worden en zorgdragen voor oren en ogen 
in	de	wijk	of	sociale	controle	en	cohesie.	We	willen	bewoners	
en	professionals	in	de	wijk	inzetten	om	te	signaleren	en	daar	
waar	onveilige	plekken	zijn,	hierop	snel	gezamenlijk	te	anti-
ciperen:	wat	kan	de	bewoner	doen	en	wat	moet	hij	overlaten	
aan	de	professionals?

2 Zie resultaten Burgerpanel in bijlage 2

Onze ambitie voor 2018 is:

“Meer grip 
op veiligheid”

Alleen	meer	grip	op	veiligheid	voor	de	professionals?	Uit	
onderzoek	blijkt	dat	het	gevoel	van	veiligheid	toeneemt	op	het	
moment	dat	de	burger	grip	heeft	op	zijn	eigen	veiligheidssitu-
atie.	Belangrijk	hierbij	is	dat	er	overeenkomst	is	tussen	publiek	
probleembesef	en	beleidsmatige	en	operationele	(zichtbare)	
aandacht van de overheid. “Doen we de dingen die er vol-
gens de burger toe doen?” Dit vraagt om voortdurend contact 
met	burgers;	en	dus	weten	wat	er	speelt3.	Door	prioriteiten	van	
inwoners	en	ondernemers	te	volgen	en	flexibele	inzet	daarop	
mogelijk te maken, gaan we voor die overeenkomst zorgen: 
bewoners	ervaren	grip!

1.1 Blijven ontwikkelen van de basis
In Veenendaal staat al een goede basis voor veiligheid. Dit ba-
sisniveau willen we behouden en blijven ontwikkelen: hoe kan 
het	beter,	slimmer,	efficiënter	en	effectiever	om	onze	doelen	
te	bereiken.	En	vooral	in	de	samenwerking,	de	informatie-uit-
wisseling en door gebruik te maken van elkaars kennis en 
instrumenten kunnen we het nog beter doen. 
Vanuit	de	basis	wordt	met	focus	op	de	prioriteiten	gewerkt	
naar	de	gezamenlijk	geformuleerde	subambities.	Het	op	
hoofdlijnen	benoemen	van	de	prioriteiten	betekent	dat	er	een	
richting	wordt	aangegeven	en	dat	er	ruimte	is	voor	flexibel	
inzetten van middelen en mogelijkheden en initiatieven van 
partners,	bewoners	of	ondernemers.	

De basis blijft behouden: regulier beleid wat werkt en/of 
waar een collegebesluit over is genomen, wordt uitgevoerd. 
Zeker	zaken	als	crisisbeheersing,	rampenbestrijding,	maar	ook	
cameratoezicht	of	het	convenant	veiligheid	sportpark	Pan-
huis	zijn	voorbeelden	van	de	(wettelijke)	basis	of	producten	
die bewoners van ons als gemeente mag verwachten. Deze 
onderwerpen	zullen	daarom	niet	benoemd	worden	in	Veilig@

3 Integrale gebiedsscan voor de gemeente Veenendaal (juni 
2014), p7, zie bijlage 1
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Veenendaal	2015-2018,	hierin	worden	zaken	benoemd	waar	
flexibiliteit	aan	de	dag	kan	worden	gelegd	om	meer	grip	te	
hebben	op	de	(eigen)	veiligheid	in	2018.	

1.2 Inhoudelijke uitgangspunten: hoe gaan 
we te werk?
We	gaan	werken	volgens	uitgangspunten,	die	gelden	voor	de	
maatregelen,	activiteiten	of	projecten	die	we	inzetten	om	de	
ambitie	te	halen.	We	kiezen	voor:

•	 Wijkgericht	werken:	we	weten	wat	er	waar	speelt	in	de	
wijk	op	het	gebied	van	veiligheid.	We	zetten	wijkgericht	in	
waar	dat	kan	en	stedelijk	waar	dat	moet.	Zet	daar	in	waar	
het	probleem	speelt	en	belast	de	omgeving	hier	niet	mee:	
dat	betekent	een	hotspotaanpak.

•	 Als	het	kan,	zet	in	op	de	eigen	verantwoordelijkheid	van	
bewoners en ondernemers: samenwerking, zelfredzaam-
heid,	proactie	en	ondersteun	burgerinitiatief.	We	willen	
optimaal	inspelen	op	de	maatschappelijke	tendens	van	
‘minder	overheid,	meer	samenleving’,	gekenmerkt	door	
zelfredzaamheid en saamhorigheid. Veiligheid is een 
verantwoordelijkheid	van	ons	allemaal.	We	willen	daarom	
ruim baan bieden aan goede initiatieven van inwoners en 
bedrijven. 

•	 Aanpak	op	maat:	zorg	dat	de	aanpak	die	gekozen	wordt	
(voor	daders,	voor	slachtoffers,	voor	de	openbare	ruimte),	
past	en	integraal	(zorg	en	straf)	is.	Denk	hierbij	aan	de	
persoonsgerichte	aanpak	en	de	groepsaanpak.

•	 Houdt	regie	in	de	keten:	niet	alleen	aanpakken,	nadat	er	
wat	gebeurd	is	(repressie),	maar	ook	aanpakken	voordat	er	
wat	gebeurt	(pro-actie)	en	hoe	in	het	vervolg	dit	te	voorko-
men	(preventie).

•	 Samenwerking	met	(veiligheids)partners:	verantwoordelijk-
heid neerleggen waar deze hoort, maar doe het vooral 
samen.	Meer	en	intensievere	samenwerking	tussen	bewo-

ners	en	ondernemers	en	met	en	tussen	professionals.	Zoals	
de	bestuurlijke	aanpak:	de	burgemeester	kan	bestuursrech-
telijke maatregelen nemen om overlast of criminaliteit aan 
te	pakken	of	tegen	te	gaan	aanvullend	op	of	in	combinatie	
met het strafrecht.

•	 Transparante	communicatie:	Houd	in	de	aanpak	en	com-
municatie ook rekening met de veiligheidsbeleving van 
bewoners.

Bovenstaande	manieren	van	werken	nemen	we	mee	in	de	af-
weging om maatregelen in te zetten. Dit betekent niet dat aan 
alle	punten	voldaan	dient	te	worden,	maar	het	belangrijkste	is	
dat er over is nagedacht. 

1.3 Sturing vanuit Veiligheid 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van 
de	openbare	orde	en	veiligheid	en	is	daarvoor	als	eerste	
aanspreekbaar	en	politiek	verantwoordelijk	en	hiermee	regie-
voerder. 

Vanuit	de	4	maandelijkse	en	de	jaarcijfers	van	Bureau	Regi-
onale	Veiligheidsstrategie	(RVS),	input	vanuit	partners	die	parti-
ciperen	in	Veilig@Veenendaal	2015-2018	en	input	vanuit	de	
samenleving	stuurt	hij	bij	in	de	prioriteiten.	Om	in	te	kunnen	
spelen	op	de	actualiteit	is	de	opzet	flexibel.	
De strategische en tactische overlegstructuur komt in hoofdstuk 
4 aan de orde.  

Jaarlijks	maken	we	met	onze	veiligheidspartners	het	uitvoe-
ringsprogramma	waarin	de	focus	binnen	de	prioriteiten	nader	
worden	uitgewerkt	in	concrete	acties.	Tegelijkertijd	met	het	
opstellen	van	het	uitvoeringsprogramma	wordt	er	gemonitord	
of	ingezette	projecten	of	acties	slagen	in	het	behalen	van	
maatschappelijk	effect.	

Monitoren	en	bijsturen	wordt	met	behulp	van	de	4	maande-

lijkse	en	de	jaarcijfers	van	RVS	gedaan,	het	Burgerpanel4 zal 
(2016) weer worden gebruikt om vragen aan onze inwoners 
te	stellen	over	veiligheid,	aandachtspunten	die	naar	voren	
komen	in	gesprekken	in	de	wijk	of	via	wijkcommissies	of	wijk-
teams,	input	vanuit	onze	veiligheidspartners	en	evaluatie	van	
de	ingezette	projecten.	

Er	wordt	ruimte	behouden	in	het	uitvoeringsprogramma	om	in	
te	kunnen	spelen	op	de	actualiteit.

1.4 Leeswijzer
De	stip	op	de	horizon	is	gegeven:	meer	grip	op	veiligheid	in	
2018,	niet	alleen	voor	de	professionals,	maar	juist	ook	voor	
de inwoners. Hiervoor willen we inzicht in de huidige situatie 
om te weten wat we moeten verbeteren. Het is objectief gezien 
best	veilig	in	Veenendaal	en	ook	veel	mensen	prettig		wonen	
in onze gemeente, wordt in hoofdstuk 2 de veiligheidsituatie@
Veenendaal 2014 nader toegelicht. 

Wat	is	belangrijk	om	te	gaan	doen	om	meer	grip	te	krijgen	
op	veiligheid	voor	bewoners	en	ondernemers:	door	te	weten	
wat	er	leeft.	Ze	zijn	op	verschillende	manieren	bevraagd	en	
hebben	hun	prioriteiten	aangegeven.	Aan	de	hand	van	de	
veiligheidssituatie@Veenendaal	en	de	input	uit	de	samenleving	
(inwoners,	ondernemers	en	professionals)	zijn	de	prioriteiten	
bepaald	voor	de	komende	4	jaar	(2015-2018),	ze	staan	in	
hoofdstuk	3.	De	inhoud	van	de	prioriteiten	zijn	flexibel	om	in	
te	spelen	op	actuele	ontwikkelingen.	Deze	inzet	of	een	even-
tuele koerswijziging wordt ingegeven door bewoners, onze 
partners	of	door	cijfers	waar	de	burgemeester	dan	over	beslist.	
De werking van de organisatie rondom Veilig@Veenendaal 
2015-2018	wordt	in	hoofdstuk	4	uiteengezet.	

4 Burgerpanel is een panel van 579 inwoners van Veenendaal 
die digitaal bevraagd worden op onderwerpen. In september 
2014 is het Burgerpanel bevraagd op veiligheid.
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2. Veiligheidssituatie
@Veenendaal 2013-2014
Wat is de huidige situatie? Hoe veilig is Veenendaal nu 
eigenlijk? Aan de hand van de objectieve veiligheid 
(cijfers) en input via het Burgerpanel voor de subjec-
tieve veiligheid, wordt de actuele veiligheidssituatie 
geschetst. 

2.1 Objectieve veiligheid
Hieronder worden de jaarcijfers van 2012, 2013 en 2014 
met elkaar vergeleken, in bijlage 2 staat de tabel van de 
cijfers.	De	cijfers	zijn	aangeleverd	door	Bureau	RVS.	Zij	geven	
elke	4	maanden	een	update.	

In	de	cijfers	van	Bureau	RVS	(gevalideerde	politiecijfers)	wordt	
duidelijk dat vanaf 2012 de criminaliteit in de gemeente 
Veenendaal	in	2014	is	afgenomen	met	6,5	%.	Ten	opzichte	
van	2013	is	de	totale	criminaliteit	met	14%	afgenomen.	Waar	
Midden	Nederland	een	daling	van	de	totale	criminaliteit	zag	
van	7%,	kent	Veenendaal	een	daling	van	14%.	Het	is	objectief	
gezien veiliger dan een aantal jaar geleden. 

Geweld	laat	een	daling	van	9%	zien	van	2014	ten	opzichte	
van 2013. Het aantal meldingen huiselijk geweld neemt af. Dit 
is iets waar we blij om zijn, alhoewel er rondom huiselijk ge-
weld vaak nog een taboesfeer hangt. De vraag blijft of er wel 
genoeg gemeld wordt. Huiselijk geweld leidt vaak tot grote 
blijvende	emotionele,	relationele	en	financiële	spanningen	of	
problemen.	Het	feit	dat	er	gemeld	wordt	of	aangifte	gedaan,	
betekent	dat	er	behoefte	is	aan	ingrijpen.

Bij	woninginbraken	zien	we	ook	een	gunstige	ontwikkeling	
(-32%).	Bovendien	zijn	de	geslaagde	woninginbraken	harder	
gedaald	dan	de	pogingen.	Dat	kan	betekenen	dat	er	meer	
hang-	en	sluitwerk	wordt	gemonteerd,	er	oplettende	buren	
zijn	en/of	meer	daders	worden	opgepakt.	Na	een	gematigde	
ontwikkeling	tot	en	met	2009	steeg	het	aantal	in	2010,	met	

een	forse	piek	in	2011.	Dankzij	de	inspanningen	tegen	wo-
ninginbraken hebben we dat aantal sterk teruggedrongen in 
2012. Het aantal woninginbraken is (flink) gedaald de laatste 
tijd, maar de daling is broos. Er wordt een verjonging van de 
dadergroepen	geconstateerd,	de	recidive	is	hoog,	evenals	de	
kans	op	herhaald	slachtofferschap.	

De meldingen jongerenoverlast laat als enige een stijging zien 
van	16%.	Uit	analyse	van	de	politie	wordt	duidelijk	dat	bij	
ongeveer	50%	van	de	meldingen	jeugd	wordt	aangetroffen	
en bij de andere helft niet (meer). In sommige van de gevallen 
waar wel jeugd was aangetroffen, werd geen overlast gecon-
stateerd.	Meestal	wordt	er	gebeld	voor	geluidsoverlast	en	in	
veel mindere mate meldingen van alcohol en drugs. Er is het 
meest	gemeld	bij	Vrekenhorst	e.o.	in	West.	Dissel	e.o.	(Noord-
oost)	en	Schrijverspark	(Centrum)	staan	op	de	tweede	plek.

Uit	cijfers	over	2013	blijkt	dat	het	centrum	als	plek	negatief	
opvalt5. 

5 Zie bijlage 4
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2.2 Subjectieve veiligheid
Uit onderzoeken uit eerdere jaren kwam een hoog onvei-
ligheidsgevoel naar voren, slechter dan in de regio en dan 
gemiddeld	genomen	in	Nederland.	Dat	Veenendaal	groeit	en	
een stedelijk karakter krijgt, kan een oorzaak hiervan zijn. 
Maar	uit	recent	onderzoek	(“Hoe	veilig	voelt	Veenendaal?”	
2013	en	het	Burgerpanel	2014)	blijkt	dat	bewoners	prettig	
wonen.	Wel	zijn	er	aandachtspunten:	op	het	gebied	van	
verkeer,	woninginbraken,	plekken	waar	jongeren	hangen,	het	
centrum en andere gevoelige buurten waar mensen zich min-
der veilig voelen, waar leefstijlen schuren. De aanbevelingen 
van	het	rapport	staan	in	bijlage	3.

Het	Burgerpanel6 is ingezet om een actueel (2014) beeld te 
krijgen van de veiligheidssituatie en de subjectieve veiligheid. 
Deelnemers	van	het	Burgerpanel	werd	gevraagd	naar	leef-
baarheid en veiligheid in de buurt en in Veenendaal. Er zijn 
536	enquêtes	verstuurd,	waarvan	er	379	zijn	ingevuld	(71%).	
De	respondenten	waren	meer	mannen	dan	vrouwen	(56%)	en	
50%	is	tussen	45	en	65	jaar.	De	conclusies	uit	het	Burgerpanel	
2014:
•	 91%	woont	prettig	
•	 Wonen	in	de	eigen	buurt	scoort	gemiddeld	een	7,8.	91%	
geeft	het	wonen	in	de	eigen	buurt	een	rapportcijfer	7	of	
hoger.

•	 Met	name	de	winkels	in	de	buurt	(78%),	het	feit	dat	alles	
per	fiets	bereikbaar	is	(71%)	en	het	aanwezig	zijn	van	
groen	(66%)	zorgen	ervoor	dat	inwoners	het	prettig	vinden	
om te wonen in Veenendaal.

•	 47%	heeft	veel	contact	met	buurtbewoners	en	63%	vindt	
dat	buurtbewoners	prettig	met	elkaar	omgaan

•	 71%	spreekt	anderen	wel	eens	aan	op	verkeerd	gedrag
•	 75%	vindt	dat	zijn/	haar	buurt	niet	vooruit,	maar	ook	niet	

achteruit is gegaan.
•	 67%	voelt	zich	wel	eens	onveilig	met	name	de	plekken	

6 Alle resultaten van het Burgerpanel staan in de bijlage

waar jongeren hangen. Ook in het centrum voelt een kwart 
van de inwoners zich wel eens onveilig. 

•	 79%	gaat	wel	eens	uit	in	het	centrum	en	84%	hiervan	voelt	
zich veilig

•	 95%	gaat	wel	eens	winkelen	in	het	centrum	en		voelt	zich	
hier doorgaans veilig

Woninginbraak	en	verkeersonveiligheid	zijn	items	die	van	
invloed	zijn	op	het	veiligheidsgevoel.	Plekken	die	benoemd	
worden waar inwoners zich minder veilig voelen zoals het 
centrum,	komen	ook	weer	terug	of	plekken	waar	groepen	
jongeren hangen. Subjectieve veiligheid is een lastig te sturen 
onderwerp.	Een	incident	kan	een	positieve	ontwikkeling	in	één	
klap	weer	teniet	doen.	Incidenten	hebben	een	lang	na-ijleffect	
op	het	veiligheidsgevoel.

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie
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3. #Prioriteiten voor 
Veilig@Veenendaal 2015-2018
De prioriteiten voor Veilig@Veenendaal 2015-2018 
komen voort uit de Veiligheidssituatie@Veenendaal, de 
input van de Veense samenleving en van professionals 
via de gebiedsscan, maar ook uit de bijeenkomsten die 
we met onze veiligheidspartners hebben gehad. 

Waarom	is	het	belangrijk	om	bewoners	en	ondernemers	te	
bevragen	op	wat	zij	belangrijk	vinden	voor	het	veiligheids-
plan	voor	de	gemeente?	We	willen	vooral	écht	duidelijk	
hebben	wat	het	publiek	probleem	is,	zodat	we	als	overheid	
hier	beleidsmatig,	maar	ook	operationeel	op	kunnen	inzetten.	
Niet	alleen,	maar	samen	met	professionals	in	de	wijk	en	de	
bewoners.	Niet	alleen	op	de	repressie,	maar	juist	ook	de	oor-
zaken	van	het	probleem	aanpakken,	zodat	het	zich	niet	meer	
voordoet.	Door	prioriteiten	van	inwoners	(en	ondernemers)	te	
volgen	en	flexibele	inzet	daarop	mogelijk	te	maken,	gaan	we	
voor	die	overeenkomst	zorgen:	bewoners	ervaren	grip!

3.1 Wat prioriteren bewoners?
Bewoners	zijn	op	verschillende	manieren	bevraagd.	Via	de	
wijkmanagers zijn de bewonerscommissies benaderd om be-
woners	hun	prioriteiten	aan	te	laten	geven	en	er	zijn	bewoners	
benaderd	via	het	Burgerpanel.	
•	 Er	zijn	101	formulieren	van	bewoners	teruggekomen.	
•	 Er	zijn	536	enquêtes	vanuit	het	Burgerpanel	verstuurd	en	
379	ingevuld	en	geretourneerd.	

•	 Als	check	is	de	Veiligheid	in	Veenendaal	avond	(ViVa)	
begin oktober 2014 georganiseerd. Hier waren ongeveer 
100	deelnemers.	Bewoners	hebben	gecheckt	of	de		prio-
riteiten	klopten	en	hun	ideeën	meegegeven	waar	we	aan	
moeten	denken	bij	de	verschillende	prioriteiten.	

•	 Bewoners	prioriteerden	overlast	groepen	jongeren	(ge-
luidsoverlast),	woninginbraak,	vuurwerk,	donkere	plekken,	
onverzorgd groen en verkeersonveiligheid

Het	feit	dat	bewoners	in	de	formulieren	en	het	Burgerpanel	
aangaven	hondenpoep	als	overlast	te	ervaren,	wordt	geïnter-
preteerd	als	signaal	dat	het	veilig	voelt	in	Veenendaal.	Het	is	
geen	onderwerp	dat	thuishoort	in	Veilig@Veenendaal	2015-
2018,	dat	kwam	na	de	check	op	de	Veiligheid	in	Veenendaal	
avond	(ViVa)	niet	meer	voor	in	de	prioriteiten.	Desalniettemin	
wordt hier wel aandacht aangegeven door de betreffende 
afdeling	en	handhavend	tegen	opgetreden.	

De jongerenraad als adviesorgaan is gevraagd naar wat zij 
belangrijk	vinden.	Zij	gaven	aan	dat	ze	zich	veilig	voelen,	er	
verkeerssituaties zijn die onveilig (kunnen) zijn of worden, er 
groepen	jongeren	zijn	die	zij	zelf	soms	ook	hinderlijk	vinden	
en	dat	veiligheid	op	scholen	een	issue	kan	zijn.	

3.2 Wat prioriteren ondernemers?
Via	bestaande	overleggen	(horeca	en	KVO)	zijn	ondernemers	
bevraagd	op	hun	prioriteiten	via	formulieren.	
•	 Er	zijn	42	formulieren	van	ondernemers	ontvangen.	
•	 Als	check	was	er	een	workshop	op	de	Binnenstadbeurs	

begin oktober 2014. Hier hebben ondernemers gecheckt of 
de	prioriteiten	klopten	en	hun	ideeën	meegegeven	waar	we	
aan	moeten	denken	bij	de	verschillende	prioriteiten.	Zij	pri-
oriteerden:	overval/	beroving,	overlast	groepen	jongeren	
(incl.	drugsgebruik)	en	donkere	plekken.	

Ook	ondernemers	geven	aan	hondenpoep	als	overlast	te	erva-
ren. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande bij bewoners. 

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie

Veilig Wonen Veilig Ondernemen Jeugd & Veiligheid Veilige Leefomgeving



8

3.3 Trends en ontwikkelingen 
volgens professionals 
Bureau	RVS	heeft	voor	de	integrale	gebiedsscan	met	profes-
sionals	gesproken.	Hierin	zijn	de	professionals	bevraagd	op	
trends	en	ontwikkelingen.	Niet	alleen	lokaal,	maar	ook	lande-
lijke	ontwikkelingen	of	trends	die	gezien	worden.	Buiten	de	
daling van de totale criminaliteit zien we landelijk een daling 
van	het	percentage	bewoners	dat	criminaliteit	als	belangrijkste	
probleem	ziet.	Dit	wordt	mede	beïnvloed	door	de	economische	
crisis, waardoor het merendeel van de bewoners het meeste 
belang	hecht	aan	oplossing	van	dit	probleem	boven	crimina-
liteit.

Het slachtofferschap verandert: 
•	 Ouderen	worden	meer	slachtoffer	van	babbeltrucs	en	(inter-
net)oplichting.	

•	 Internet	en	sociale	media	hebben	een	grotere	impact	op	
de	maatschappij	en	het	veiligheidsgevoel	van	inwoners.	
Digipesten	of	cybercrime	zullen	meer	opvallen.	Waar	nodig	
passen	we	onze	werkwijze	aan	op	deze	ontwikkelingen.	

•	 Vanwege	beter	beveiligingde	woningen	wordt	een	verschui-
ving	verwacht	naar	plofkraken	en	(woning)overvallen,	ook	
uitbuiting zal meer aandacht vragen.

Daders en overlastplegers: 
•	 Jongeren	die	delicten	plegen,	hebben	te	maken	(gehad)	met	
problemen	rondom	een	laag	IQ,	vroegtijdig	schoolverlaten,	
drugs of ontwricht gezin. Een (vroegtijdige) dadergerichte 
integrale	aanpak	werkt	juist	ook	bij	deze	jongeren	preven-
tief. 

•	 Er	wordt	een	toename	van	huiselijk	geweld	en	huisver-
boden verwacht. Dit kan te maken hebben met slechte 
doorstroming in de woningmarkt en scheidende gezinnen 
die	nog	onder	één	dak	moet	blijven	wonen.	

•	 Door	afnemende	intramurale	zorg	als	gevolg	van	de	de-
centralisaties	(jeugdzorg,	WMO	en	participatiewet)	lijkt	de	

kans groot dat het aantal kwetsbare en/of zorgmijdende 
mensen in de buurt toeneemt. 

•	 Criminele	samenwerkingsverbanden	kunnen	een	rol	spelen	
in lokale delicten, zij kunnen geweld gebruiken om hun 
doel te bereiken. Daarnaast worden “anderen” ingezet om 
vergunningen	te	verkrijgen	waardoor	BIBOB	procedures	
worden omzeild en het lastig blijft om de netwerken en 
samenwerkingsverbanden	aan	te	pakken.	Vermenging	van	
de onderwereld met de bovenwereld is iets wat we als 
overheid niet willen faciliteren (ondermijning).  

Participatiesamenleving: 
•	 Veenendalers	zijn	steeds	mondiger	als	het	gaat	om	eigen	
veiligheid	(grip).	

•	 Er	is	een	groeiend	besef	dat	de	politie,	ondernemers,	
bewoners en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de 
bestrijding van criminaliteit en overlast. Dat biedt kansen 

voor	burgerparticipatie	en	co-creatie.	De	intensivering	van	
de	samenwerking	in	duurzame	netwerken	is	dé	uitdaging	
voor	de	komende	jaren.	Bewoners	zetten	zich	in	toenemen-
de	mate	in	voor	buurtparticipatie,	wat	aantoonbaar	zorgt	
voor meer leefbaarheid. 

Veilig samenleven7: 
•	 In	Veenendaal	wonen	we	dicht	op	elkaar,	we	kennen	een	

grote diversiteit aan culturen en gebruiken, zowel vanuit 
etniciteit	als	religie.	Dat	vraagt	om	tolerantie,	aanpassings-
vermogen	en	respect	voor	elkaar.	Schurende	leefstijlen	kan	
polarisatie	tot	gevolg	hebben.	

•	 Polarisatie,	het	benadrukken	van	verschillen	tussen	groepen	
mensen,	kan	op	den	duur	leiden	tot	radicalisering.	

•	 Radicaliseringsprocessen	van	jongeren	blijken	minder	

7 Integrale gebiedsscan p 16
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afwijkend	van	normale	ontwikkelingsprocessen	dan	eerder	
gedacht. Een ieder kan signaleren en dat is ook nodig. Een 
integrale	aanpak	vanuit	een	breder	zorg-	en	welzijnsper-
spectief,	om	deradicalisering	proberen	te	bewerkstelligen,	
is	geboden.	Dit	soort	processen	kunnen	nu	niet	meer	bij	
incidenten geschaard worden, komende jaren zal dit vaker 
gaan voorkomen. 

3.4 #prioriteiten voor Veilig@Veenendaal 
2015-2018
De	veiligheidssituatie@Veenendaal,	de	input	vanuit	de	samen-
leving	en	de	trends	en	ontwikkelingen	volgens	professionals	
uit	de	integrale	gebiedsscan	hebben	geleid	tot	4	prioriteiten.	
De	invulling	van	de	prioriteit	is	flexibel,	gedurende	de	looptijd	
van	Veilig@Veenendaal	2015-2018	staan	de	prioriteiten	open	
voor	een	nieuwe	of	andere	aanpak	of	een	andere	focus	als	dit	
nodig is. 

•	 Veilig	wonen:	woninginbraak,	huiselijk	geweld	en	illegale	
bewoning8. 

•	 Veilig	Ondernemen:	veilig	uitgaan,	winkeldiefstal,	zakken-
rollerij, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

•	 Jeugd	en	Veiligheid:	Veilig	thuis,	op	straat,	uitgaan,	winke-
len	en	op	school

•	 Veilige	leefomgeving:	schoon,	heel	en	veilig	(verkeer,	
donkere	plekken,	verlichting,	groen,	vuurwerk),	(drugs9-)	
overlast	(-plegers),	geweld	(hieronder	valt	ook	overval,	
beroving), vernielingen (vandalisme, straatmeubilair), 

8 Illegale bewoning is toegevoegd door professionals. Het is niet 
helder in welke mate/ omvang we hier last van ondervinden. 
Hier zal onderzoek naar moeten worden gedaan.

9 Drugsoverlast komt bij bewoners (lager dan de top 3), de 
ondernemers en de professionals naar boven. Het is niet helder 
in welke mate/ omvang we hier last van ondervinden. Hier zal 
onderzoek naar moeten worden gedaan.

fietsendiefstal,	veilig	samenleven:	schurende	leefstijlen	als	
opmaat	naar	polarisatie/	radicalisering.

Samen	met	onze	partners,	die	nodig	zijn	om	de	prioriteiten	
goed uit te kunnen voeren, hebben we ambities geformuleerd 
en	activiteiten,	projecten	en	maatregelen	beschreven	die	we	
in	2015	kunnen	inzetten.	Met	Veilig@Veenendaal	2015-2018	
sluiten	we	aan	bij	de	Regionale	Veiligheidsstrategie	van	Mid-
den-Nederland.	Onze	prioriteiten	komen	overeen,	maar	zijn	
uiteraard	vooral	afgestemd	op	de	lokale	behoefte.	

Veilig Wonen Veilig Ondernemen Jeugd & Veiligheid Veilige Leefomgeving
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Prioriteit Veilig Wonen
“veilig in en om de woning”

Wanneer voel je je veilig in en om je woning? Als je 
niet bang hoeft te zijn binnens- of buitenshuis. Dat 
je je vrij voelt in je eigen huis, dat er rekening met je 
gehouden wordt en dat je behandeld wordt als een 
gelijkwaardige (huiselijk geweld). Dat jouw spullen, 
jouw inboedel, je kostbare én je niet kostbare spullen 
veilig zijn (woninginbraak). Dat de buren een oogje in 
het zeil houden, ook als je een weekendje weg bent 
(sociale controle). kortom: je voelt je veilig in en om je 
woning. 

1. Wat doen we al aan 
Veilig wonen@Veenendaal?
Op	het	gebied	van	huiselijk	geweld	wordt	aan	alle	kanten	al	
hard gewerkt aan de meldingsbereidheid door de invoering 
van de meldcode10. Het convenant Huiselijk geweld voor 
de	provincie	Utrecht	helpt	bij	het	uitwisselen	van	informatie	
in	het	casusoverleg.	Bij	escalatie	kan	de	burgemeester	een	
huisverbod	opleggen	aan	uithuisgeplaatste	waar	een	straat-	en	
contactverbod van 10 dagen aan hangt. 

Op	het	gebied	van	woninginbraken	is	er	sinds	2012	jaarlijks	
een	integraal	plan	om	op	alle	fronten	de	inbraken	tegen	te	
gaan:	aanpak	van	de	daders,	van	de	hotspots	en	inzet	van	de	
buurtbewoner	als	expert	van	zijn	of	haar	buurt.	
Op	het	gebied	van		illegale	bewoning	wordt	nog	niet	of	nau-
welijks gecontroleerd door onze handhavers. 

2. Ambities 
1. De meldingsbereidheid van huiselijk geweld 
 vergroten.
2. Een daling van het aantal woninginbraken in 2018. 
3. Meer zicht op illegale bewoning. 

10 Deze meldcode helpt organisaties (als scholen, kerken, hulpver-
lenende instellingen) om huiselijk geweld of kindermishandeling 
te melden

Aanpak
•	 Meer	signaleren.	Mensen	moeten	zich	meer	bewust	worden	

van verschillende delicten en hiervan ook melding maken 
bij een vermoeden. 

•	 Afstemming	en	samenwerking	met	omliggende	gemeenten	
is noodzakelijk om de veiligheid te bevorderen. 

Ad 1. Huiselijk geweld
We	gaan	meer	communiceren	met	burgers	zodat	zij	huiselijk	
geweld herkennen en weten wat te doen als zij vermoedens 
hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast 
willen	we	meer	meldingen	vanuit	scholen	en	kinderopvang.	
Leraren	en	medewerkers	van	een	kinderopvang	zijn	intensief	
bezig met kinderen en jongeren en zouden (mogelijk in een 
vroeg	stadium)	huiselijk	geweld	kunnen	herkennen.	Zij	kunnen	
vervolgens actie ondernemen conform de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

Ad 2. Woninginbraak
De	aanpak	tegen	de	woninginbraak	blijft	intensief.	Het	is	een	
delict	met	grote	impact	op	de	slachtoffers	en	we	zien	dat	het	
delict	een	opstap	kan	zijn	naar	zwaardere	criminaliteit.	We	
werken integraal samen, niet alleen binnen Veenendaal, maar 
ook	met	de	gemeenten	om	ons	heen.	De	politie	probeert	veel	
(preventief)	aandacht	te	geven	aan	woninginbrekers.	Wanneer	
zij	gepakt	zijn,	passen	we	een	persoons-gerichte	aanpak	toe	
om recidive te voorkomen: we bieden een alternatief (werk, 
dagbesteding,	uitkering,	woning).	Hier	heeft	het		OM	ook	een	
rol	in:	zij	heeft	de	intentie	woninginbrekers	in	2015	conse-
quent	te	vervolgen	op	basis	van	landelijke	richtlijnen	(inclusief	
het	ter	zitting	eisen	van	justitiële	voorwaarden).	Niet	alleen	de	
politie	herkent	de	criminelen,	maar	ook	hierin	zal	de	samen-

“Je voelt je veilig 
in en om je woning”
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werking	tussen	de	politie	en	de	boa’s	geïntensiveerd	worden.	

Ad 3. Illegale bewoning
Er is weinig informatie over illegale bewoning. Het is er wel, 
maar	het	is	niet	bekend	in	welke	mate	en	de	partners	weten	el-
kaar hierin nog niet goed te vinden. Er zal onderzoek worden 
gedaan	naar	omvang	en	bekeken	worden	of	we	hierop	willen	
en	kunnen	handhaven.	We	zullen	een	goede	samenwerking	
tussen	partners	opzetten	om	informatie	over	illegale	bewoning	
met	elkaar	te	(kunnen)	delen	om	een	adequate	aanpak	te	
kunnen ontwikkelen.

Veilig Wonen Veilig Ondernemen Jeugd & Veiligheid Veilige Leefomgeving
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Prioriteit Veilig Ondernemen
“Creëren van een veilig ondernemersklimaat”

Wanneer is het Veilig ondernemen@Veenendaal? Als 
we een veilig centrum en veilige bedrijventerreinen 
hebben en het veilig winkelen en uitgaan is. In Veen-
endaal hoef je niet bang te zijn voor zakkenrollers, 
winkeldieven of uitgaansgeweld. Ondernemers, politie 
en gemeente werken namelijk zodanig samen dat 
criminelen geen kans hebben. We hebben integere 
ondernemers, geen last van criminele samenwer-
kingsverbanden en hiermee geen vermenging tussen 
onder- en bovenwereld. We hebben ook oplettende, 
bewuste en actieve ondernemers die een luisterend 
oor vinden bij veiligheidspartners als er een vermoe-
den is van zaken die daglicht niet kunnen verdragen. 
Veiligheidspartners kunnen hierin actief optreden. 
Kortom: een veilig ondernemersklimaat, dat is een 
zaak van ons allemaal.

1. Wat doen we al aan 
Veilig ondernemen@Veenendaal?
Veenendaal	profileert	zich	als	een	prettige	winkelstad	met	een	
goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Het sleutelwoord 
van het huidige beleid in het domein Veilig ondernemen is 
‘Netwerksamenwerking’.	De	gemeente,	politie	en	ondernemers	
werken	samen	binnen	het	Keurmerk	Veilig	Ondernemen	(KVO)	
en	het	horecaconvenant	Veilig	Uitgaan	in	Veenendaal.	We	
hebben	KVO’s	voor	het	centrum,	de	Ellekoot,	dr.	Slotemaker	
Bruïneplein	en	de	Bedrijventerreinen.	Aan	het	KVO	en	het	ho-
recaconvenant	zijn	overleggen	gekoppeld	waarin	de	actuele	
veiligheidssituatie	wordt	besproken.	Voor	de	actieve	aanpak	
van	hennep	vindt	ketensamenwerking	plaats	via	het	hennep-
convenant. Vanuit de samenwerkingsverbanden en de gemeen-
te wordt actief gewerkt aan bewustwording en voorlichting 
van	alle	ketenpartners.	Daarnaast	houden	gemeente	en	politie	
regulier	toezicht	op	de	bedrijven	en	bij	het	winkelend	publiek.	
De	gemeente	past	daarbij	ook	het	bestuurlijke	instrumentari-
um	toe,	zoals	de	Wet	Bevordering	integriteitsbeoordelingen	
(BIBOB).	Tenslotte	participeert	de	gemeente	op	het	gebied	van	
alcoholmatigingsbeleid	en	horecatoezicht	in	FrisValley.	

2. Ambities 
1. Ondernemers bewust maken van de eigen invloed 

op de veiligheidssituatie en door betere samenwer-
king zelf effectiever opereren

2. Preventie en toezicht zodanig inzetten dat zakken-
rollerij, winkeldiefstal minder plaatsvindt in 2018

3. ‘Schoon’ ondernemerschap nastreven: we faciliteren 
geen criminelen en pakken vermenging van onder- 
en bovenwereld aan en proberen te voorkomen.

Aanpak
•	 samenwerken	en	signaleren	binnen	de	keten	te	verbeteren	

(intensiveren ketensamenwerking)
•	 investeren	in	voorlichting	om	het	bewustzijn	van	eigen	
veiligheid	te	bevorderen	(preventie)

•	 (on)gewild	faciliteren.

Ad 1. Intensiveren samenwerking
Veilig	ondernemen	is	een	zaak	van	ons	allemaal.	Ketensamen-
werking	was	al	de	kern	van	de	aanpak	en	we	blijven	hierin	
investeren.	Binnen	het	KVO	Centrum	willen	we	daarom	graag	
de	3e	ster	binnenhalen.	We	zetten	nadrukkelijker	in	op	een	
aansluitende	samenwerking	tussen	boa’s,	politie	en	particu-
liere	beveiliging	om	alle	toezichtstaken	op	te	pakken.	Het	reali-
seren	van	een	communicatiekanaal	tussen	boa’s	en	de	politie	
is	hierbij	onmisbaar.	We	trekken	een	tweede	jeugd-boa	aan	
en	we	brengen	een	boa	op	de	bedrijventerreinen	terug.	
We	betrekken	bewoners	bij	het	tegengaan	van	criminaliteit:	
we maken hen bewust van waar zij zaken kunnen melden die 
in	hun	buurt	spelen	(hennepkwekerij	of	fraude).	Dit	zal	ook	
in	de	samenwerking	binnen	het	hennepconvenant	besproken	
worden.	We	starten	met	een	casusoverleg	bestuurlijke	aanpak,	

“Een veilig 
ondernemersklimaat, 

dat is een zaak van 
ons allemaal”
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waar informatie kan worden uitgewisseld om georganiseerde 
criminaliteit	tegen	te	gaan.	We	willen	daarbij	nog	beter	in	
kaart	brengen	waar	welk	bedrijf	precies	zit	in	Veenendaal.

Ad 2. Investeren in preventie
Preventie	is	een	belangrijke	eerste	stap	om	te	voorkomen	dat	
mensen	slachtoffer	worden	van	criminaliteit.	Bewustwording	
over wat zij zelf kunnen doen om criminaliteit in hun omgeving 
te	voorkomen,	maar	ook	hoe	ze	hierop	kunnen	anticiperen	
door	te	melden.	We	informeren	en	adviseren	ondernemers	en	
winkelend	publiek	ook	ongevraagd	indien	er	zaken	zijn	die	
veilig lijken, maar dat niet zijn. 
Tenslotte	gaan	we	themagerichte	voorlichting	geven	aan	doel-
groepen	die	het	betreft	(pandeigenaren	bv).	

Ad 3. (On)gewild faciliteren 
We	willen	dat	ondernemers	en	publiek	meer	alert	zijn	op	on-
veilige situaties: daarom is het van belang dat zij ook ergens 
terecht	kunnen	met	de	signalen.	Er	wordt	vanuit	KVO	gewerkt	
aan	een	veiligheidsapp	en	een	veiligheidsplatform	waar	de	
meldingenstructuur	op	komt	te	staan	en	ook	ontzeggingen	wor-
den	vermeld.	We	werken	aan	een	signaleringskaart	of	–sticker	
die de structuur verder verduidelijkt en kijken naar de mogelijk-
heden	voor	een	SMS-alert.
Ter	voorkoming	van	het	ongewild	faciliteren	van	criminele	
activiteiten	herzien	we	ons	beleid	op	de	Wet	Bevordering	inte-
griteitsbeoordelingen	door	het	openbaar	bestuur	(Bibob).	We	
denken aan een uitbreiding naar vastgoedtransacties met de 
overheid en aan een uitbreiding naar omgevingsvergunningen 
bij	signalen	van	partners.	We	zetten	ons	bestuurlijke	instrumen-
tarium nóg beter in bij overlast of georganiseerde criminaliteit. 
We	denken	aan	het	integraal	controleren	van	panden	waar	
iets	mee	is	en	eventuele	pandsluitingen	als	dit	aan	de	orde	is	
(bijvoorbeeld	bij	drugshandel	of	hennepkwekerijen).	
 

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie
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Prioriteit Jeugd & Veiligheid
“Voorkom dat jongeren overlast veroorzaken en zich misdragen”

Welk gedrag verwachten we van jongeren? Dat 
jongeren naar school gaan, eventueel in combina-
tie met werken. Dat jongeren aanspreekbaar zijn op 
hun gedrag. Dat jongeren elkaar mogen ontmoeten 
op straat en dat ze voldoende rekening houden met 
omwonenden. Dat jongeren zich veilig voelen. Dat 
jongeren geen overlast veroorzaken in de wijken en 
dat jongeren zich niet inlaten met criminele activitei-
ten. Kortom, jongeren gedragen zich in Veenendaal.

1. Wat doen we al aan 
Jeugd& veiligheid@Veenendaal?
De	gemeente	heeft	specifieke	aandacht	voor	de	jongeren	die	
de	meeste	overlast	veroorzaken	en/of	strafbare	feiten	plegen.	
Samen	met	de	politie	selecteert	de	gemeente	de	jongeren	voor	
een	persoons-gerichte	aanpak	op	maat.	Dit	is	een	strakke	aan-
pak	met	een	combinatie	van	zorg	en	drang/dwang,	met	als	
doel de jongere te bewegen andere keuzes te maken. Deze 
aanpak	richt	zich	op	jongeren	tot	23	jaar.	
Eén	keer	per	jaar	worden	de	jeugdgroepen	door	politie,	
boa’s	en	jongerenwerk	in	kaart	gebracht	(shortlist).	Dan	wordt	
bepaald	of	er	jeugdgroepen	zijn	waarvoor	een	groepsaan-

pak	nodig	is.	In	een	groepsaanpak	werken	partners	intensief	
samen	in	een	kernteam	op	één	groep.	Er	is	nu	een	groepsaan-
pak,	met	kernteam	bestaande	uit	gemeente,	politie,	Patrimo-
nium	Woonstichting,	jongerenwerk	Veens	op	één	hinderlijke	
jeugdgroep.	Vier	keer	per	jaar	is	overleg	met	de	partners	over	
jongeren	in	de	openbare	ruimte	(JOR)	om	ontwikkelingen	en	
trends	te	bespreken.
Bewoners	en	professionals	geven	aan	dat	er	signalen	en	ver-
moedens zijn van drugsdealen. Onderzoek naar drugsoverlast 
komt	terug	in	de	prioriteit	Veilige	Leefomgeving.
Tot	slot	heeft	de	gemeente	ook	oog	voor	de	behoefte	van	
jongeren	om	elkaar	te	ontmoeten.	Waar	nodig	investeert	de	
gemeente, in overleg jongeren en omwonenden, in een jonge-

renplek.	Een	jongerenplek	is	zo	ingericht	dat	jongeren	elkaar	
daar kunnen ontmoeten en waar regels gelden. In Veenendaal 
is	er	sinds	april	2014	één	formele	jongerenplek	aan	de	Mid-
dellaan in de wijk Petenbos.

2. Ambities
1. Voorkom dat jongeren overlast veroorzaken en zich 

misdragen door vroegtijdig signalen op te pakken 
als jongeren op straat en in de wijk zich negatief 
gedragen en adequaat handelen.

2. De jeugdketen is gesloten. Dit betekent dat partners 
elkaar weten te vinden en samen de zorgen die er 
zijn over een jeugdige oppakken.

3. Jongeren voelen zich veilig, thuis, op straat en op 
school. 

Aanpak 
Richt	je	op	jongeren	waar	zorgen	over	zijn	en	investeer	in	
deze	jongeren	en	het	gezin.	Pak	dit	zo	vroeg	mogelijk	op,	
handel	snel	en	laat	niet	los.	Dit	komt	op	hoofdlijnen	overeen	
met	de	aanpak	van	de	CJG-jeugdteams,	die	vanaf	1	januari	
2015	operationeel	zijn.	Deze	CJG-jeugdteams	zijn	in	de	lead	
als	het	gaat	om	tijdig	en	adequaat	te	reageren	als	er	zorgen	
zijn over een jeugdige. Ook als de veiligheid van de jongere 
of de samenleving in het geding is. In die gevallen kunnen 
vanuit	het	oogpunt	van	veiligheid	specifieke	maatregelen	wor-
den ingezet. Die maatregelen moeten dan naadloos aansluiten 
bij	de	werkwijze	van	CJG-jeugdteams.	Verder	hebben	partijen	
die	veel	zien	van	en	weten	over	het	gedrag	van	jongeren	op	
straat en in de wijk, een belangrijke signalerende functie. 

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie

“Jongeren gedragen 
zich in Veenendaal”
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Ad 1. Voorkom dat jongeren overlast veroorzaken en zich 
misdragen
Direct handelen als er zorg is over het gedrag van een jongere 
op	straat	en	in	de	wijk.	Zorg	dat	signalen	zoveel	mogelijk	al	
op	de	basisschool	leeftijd	adequaat	worden	opgepakt.	
Wees	pro-actief	en	haal	signalen	op	uit	de	straat	en	in	de	wijk.	

Ad 2. Jeugdketen is gesloten
Er zijn veel veranderingen in sociaal domein vanaf 1 januari 
2015.	Belangrijke	verandering	is	dat	de	CJG-jeugdteams	
operationeel	zijn.	Om	de	ambitie	van	de	CJG-jeugdteams	én	
van	Veilig@Veenendaal	2015-2018	te	behalen,	moet	er	goede	
samenwerking	en	afstemming	komen	tussen	deze	CJG-jeugd-
teams,	jongerenwerk	Veens,	politie,	boa’s,	Patrimonium	Woon-
stichting en de gemeente. Deze samenwerking heeft tot doel te 
komen	tot	een	pro-actieve	en	integrale	aanpak.	
In	onderling	overleg	kan	het	inzetten	van	drang-	en	dwang-
maatregelen	onderdeel	uitmaken	van	deze	integrale	aanpak.	
De	ambitie	is	om	signalen	zo	vroeg	en	adequaat	mogelijk	op	
te	pakken.	Daarnaast	moet	er	voldoende	aandacht	blijven	
voor	jongeren	in	de	leeftijd	12-23	jr.	die	de	aansluiting	met	
school en/of werk missen en dreigen af te glijden naar crimi-
nele activiteiten. Het moet zo snel mogelijk duidelijk zijn na 1 
januari	2015	bij	wie	je	met	je	zorgen	over	een	jongere	terecht	
kan.

Ad 3. Jeugd voelt zich veilig
Vroegtijdig	signalen	oppakken	en	snel	handelen	(dit	is	in	feite	
eenzelfde	aanpak	als	voor	jongeren	die	zelf	veiligheidsrisico	
zijn	voor	anderen	of	de	maatschappij).	Maak	afspraken	met	
de	CJG-jeugdteams	en	Veens	om	te	investeren	in	jongeren,	hen	
weerbaar te maken. In het bijzonder als de veiligheid of het 
gevoel	van	veiligheid	thuis,	op	straat	of	op	school	bij	jonge-
ren	in	het	geding	is.	Speel	hierbij	in	op	gesignaleerde	trends	
op	dit	gebied.	Betrek	jongeren	en	bewoners	bij	hun	buurt	en	
maak ze medeverantwoordelijk voor hun eigen omgeving. 

 

1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie
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1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie

Prioriteit Veilige Leefomgeving
“Veilig gevoel in de buurt”

Wanneer voel je je veilig op straat? Als het opgeruimd 
is en schoon, goed gesnoeid en nette plantsoenen, 
goed verlichte pleinen en stegen, als jij en de kinde-
ren veilig over kunnen steken (schoon, heel, verlicht 
en verkeersveilig). Geen dichtgetimmerde woningen 
of panden, er geen verloedering toeslaat in een wijk 
of buurt en bewoners trots zijn op hun buurt en in 
gezamenlijkheid activiteiten kunnen oppakken om 
de buurt beter te maken. Als er geen overlast is van 
geluid, buren, mensen op straat, drugs, alcohol, afval, 
vuurwerk (overlast). En als er overlast is, kunnen we 
elkaar aanspreken (zonder agressie) alleen of samen 
met een professional, veilig samenleven. Kortom: een 
veilige buurt. 

1. Wat doen we al aan 
Veilige leefomgeving@Veenendaal?
Om	de	wijken	op	orde	te	houden,	zodat	bewoners	prettig	wo-
nen	(91%),	wordt	al	inzet	gepleegd:	het	integraal	beheerplan	
(schoon	en	groen)	en	het	gemeentelijk	verkeer	en	vervoersplan	
(wegen),	verlichtingsplan,	de	inzet	van	wijkgericht	werken	met	
als	vooruitgezette	post	de	wijkmanagers	en	de	wijkagenten,	
wijkteams, bewonerscommissies, actieve bewoners als de 
buurtouders,	buurtpreventers	en	de	buurtbemiddelaars.
Er	is	aandacht	voor	om	ook	begrip	te	kweken	voor	elkaars	
levenswijze	(Veenendaal	Tolereert,	2013).	Daar	waar	jon-
geren	overlast	veroorzaken	worden	zij	aangepakt	met	een	
aanpak	op	maat.	Daarnaast	zijn	er	sleutelfiguren	benaderd	uit	
verschillende kringen en van verschillende achtergronden die 

onderling	contact	hebben	(Bruggenbouwen	voor	veiligheid)	
om beelden en levenswijzen uit te wisselen. Door elkaar
te kennen en gekend te worden, versterkt de sociale cohesie 
en	wordt	tevens	ingezet	op	het	creëren	van	veiligheidsgevoel.	
Dit betekent niet dat we er al genoeg aan hebben gedaan, 
we	blijven	hierop	investeren.	De	diversiteitsnota	zal	hier	ook	
nader	uitwerking	aan	geven.	Met	de	veranderingen	in	het	
sociaal	domein	zien	professionals	dat	de	kans	op	het	‘ervaren	
van	meer	overlast’	toeneemt,	omdat	kwetsbaren	en/of	zorgmij-
ders	langer	thuis	hulp	zullen	moeten	afwachten.	Wanneer	de	
overlast	onhoudbaar	is/	wordt,	pakt	het	interventieteam	over-
lastplegers	integraal	aan.	Indien	nodig	is	het	mogelijk	op	te	
schalen naar de samenwerking binnen het Veiligheidshuis (met 
het	OM,	waar	zorg	en	strafrecht	bij	elkaar	komen).	Wanneer	

detentie	is	opgelegd,	is	de	gemeente	verantwoordelijk	voor	de
nazorg	van	de	ex-gedetineerde.	Om	te	zorgen	dat	bewoners	
zich	aan	de	regels	houden,	houden	de	boa’s	en	de	politie	
toezicht	en	kunnen	ze	handhaven	op	basis	van	de	APV11. 
Overlast van vuurwerk valt hier bijvoorbeeld onder12.

Ambities 
1. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig 

(verkeer, vernielingen, vuurwerk, fietsendiefstal, 
verlichting)

2. Integrale aanpak van (drugs-) overlast en geweld 
(-plegers)

3. “Kennen en gekend worden” (veiligheidsgevoel in 
de wijk, sociale controle en cohesie, schurende

leefstijlen › voorkomen/ signaleren van polarisatie/ 
radicalisering)

11 Bijvoorbeeld het niet verstrekken van vergunningen (gelegen-
heden, maar ook evenementen) vanwege verstoringen van 
de openbare orde of de veiligheid, samenscholingsverbod of 
optreden bij ongeregeldheden, venten, toezicht op horeca en 
sluitingstijden (vanwege overlast na uitgaan/ uitgaansgeweld), 
maatregelen tegen overlast en baldadigheid (waaronder hin-
derlijk gedrag en gebruik, overlast van alcohol en (soft) drugs 
dealen), handhaven op het afsteken van vuurwerk anders dan 
rond de jaarwisseling, geluidshinder , afval

12 Er mag alleen op oudjaarsdag vanaf 18:00 uur tot nieuwjaars-
dag 02:00 uur vuurwerk afgestoken worden door particulie-
ren, De rest van het jaar kan een professioneel bedrijf een 
evenementenvergunning hiervoor aanvragen waarvoor tevens  
goedkeuring dient te worden  gevraagd door de provincie.

“Een veilige buurt”
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1. Integraal Veiligheidsplan 2. Veiligheidssituatie 3. Prioriteiten 4. Organisatie

Aanpak
•	 Vroegtijdig	signaleren	en	verhogen	meldings-	en	aangifte-
bereidheid	en	een	adequate	opvolging

•	 Visie	op	de	veiligheid	in	de	wijk;	de	veiligheidsagenda	per	
wijk 

Ad 1. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig 
In	het	integraal	beheerplan	wordt	veiligheid	als	bril	meege-
nomen wanneer er naar het niveau van onderhoud gekeken 
wordt. Hiermee wordt vertrouwen gewekt, waardoor bewoners 
sneller melden wanneer er zich een onveilige situatie voor-
doet.	Belangrijk	is	om	hierop	binnen	24	uur	te	acteren,	zodat	
de	onveilige	situatie	is	verholpen.	Bij	schade	door	vernielingen	
worden	deze	verhaald	op	de	dader.	Bewoners	ervaren	grip	
door	te	handelen	naar	het	ervaren	probleem:	Boa’s	handha-
ven	op	de	top	5	ergernissen	van	bewoners	en	communiceren	
hierover. Duidelijkheid over wat de verantwoordelijkheid is 
van de bewoner (te hard rijden) in de discussie over de visie 
op	veiligheid	in	de	wijk.	

Ad 2. Integrale aanpak overlast en geweld
Bewoners,	ondernemers,	maar	ook	professionals	noemen	
drugsoverlast, maar omvang en mate is niet helder of eendui-
dig. Hier wordt onderzoek naar gedaan om af te wegen of we 
dit	kunnen	en	willen	aanpakken.	Bij	overlast	wordt	er	integraal	
gekeken naar de veroorzaker, de melder en het domein waar-
op	een	aanpak	op	maat	wordt	losgelaten.	Dit	betekent	dat	ook	
met een veiligheidsbril gekeken wordt naar (nieuw te bouwen) 
plekken	om	veiligheid	te	waarborgen	en	overlast	te	voorkomen	
(veiligheidseffectrapportage).	We	monitoren	de	samenwerking	
in	de	wijk	met	betrekking	tot	ambulante	hulpverlening	aan	
bijvoorbeeld	zorgmijders/	overlastplegers.	Bij	aanhoudende	
overlast	kan	een	pleger	worden	aangepakt	in	het	interventie-
team.	Ex-gedetineerden	zijn	hier	al	onderdeel	van,	het	team	
wordt	uitgebreid	met	partners	zodat	er	meerdere	soorten	
casussen	(denk	aan:	laag	verstandelijk	beperkten,	geradicali-

seerden,	zedendelinquenten)	kunnen	worden	opgepakt.	
De ene wijk kan meer overlast hebben dan de ander, de 
tolerantie ligt hoger of bewoners zijn het meer gewend, er is 
veel minder overlast, kortom de draagkracht van een wijk kan 
bepalend	zijn	voor	plaatsing	van	ex-gedetineerden	of	overlast-
plegers.		Hiermee	wordt	rekening	gehouden.	

Ad 3. “Kennen en gekend worden”
	“Weten	wat	er	leeft	in	de	buurt”,	wordt	het	credo.	Onder	dat	
credo	worden	bewoners	bevraagd	op	zaken	die	zij	belangrijk	
vinden voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk. 
Kennen	en	gekend	worden	maakt	dat	bijvoorbeeld	de	wijk-
agent weet welke actieve bewoners er zijn in hun wijk en wie 
bijvoorbeeld	lid	zijn	van	Samen	Alert	of	Burgernet.	Hierdoor	
spreken	ze	elkaar	makkelijker	aan,	wordt	er	makkelijker	ge-
signaleerd, gebeld, gemeld of aangifte gedaan. Verbindingen 
worden	makkelijker	gemaakt	en	burgerinitiatief	of	co-creatie	
zijn	dan	thema’s	die	hieraan	verbonden	kunnen	worden.
Actieve	bewoners	inzetten	om	begrip	te	kweken	voor	elkaars	
levenswijze.	Inzet	op	schurende	leefstijlen,	maar	ook	overleg	
over casussen met betrekking tot radicalisering. 

Tot slot
Veiligheid	in	de	buurt	heeft	ook	te	maken	met	de	risico’s	die	
er zijn. In Veenendaal zijn twee bedrijven die vallen onder het 
Besluit	Risico’s	Zware	Ongevallen	(BRZO).	Deze	bedrijven	her-
bergen gevaarlijke stoffen en vuurwerk. In het besluit zijn eisen 
en maatregelen vastgelegd waaraan voldaan moet worden om 
zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en te 
beheersen. 

In	Veenendaal	is	crisisbeheersing	een	belangrijk	onderwerp	
waarop	zowel	lokaal	als	regionaal	veel	geïnvesteerd	wordt.	
Aan	de	hand	van	de	rampenbestrijdingsplannen	van	deze	
bedrijven,	wordt	regelmatig	geoefend.	Deze	bedrijven	zijn	op-
genomen	in	het	Regionaal	Risicoprofiel	(RRP)	wat	inzicht	geeft	
in	de	fysieke	veiligheidsrisico’s	binnen	het	verzorgingsgebied	
van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en als grondslag dient 
voor	het	beleidsplan	van	de	Veiligheidsregio.	

Op	www.risicokaart.nl	kun	je	eenvoudig	alle	risico’s	in	de	
buurt traceren.
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4. Organisatie 
Veilig@Veenendaal 2015-2018
Hoe integraal is Veilig@Veenendaal 2015-2018? Hier-
over nadenkend zou een prioriteitenleider ook een ex-
terne partner moeten kunnen zijn. Gezien het feit dat 
de gemeente de regievoerder is van Veilig@Veenendaal 
2015-2018, maakt dit het lastig een externe partner 
hiervoor de verantwoordelijkheid te laten dragen. De 
burgemeester is namelijk eindverantwoordelijke en 
kan hierin dan niet sturen.

4.1 Overlegstructuur 
Veilig@Veenendaal 2015-2018
De	burgemeester	is	regievoerder	én	eindverantwoordelijk
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van 
de	openbare	orde	en	veiligheid	en	is	daarvoor	als	eerste	
aanspreekbaar	en	politiek	verantwoordelijk	en	hiermee	regie-
voerder.	In	de	Driehoek	(gemeente,	politie	en	OM)	stemt	de	
burgemeester	af	wat	de	rol	van	de	politie	is	als	het	gaat	om	de	
uitvoerende	taken	in	Veilig@Veenendaal	2015-2018	en	welke	
capaciteit	daaraan	gekoppeld	kan	worden.	Deze	positie	
maakt	het	mogelijk	om	in	te	grijpen	wanneer	het	draagvlak	
vermindert,	afspraken	niet	worden	nagekomen	of	een	koerswij-
ziging nodig is. 

College van B&W is collectief verantwoordelijk
Werkzaamheden	van	wethouders	raken	bijna	zonder	uitzonde-
ring	Veilig@Veenendaal	2015-2018	waardoor	veiligheid	kan	
worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid 
van het gehele college.

Gemeenteraad stelt prioriteiten en controleert
De	raad	stelt	eens	in	de	vier	jaar	de	prioriteiten	en	hiermee	
Veilig@Veenendaal	2015-2018	vast.	Zij	heeft	een	controle-
rende taak. De gemeenteraad laat zich informeren over de 
veiligheidsontwikkelingen.	Veilig@Veenendaal	2015-2018	is	
het kader van het lokale veiligheidsbeleid voor de komende 
4	jaar.	De	raad	oefent	hiermee	invloed	uit	op	beleidsplannen	
van	onder	andere	de	politie.	In	Midden	Nederland	is	er	een	
samenwerkingsverband	tussen	de	gemeenten,	politie	en	OM	

via	Bureau	RVS.	Bureau	RVS	destilleert	de	prioriteiten	uit	de	
Integraal	Veiligheidsplannen	van	alle	41	gemeenten	en	maken	
gezamenlijk	met	politie	en	OM	afspraken	voor	een	Regionale	
Veiligheidsstrategie	2015-2018.	

Strategische overlegstructuur Veilig@Veenendaal 2015-2018
Op	bestuurlijk	niveau	voert	de	burgemeester	in	het	districtelijk	
veiligheidscollege	(DVC)	overleg	met	politie	en	het	OM	over	
de	inzet	van	de	politie/	recherche	en	de	voortgang	van	de	
aanpak	op	strategisch	niveau	met	betrekking	tot	veiligheid.	Dit	
overleg	vindt	vier	maal	per	jaar	plaats.	

De burgemeester heeft daarnaast wekelijks overleg met de 
chef basisteam Heuvelrug en de beleidsmedewerker veiligheid. 
Hier	worden	de	veiligheidscijfers	besproken,	ontwikkelingen	
worden gemonitord of trends gesignaleerd. Indien nodig kan 
hier ook een koerswijziging worden voorgelegd ter consulta-
tie. De burgemeester heeft de beslissingsbevoegdheid.   
Indien nodig of gewenst kan er een lokale driehoek belegd 
worden	met	de	chef	van	het	basisteam	(politie)	en	de	ge-
biedsofficier	van	justitie	(OM).	Veilig@Veenendaal	2015-2018	
is bekend bij de lokale driehoek. Eventuele beleidswijzigingen 
kunnen	van	invloed	zijn	op	de	capaciteit	van	basisteam	Heu-
velrug en dienen in de driehoek afgestemd te worden. 

Tactische overlegstructuur Veilig@Veenendaal 2015-2018
De	coördinatie	en	de	uitvoering	van	Veilig@Veenendaal	2015-
2018	is	belegd	bij	team	Leefbaarheid	en	Veiligheid	onder	de	
afdeling	Wonen	en	Leven.	Per	prioriteit	is	een	prioriteitenleider	
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die	zorgt	voor	afstemming	met	(interne)	partners	en	voert	regie	
op	het	uitvoeren	van	projecten,	activiteiten	en	maatregelen.	

We	werken	nadrukkelijk	samen	met	partners,	die	medeverant-
woordelijk	zijn	bij	zowel	het	bepalen	van	de	prioriteiten	als	
de	daadwerkelijke	uitvoering	van	de	maatregelen.	We	streven	
naar	een	gezamenlijke	aanpak	van	veiligheidsthema’s.	In	Vei-
lig@Veenendaal	2015-2018	zijn	onze	prioriteiten	verwoord,	
die	zoveel	mogelijk	aansluiten	op	de	prioriteiten	van	onze	
partners.	De	partners	stemmen	ook	hun	plannen	af	op	onze	
ambities.	Op	deze	manier	bundelen	we	onze	krachten	en	

komen	dus	tot	een	integrale	aanpak.	

4.2 Financiën 
Maatregelen,	projecten	en	activiteiten	zullen	vorm	krijgen	door	
samen	te	werken	en	op	een	slimme	manier	te	kijken	hoe	we	
activiteiten,	maatregelen	of	projecten	in	de	markt	kunnen	zet-
ten. Het reguliere budget van Veiligheid zal hiervoor in ieder 
geval	worden	ingezet.	Indien	er	voor	een	bepaald	plan	of	
project	extra	geld	nodig	is,	zullen	we	dit	bij	de	gemeenteraad	
voorleggen.

Prioriteitenteam 

Veilig@Veenendaal 2015-2018

Prioriteitenleiders Bespreken van cijfers, trends, 

knelpunten, uitvoeringsprogramma

Veilig wonen@veenendaal
•	Woninginbraak
•	Huiselijk	geweld
•	Illegale	bewoning

Prioriteitenleider
Interne	en	externe	partners

Politie,	Patrimonium,	Schipper	Security,	
Bluestar,	wijkmanager,	regionaal	coördinator	
huiselijk	geweld,	coördinator	Boa’s.

Veilig ondernemen@veenendaal 
•	Winkeldiefstal
•	Zakkenrollerij
•	Keurmerk	Veilig	Ondernemen
•	Veilig	uitgaan
•	Georganiseerde	ondermijnende	criminaliteit

Prioriteitenleider
Interne	en	externe	partners

Politie,	stichting	Horeca	Veenendaal,	Schipper	
Security,	RIEC,	parkmanager,	binnenstadsma-
nager,	OM,	Patrimonium,	bewonersvereniging,	
BOA-coördinator,	Team	toezicht	en	hand-
having, bedrijfscontactfunctionaris, centrum 
coördinator, wijkmanagers

Jeugd&veiligheid@veenendaal
•	Thuis	en	veiligheid
•	Hangen	op	straat
•	Overlast
•	Veilig	uitgaan
•	Veilig	winkelen
•	Veilige	school

Prioriteitenleider
Interne	en	externe	partners

Politie,	Patrimonium,	Veens	Welzijn	jongeren-
werk, VO scholen, basisscholen, jongerenraad, 
CJG	jeugdteam,	Economie	en	Werk,	Leerplicht,	
procesregisseur	interventieteam,	boa	coördina-
tor, wijkmanager, jeugdbeleid.

Veilige leefomgeving@veenendaal
•	Schoon	heel	en	(verkeers)veilig
•	Overlast,	drugs
•	Geweld
•	Veilig	samenleven

Prioriteitenleider
Interne	en	externe	partners

Politie,	Patrimonium,	Veiligheidshuis,	GGZ	Pro	
persona,	BJZ,	OM,	afvalbeleid,	wijkmanager,	
wijkbeheer,	verkeersbeleid,	procesregisseur	
Interventieteam,	Economie	en	Werk.
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4.3 Communicatie 
Communicatie	is	belangrijk	in	Veilig@Veenendaal	2015-2018.	
Het kan een bijdrage leveren aan het slagen van de doelstel-
lingen	van	het	plan	en	aan	het	waarmaken	van	de	ambities	
van	dit	plan:	Meer	grip	op	Veiligheid.

We	hanteren	een	aantal	uitgangspunten	voor	de	communica-
tie:
•	 Wij	communiceren	transparant,	helder,	consistent	en	tijdig
•	 Wij	geven	objectieve	informatie	over	cijfers	en	gebeurtenis-

sen
•	 Wij	communiceren	gebiedsgericht	en	doelgroepgericht
•	 Wij	communiceren	herkenbaar	en	eenduidig
•	 Wij	hebben	gesprekken	met	bewoners	(dialoog	–	persoon-

lijke communicatie) over veiligheid waarbij we helder zijn 
over verwachtingen (wat verwachten we van hen en wat 
kunnen zij van ons verwachten)

Transparante	communicatie	kent	een	spanningsveld	met	com-
municeren over veiligheid met betrekking tot het veiligheids-
gevoel.	Hoe	meer	(of	opener)	je	communiceert	over	veiligheid	
hoe meer bewoners stilstaan bij onveiligheid in hun leefom-
geving.	Dit	draagt	niet	bij	aan	de	ambities	van	het	plan.	We	
streven naar een goede balans hierin door bij elke communi-
catie-actie	over	veiligheid	goed	te	overwegen	wat	we	willen	
vertellen, wie we het willen vertellen en hoe we dat vertellen. 
Bewoners	ervaren	grip	op	veiligheid	als	de	overheid	dat	
aanpakt	wat	de	bewoner	als	onveiligheid	of	overlast	ervaart,	
maar ook als ze handreikingen krijgen in hun eigen handelen 
en	dus	hun	aandeel	in	het	verkrijgen	van	grip	op	veiligheid.
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Boodschap 
We	hebben	allemaal	een	aandeel	in	het	krijgen	van	meer	
grip	op	veiligheid.	We	werken	daarom	samen	aan	een	Veilig	
Veenendaal.

Hoe we dat doen laten we steeds terugkomen in de communi-
catie(acties) over een Veilig Veenendaal.

Middelen
De	volgende	on-	en	offline	middelen	zetten	we	in.
•	 Gemeentepagina
•		Website
• Facebook
•	 Twitter
•	 Bijeenkomsten
•	 Burgernet	
•	 Samen	Alert	nieuwsbrieven
•	 Burgerpanel
•	 Wijkteams	
•	 Communicatiemiddelen	veiligheidspartners

Doelgroepen
Intern Extern

College	van	B&W	(raakvlakken	portefeuilles)
Collega’s	die	direct	betrokken	zijn	(zoals	wijkmanagers)

Inwoners Veenendaal
Burgerpanel
Gemeenteraad
Ondernemers	(ook	horeca-ondernemers)
Bewonerscommissies
Veiligheidspartners	(vertegenwoordigers	van	de	politie,	corpora-
ties,	domeinen	(interne	en	externe	partners)	welzijn,	onderwijs,	
zorg	en	jeugd,	Openbaar	Ministerie	(OM),	Halt,	Veiligheidshuis.)
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