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Beleidscyclus 
 
In 2012 worden de uitvoeringsprogramma’s vastgesteld door het college op basis van de 
doelstellingen. Aan de raad wordt elk half jaar gerapporteerd over de ontwikkelingen en deze wordt,  
met een jaarlijkse evaluatie, in de mogelijkheid gesteld om doelen en prioriteiten te wijzigen. 
Aanleiding hiervoor kan zijn een stijging of een verschuiving van criminaliteit of nieuw beleid vanuit 
het Rijk. In 2015 vindt de eindevaluatie plaats op basis van actuele cijfers en een nieuwe 
Veiligheidsmonitor. 
 
De visie 
 
De zorg voor veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de inwoners en partners 
vanuit het maatschappelijk middenveld als van partners uit de veiligheid- en zorgketen. Stichtse 
Vecht ambieert een veiligheidsniveau, passend bij de in dit plan geformuleerde doelstellingen,  en 
streeft daarbij naar een positie in de top 5 van de veiligste gemeenten van de provincie Utrecht. 
 
Aanpak 
 
Verkeersveiligheid: 
Controles: De politie controleert regelmatig rondom scholen en aanrijroutes op verkeersgedrag en 
scooters. In elke kern vindt per jaar minimaal één zichtbare snelheidscontrole plaats door de politie. 
Tevens organiseert de politie alcoholcontroles. 
 
Jeugd en Veiligheid: 
Nuchter Verstand: Het doel van dit integrale project is het tegengaan en terugdringen van (overmatig) 
alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Voorbeeldacties zijn peersprojecten, ‘droogleggen’ 
openbare ruimte (APV), mysteryshoponderzoek, voorlichting aan ouders en alcoholcontroles in de 
horeca. 
 
Externe veiligheid: 
Voorbereiding: externe veiligheidsrisico’s die ontstaan door, onder andere, de risicobedrijven en de 
infrastructuur, zijn in beeld en worden beoefend. Met het project ‘top 25 risicobedrijven district’ lichten 
wij met de gehele veiligheidsketen enkele risicobedrijven door. 
 
Voorbereiding op rampbestrijding: 
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO): Wij verzorgen hiertoe, in samenwerking met de 
Veiligheidsregio Utrecht, opleidingen en oefeningen voor personeel en voor collegeleden, waaronder 
een jaarlijkse beleidsteamoefening. 
 
Inzet communicatiemiddelen 
 
Persberichten, artikelen en interviews over uitvoeringsprogramma’s ten behoeve van 
gemeentepagina en lokale media, zoals RTV Utrecht en RTV Stichtse Vecht; 
 
Voorwoord (nieuw) 
 
Sinds de fusie per 1 januari 2011 is er een nieuwe gemeente ontstaan in de provincie Utrecht. Met 
63.000 inwoners is Stichtse Vecht de derde gemeente van de provincie Utrecht. Een gemeente die 



 

een voortrekkersrol wil spelen, ook op het gebied van veiligheid. Zorgen voor veiligheid doen we 
graag samen met onze inwoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de buurtsignaleringsteams, 
het Keurmerk Veilig Ondernemen en natuurlijk Burgernet. 
 
Zo liepen de voormalige gemeenten Breukelen en Maarssen voorop bij de invoering van Burgernet, 
een telefonisch netwerk dat fungeert als de ogen en oren van de politie. Inmiddels is Burgernet breed 
uitgerold in alle andere kernen van Stichtse Vecht en zelfs in de hele Provincie Utrecht. Zo kan 
iedereen een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun eigen buurt. In Stichtse Vecht hebben zich al 
3750 inwoners aangemeld. Dit bevestigt de betrokkenheid die ook al naar voren kwam uit de 
Veiligheidsmonitor die in 2011 is gehouden. Toen gaf ruim 80% van de respondenten aan 
zich medeverantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.  
 
Stichtse Vecht wil ook in de toekomst voorop (blijven) lopen op het gebied van veiligheid. De ambities 
zijn hoog. Met de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan levert de gemeente een bijdrage aan de 
veiligheid van inwoners. Daarbij wordt extra geïnvesteerd in die zaken die door de inwoners zelf of 
door de gemeenteraad zijn aangewezen als belangrijkste aandachtspunt, zoals woninginbraken, 
jeugdoverlast, woonoverlast en andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit. Omdat de 
veiligheidsthema’s soms per kern van elkaar verschillen is er naast deze probleemgerichte aanpak 
ruimte voor gebiedsgericht maatwerk.   
  
Inwoners en ondernemers hebben een grote invloed op de veiligheid in hun wijk of dorp. Naast dat zij 
een bijdrage kunnen leveren aan opsporing via Burgernet, kunnen zij voorzorgsmaatregelen nemen, 
alert zijn en, indien nodig, de juiste hulpinstanties waarschuwen. Zo werken we samen – gemeente, 
hulporganisaties zoals de brandweer en politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, vrijwilligers, 
ondernemers èn inwoners – om de gemeente Stichtse Vecht nóg veiliger te maken.   
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