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Analyse onveiligheidsgevoel Maarssenbroek 
 

Op dinsdag 19 januari 2021 vindt een informatieve commissie plaats over het plan Samen Schoon, Heel en Veilig 

(SSHV) in Maarssenbroek. In de commissie Bestuur en Financiën van afgelopen dinsdag 12 januari heeft de 

burgemeester u toegezegd om voorafgaand de onderliggende analyse van de onveiligheidsgevoelens bij inwoners 

van Maarssenbroek met u te delen. Via deze RIB wordt u hierover nader geïnformeerd. 

Analyse 

 

Objectief: de cijfers 

Zoals eerder met u gedeeld in de informatieve commissie van 9 september 2020 is in het eerste halfjaar van 2020 

de totale criminaliteit in Stichtse Vecht gedaald met 17%. De grootste dalingen betroffen woninginbraken, 

vernielingen, fietsendiefstallen en autokraken. Deze algemene daling is grotendeels te verklaren door de eerste 

(intelligente) ‘lockdown’ tijdens de coronacrisis, waardoor mensen thuis bleven en er daarmee minder gelegenheid 

bestond voor het plegen van deze vormen van criminaliteit. Wel zien we een stijging in online criminaliteit tijdens 

coronatijd en een stijging van het aantal overlastmeldingen. Ook deze stijgingen zijn grotendeels te verklaren door 

de coronacrisis. 

 

Voor Maarssen (omvat zowel Maarssendorp als Maarssenbroek) geldt dat er geen algehele stijging van 

criminaliteit is waar te nemen. In de eerste helft van 2020 zijn er 34 woninginbraken gepleegd, tegenover 49 

woninginbraken in de eerste helft van 2019. Er zijn 24 bedreigingen geweest, tegenover 51 bedreigingen in 

diezelfde periode van 2019. Het aantal straatroven is wel toegenomen van 6 in de eerste helft van 2019, naar 9 in 

de eerste helft van 2020. Ook het aantal meldingen jeugdoverlast is in de eerste helft van 2020 in Maarssen 

toegenomen van 262 meldingen in 2019, naar 288 meldingen in 2020. 

 

Subjectief: het veiligheidsgevoel 

In de Veiligheidsmonitor van 2017 en 2014 zien we tegelijkertijd een afname van het veiligheids- en 

leefbaarheidsgevoel. Waar het veiligheidsgevoel in 2014 met een 7,4 werd beoordeeld, was dat in 2017 een 7,1. 

Vooral (zwerf)afval en vervuiling dragen daaraan bij met de laagste scores: een 6,3 in 2014 en een 6,1 in 2017. 

 

Naar aanleiding van het ingelaste spoeddebat op maandag 31 augustus 2020 zijn wijkschouwen gehouden om, 

naast een duiding op cijfers te kunnen geven, ook zicht te krijgen op het onveiligheidsgevoel in de praktijk. De ‘Tent 

in de wijk’ heeft in het Safarigebouw gestaan waar burgemeester en ambtenaren in gesprek zijn gegaan met 
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inwoners. Uit de wijkschouwen, de Tent in de wijk, maar ook uit losse meldingen in Maarssenbroek bleek dat het 

onveiligheidsgevoel grotendeels voortkomt uit leefbaarheidsproblematiek. De grote ergernissen zijn zwerfafval, 

slecht werkende verlichting en overhangend groen: tegelijkertijd vonden er in augustus in een periode van drie 

weken meerdere incidenten plaats, verspreid over Maarssenbroek. Deze incidenten werden in de publieke opinie 

al snel met elkaar in verband gebracht, terwijl de verschillende soorten incidenten geen verband met elkaar 

hielden. In combinatie met de toegenomen jeugdoverlast verklaart dit volgens Politie en gemeente het 

onveiligheidsgevoel dat afgelopen zomer heeft geheerst in Maarssenbroek. 

Conclusie 

Gelet op het aantal overlastmeldingen tegenover het aantal geregistreerde misdrijven, komt het gevoel van 

onveiligheid grotendeels voort uit leefbaarheidsproblematiek en de persoonlijke veiligheidsbeleving van inwoners. 

Deze conclusie wordt onder meer bevestigd door de verschillende wijkschouwen. De incidenten die elkaar eind 

augustus kort op elkaar opvolgden en veel aandacht kregen hebben het gevoel van onveiligheid op dat moment in 

delen van Maarssenbroek bij inwoners vergroot. 

 

Zoals u leest zijn in deze onderliggende analyse voor het plan SSHV Maarssenbroek alleen de resultaten van het 

eerste halfjaar van 2020 meegenomen. Rond maart 2021 ontvangt u de resultaten van de Veiligheidsmonitor die is 

uitgevoerd in 2020. Omstreeks mei 2021 zal u de Veiligheidseffectrapportage (VER) over 2020 ontvangen. Deze 

RIB komt nog te vroeg om de cijfers over de tweede helft van 2020 te delen. 
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