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Voorwoord 
 
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 jeugdoverlast, 
woonoverlast, woninginbraken 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.  
 
 
Burgemeester M.M. van ‘t Veld  
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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 
Het Integraal Veiligheidsplan is kaderstellend voor samenwerking aan verbetering van de lokale 
veiligheid. Dit doen wij met externe partners en bewoners, ieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid.  
 
1.2 Totstandkoming 
De startnotitie gaf begin 2011 het sein voor de ontwikkeling van dit Integraal Veiligheidsplan. Om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de lokale situatie hebben wij de objectieve gegevens (zoals 
politiecijfers) en een belevingsonderzoek (Veiligheidsmonitor) gebruikt voor een analyse. In de 
werksessie op 20 september 2011 vormde de raad zich op basis hiervan een beeld van de 
prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid. Ook in de werksessie op 15 november 2011 is dit 
besproken met de raad.  
 
1.3 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. 
 
1.4 Leeswijzer 
Dit plan start met een strategisch kader (hoofdstuk 2), met daarin de strategische uitgangspunten en 
de hoofdkoers van het nieuwe Veiligheidsbeleid. Hierna volgt de keuze voor meerjarenprioriteiten en 
doelstellingen die hieraan ontleend worden (hoofdstuk 3), gevolgd door een beschrijving van de 
aanpak (hoofdstuk 4). Tenslotte volgen keuzes voor organisatie en sturing die goede borging van dit 
plan bewerkstelligen (hoofdstuk 5). In de bijlagen zijn zowel de Veiligheidsanalyse Stichtse Vecht 
2011 als de sociale kaart en de bronvermelding opgenomen. 
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2. STRATEGISCH KADER 
 
2.1 Landelijk, regionaal en lokaal kader  
Op landelijk niveau stelt het kabinet via het regeerakkoord de kaders voor de aanpak van veiligheid. 
Deze kaders hebben invloed op de directe partners om ons heen, zoals de politie en het Openbaar 
Ministerie.  
Eén van de landelijke ontwikkelingen is de opdracht voor de vorming van een Nationale Politie. Het 
gevolg is dat de huidige indeling op politieregio (provinciaal) niveau hierdoor verandert. De vorming 
en inrichting van de nieuwe basisteams en de verankering van de lokale politiezorg zijn 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het veiligheidsbeleid.  
Een andere ontwikkeling is de decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming, 
jeugdreclassering, jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ). Deze 
ontwikkeling heeft ook invloed op het veiligheidsbeleid.  
Het nieuwe regionale veiligheidsbeleid, de Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2012-2014, is een 
integraal plan dat het knooppunt is en verbinding legt tussen het landelijke beleid, de regionale 
wensen van OM en politie en de wensen van lokale gemeentebesturen. In het coalitieakkoord 
‘Stabiliteit en Vertrouwen’ staat het kader: “Strategische en beleidsmatige keuzes komen tot stand op 
basis van trends en ontwikkelingen. Wij houden hierbij rekening met de Veiligheidsstrategie Midden 
Nederland zoals afgesproken tussen regiogemeenten, politie en het Openbaar Ministerie”. 
 
2.2 Missie en visie 
 
De missie 
Veiligheid bevorderen, zodat mensen prettig kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente.  
 
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. 
 
2.3 Strategische Uitgangspunten  
Wij hanteren de volgende uitgangspunten ten aanzien van het veiligheidsbeleid:  
 
Samen werken aan veiligheid 
Wij faciliteren en stimuleren de zelfredzaamheid en participatie van inwoners en (maatschappelijke) 
partners en betrekken hen bij het maken en uitvoeren van plannen.  
 
Integrale ketenaanpak en regie 
Wij voeren de regie over het integrale veiligheidsbeleid. Er zijn verschillende schakels in het 
veiligheidsbeleid die tot uitdrukking komen in de veiligheidsketen. Regisseren betekent zorg dragen 
dat alle schakels van deze keten op elkaar aansluiten, waardoor er samenhang ontstaat bij de 
aanpak. Door in uitvoeringsprogramma’s prestatieafspraken te maken, borgen wij de inzetcapaciteit 
en middelen van onze partners. Wij hebben aandacht voor alle schakels van de veiligheidsketen, met 
name voor preventie.  
 
Probleemgericht en gebiedsgericht 
Ieder gebied kent zijn eigen dynamiek en problematiek. Niet elk gebied in Stichtse Vecht kent 
dezelfde veiligheidsissues. Daarom werken wij gebiedsgericht en gebruiken daarvoor succes 
beproefde participatiemiddelen en nieuwe methodieken. Gebiedsoverstijgende problematiek wordt 
probleemgericht aangepakt.  
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Persoonsgericht 
Overlastgevers en daders spreken wij aan op normoverschrijdend gedrag en waar nodig treden wij 
repressief op. 
 
Resultaatgericht 
Per prioriteit bepalen wij SMART geformuleerde doelstellingen. Waar dat mogelijk is kiezen wij voor 
vernieuwende interventies. Door tussentijds te monitoren kunnen wij doelstellingen waar nodig 
bijsturen. 
 
Omgevingsbewust 
Wij houden rekening met landelijke en regionale prioriteiten en ontwikkelingen. Deze vertalen wij 
zoveel mogelijk naar de lokale situatie.  

 
2.4 Strategische partners 
Strategische partners zijn de partners waar de wij lokaal en bovenlokaal mee samenwerken om op 
beleidsmatig niveau afstemming te vinden. Dit zijn onder andere:  
 
• Inwoners 
• Politie regio Utrecht 
• Openbaar Ministerie (OM) 
• Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS MN) 
• Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
• Regionaal college (RC) 
• Veiligheidshuis Utrecht (VHU) 
• Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) 
• Woningcorporaties 
• Bureau Jeugdzorg 
• Provincie Utrecht 
 
2.5 Flankerend beleid 
Flankerend beleid is intern en extern beleid waar rekening mee gehouden wordt in het 
veiligheidsbeleid of waar het veiligheidsbeleid in doorwerkt. De onderstaande opsomming geeft een 
beeld, maar is niet uitputtend: 
 
Intern Extern 
Lokaal handhavingsbeleid (HUP) Landelijke wetgeving, zoals WMO en de Wet 

Veiligheidsregio’s 
Algemene Plaatselijke Verordening Beleid van het ministerie van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
Gemeentelijk Jeugdbeleid  Beleid Provincie Utrecht  
Volksgezondheidsbeleid Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2012-

2014 
Evenementenbeleid Beleidsnota’s samenwerkingspartners (zoals de 

VRU, bureau RVS MN en het Veiligheidshuis) 
Crisisplan  
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)  
Programma’s Centrum voor Jeugd en Gezin  
Kadernota Gebiedsgericht Werken, gebiedsvisies 
en dorpsplannen 
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2.6 Financiën 
De uitvoering van het veiligheidsbeleid is integraal. Zowel het veiligheidsbudget als budgetten van 
andere beleidsterreinen worden hiervoor aangewend.  
 
In de begroting 2012 zijn middelen voor uitvoering van het veiligheidsbeleid toegekend. Er is een 
bedrag binnen het programma veiligheid beschikbaar voor de uitvoering van het IVP. Deze middelen 
worden aangewend om gebiedsgericht maatwerk te bieden en inwoners hierbij te betrekken. Dit krijgt 
vorm door een focus op preventie en maatschappelijke ontwikkeling, maar ook door repressieve 
bestrijding van overlast en (volume)criminaliteit en maatwerk voor zorgwekkende persoons- en 
gezinsituaties.  
 
Een deel van de uitvoering en hiermee de financiering vindt plaats binnen andere programma’s, zoals 
Welzijn en Zorg, Onderwijs, kinderopvang en Jeugdzorg of Wonen en Ondernemen of door middel 
van cofinanciering. Via de uitvoeringsprogramma’s van het Integraal Veiligheidsplan worden waar 
nodig aanvullingen aangevraagd. Er is ook rekening gehouden met eventuele vervanging van 
bestaande camera’s en regionale ontwikkelingen, zowel op het gebied van cameratoezicht als op 
andere thema’s binnen sociale en fysieke veiligheid. 
  



 

3. DOELSTELLINGEN EN PRIORITEITEN 
 
3.1 Prioriteiten 

 
3.1.1 Landelijke prioriteiten 
Het landelijk regeerakkoord heeft als doel: “Het veiliger worden op straten, in wijken en de openbare 
ruimte. Het daadkrachtig aanpakken van straatterreur, overlast, intimidatie, agressie, geweld en 
criminaliteit vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie 
en gemeenten.1  
 
3.1.2 Regionale Veiligheidsstrategie 2012-2014 
Op regionaal niveau (politieregio) is in 2011 het Regionaal College, bestaande uit de burgemeesters 
van 26 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie (OM), het orgaan dat de 
Veiligheidsstrategie Midden Nederland vaststelt. Met het oog op de ontwikkelingen van de nationale 
politie zal de samenstelling wijzigen.  
 
In december 2011 stelde het regionaal college de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen vast 
voor de periode 2012-2014. De gezamenlijke prioriteiten zijn: 
 
Prioriteit Ambitie voor 2014 
Overlastgevende en criminele jeugdgroepen Het percentage inwoners dat vaak overlast van 

groepen jongeren ondervindt mag maximaal 
10% zijn in 2014 

Woninginbraken  15% minder aangiften in 2014 t.o.v. 2006  
Geweld (inclusief straatroof, overvallen, huiselijk 
geweld, uitgaansgeweld en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak) 

50% minder aangiften van geweld in 2014 t.o.v. 
2006 

Zware beroepscriminelen € 27 mln. crimineel vermogen ontnomen in 2014 
Doelstellingen 
• Slachtofferschap en de totale geregistreerde criminaliteit zijn gedaald met 10% terwijl de 

aangiftebereidheid is gestegen. 
• Het gevoel van onveiligheid in de eigen buurt is met 10% afgenomen. 
• In de periode 2012 t/m 2014 zijn in Midden-Nederland minstens 60.000 verdachten opgepakt 

en vervolgd, waarbij in 90% van de gevallen een interventie heeft plaatsgevonden. 
• Substantiële resultaten op gezamenlijke prioriteiten, zoals de door bewoners ervaren 

jongerenoverlast is met 10% gedaald;  
• 15% minder woninginbraken, 10% minder geweldsdelicten, in totaal minstens € 27 miljoen 

opgelegd waardebeslag.  
 
 
3.1.3 Prioriteiten Stichtse Vecht 2012-2015 
Tijdens twee werksessies heeft de raad zich onder meer op basis van de Veiligheidsmonitor en de 
veiligheidsanalyse een beeld gevormd over vier thema’s en een gebied (hotspot) die het eerste jaar 
extra prioriteit verdienen. Deze focus is nodig om resultaten te behalen en prestatieafspraken te 
kunnen maken met de partners.  
 
De gefaseerde aanpak van andere veiligheidsthema’s (zoals volumecriminaliteit of huiselijk geweld) 
raakt hierdoor niet uit beeld (zie ook hoofdstuk 4). Met behulp van evaluaties wordt jaarlijks bezien of 
bijstelling nodig is.  

                                                      
1 Regeerakkoord september 2010 ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ 
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De prioriteiten waar we focus op leggen: 
1. Woninginbraken terugdringen; 
2. Jeugdoverlast en -criminaliteit verminderen; 
3. Woonoverlast en probleemgezinnen aanpakken; 
4. Focus op georganiseerde criminaliteit. 
 
3.2 Doelstellingen 
In deze paragraaf noemen we de doelstellingen voor het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 van 
Stichtse Vecht. Deze doelstellingen zijn niet statisch, maar kunnen door de raad aangepast of 
aangevuld worden naar aanleiding van de jaarlijkse evaluaties. De doelstellingen zijn: 
 
• Woninginbraken: 

Het aantal geregistreerde aangiften van woninginbraken bij de politie in de gemeente Stichtse 
Vecht is in 2015 verminderd met 40% ten opzichte van 2010.  

• Jeugdoverlast en -criminaliteit: 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte 
van 2010 en het percentage inwoners dat aangeeft vaak overlast van jeugd te ervaren 
(Veiligheidsmonitor 2011) in 2015 reduceren tot 10%.  

• Woonoverlast en probleemgezinnen: 
De ervaren sociale overlast in de gemeente in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte van 
2010. Daarnaast het aantal politiemeldingen van burenruzie in 2015 terugbrengen met 20% ten 
opzichte van 2010. 

• Georganiseerde criminaliteit: 
Wij zetten een lokale structuur op voor zowel een repressieve als preventieve integrale aanpak 
van georganiseerde criminaliteit en behandelen we tot 2015 vier cases (aanpak o.b.v. signalen).  
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4. DE AANPAK 
 
4.1 inleiding 
 
Issuemanagement 
 
Werken aan veiligheid houdt meer in dan vooraf ingeplande acties of regie voeren op programma’s. 
Regelmatig doen zich zowel zichtbare en mediagevoelige als minder zichtbare veiligheidsincidenten 
voor die veel aandacht, middelen en capaciteit vragen. Wij noemen dit issuemanagement. De lijn is 
om incidenten snel onder controle te krijgen en zoveel mogelijk te voorkomen dat deze escaleren. Dit 
omdat de openbare orde en veiligheid in het geding is. Het is zaak actief toe te zien op het verloop 
van het straf- danwel het zorgtraject, alle mogelijkheden te benutten om herhaling te voorkomen en 
intensief contact te onderhouden met betrokkenen en belanghebbenden. 
 
Een voorbeeld van zo’n incident is de onrust die in 2011 is ontstaan in een wijk in Stichtse Vecht, 
nadat een stuk vuurwerk onder een auto grote schade en vooral schrik en woede bij buurtbewoners 
tot gevolg had. Goed contact met de wijkcommissie en een plan van aanpak zorgen ervoor dat er 
grip komt op de situatie en dat structuur wordt gegeven aan maatregelen die herhaling moeten 
voorkomen. Er hebben zich de afgelopen jaren zedenzaken en ernstige openbare orde incidenten 
alsmede calamiteiten voorgedaan, zoals het gezinsdrama in Tienhoven en de flatbrand in Breukelen, 
waarbij onder verantwoordelijkheid van de burgemeester maatregelen zijn genomen om 
maatschappelijke onrust te voorkomen en betrokkenen te helpen.  
 
IVP 
 
Het eerste jaar van dit IVP staat in het teken van extra inzet op problemen of probleemgebieden die 
op dit moment een krachtige aanpak behoeven. De andere veiligheidsthema’s, zoals  
volumecriminaliteit of huiselijk geweld, raken hierdoor niet uit beeld maar worden meer gefaseerd 
uitgevoerd. Tijdens het eerste jaar wordt tevens het accent gelegd op de uitvoering van drie gekozen 
thema’s. De aanpak van de prioriteiten, alsmede die van de gekozen thema’s wordt gebiedsgericht, 
probleemgericht en persoonsgericht uitgevoerd. Samenwerking met inwoners staat hierbij centraal. 
De inhoudelijke voorstellen tijdens de werksessies met de gemeenteraad november 2011, waaronder 
de inbreng van de PvdA, vormen input voor de uitvoeringsprogramma’s van het IVP. 
 
2012  
 
In het eerste jaar van het IVP starten wij met precisiewerk in Zwanenkamp. Met de inzet van 
middelen, zoals onder meer cameratoezicht en de samenwerking met buurtpreventieteams geven wij 
een extra impuls aan veiligheid en leefbaarheid in dit gebied. Het doel is om samen overlast tot een 
minimum te beperken.  
 
Met een integrale aanpak voor Maarssenbroek specifiek gericht op de woninginbraken, jeugdoverlast 
en jeugdcriminaliteit, via een ‘kopstukken-aanpak’ en het ‘donkere dagen offensief’ willen wij 
probleem- en persoonsgericht samen met politie en bewoners resultaten boeken. Tevens bevorderen 
wij de veiligheid rondom de scholen door verkeerscontroles te organiseren en de veiligheid op 
scholen in het algemeen te bevorderen. 
 
Daarnaast pakken wij in 2012 op grond van de uitkomsten van de werksessies met de 
gemeenteraad, het belevingsonderzoek onder inwoners en de veiligheidsanalyse, drie thema’s 
gemeentebreed op. Dit betreft: jeugdoverlast en -criminaliteit, woninginbraken en gezinsproblematiek 
(bijvoorbeeld woonoverlast). 
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Hiervoor worden integrale uitvoeringsplannen gemaakt die direct tot uitvoering worden gebracht. De 
kracht van deze aanpak zit in integraliteit, participatie van bewoners, het benutten van 
bewonersinitiatieven en het bieden van maatwerk door slim inzetten van methodieken, middelen en 
capaciteit.  
 
De gefaseerde aanpak tot 2015 
 
In de volgende paragrafen bieden wij een overzicht van de veiligheidsthema’s waar wij de komende 
jaren meer gefaseerd op inzetten. Om het overzichtelijk te houden gebruiken wij, net als in de 
Veiligheidsanalyse, de indeling uit het landelijke Kernbeleid Veiligheid. Het thema verkeersveiligheid 
hebben wij verplaatst naar het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving, omdat wij ons meer 
richten op controles en gedragsbeïnvloeding, dan op de fysieke inrichting van de wegen.  
 
In 2013 staat tevens de aanpak van de georganiseerde criminaliteit centraal, die als vierde prioriteit is 
benoemd tijdens de werksessies. 
 
Veiligheidsvelden Thema’s 
Veilige woon- en leefomgeving Sociale kwaliteit 

Fysieke kwaliteit  
Volumecriminaliteit 
Onveiligheidsgevoelens - participatie 
Verkeersveiligheid  

Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied 
Veilige bedrijven(terreinen) 
Veilig uitgaan 
Veilige evenementen 
Veilig toerisme 

Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugd 
Criminele jeugd / individuele probleemjongeren 
Jeugd, alcohol en drugs 
Veilig in en om de school 

Fysieke veiligheid Brandveiligheid 
Externe veiligheid 
Voorbereiding op de rampenbestrijding 

Integriteit en veiligheid Polarisatie en radicalisering 
Georganiseerde criminaliteit 

 
 
4.2 Een veilige woon- en leefomgeving 
Wij zetten stevig in op dit veiligheidsveld omdat het van directe invloed is op de leefsituatie en 
veiligheidsgevoelens van onze inwoners. Wij doen dit door bestaande aanpak en projecten voort te 
zetten en deze aanpak op enkele thema’s extra uit te breiden. Nieuwe methodieken worden ingezet 
en beproefde aanpak wordt voortgezet.  
 
Partners 
Onze partners in dit veiligheidsveld zijn bewonerscommissies, buurtsignaleringsteams, 
buurtbemiddeling, politie, OM, belastingdienst, woningbouwcorporaties, winkeliersverenigingen, 
horecaverenigingen, scholen, Veiligheidshuis Utrecht, Halt regio Utrecht, Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie Midden Nederland, Provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland, reclassering, 
Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, overige zorginstanties (zoals het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, Altrecht en welzijnsinstellingen). 
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De aanpak 
 
Sociale veiligheid 
• Signalering: Het meldpunt Zorg en Overlast dient om vroegtijdig zorgwekkende (overlast)situaties 

te signaleren. De bekendheid hiervan bij inwoners en veiligheidspartners is een aandachtspunt. 
• Bemiddeling: Door buurtbemiddeling uit te breiden en bekend te maken in de gehele gemeente 

Stichtse Vecht willen wij voorkomen dat burenruzies uit de hand lopen door vroegtijdig te 
interveniëren. 

• Voorkomen en aanpakken huiselijk geweld: De burgemeester maakt gebruik van de bevoegdheid 
om een tijdelijk huisverbod in te zetten. Deze biedt een adempauze bij huiselijk geweld, zodat 
hulp voor het gezin op gang kan komen. Hier is extra aandacht voor gezinnen met jonge 
kinderen. 

• Cameratoezicht: In Maarssenbroek en Maarssen-dorp hangen vaste camera’s. Wij houden in het 
kader van de veroudering van onze camera’s zicht op regionale ontwikkelingen met betrekking 
tot cameratoezicht.  
 
Prioriteit: Aanpak woonoverlast en probleemgezinnen  
 
Doel: De ervaren sociale overlast in de gemeente in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte 
van 2010. Daarnaast het aantal politiemeldingen van burenruzie in 2015 terugbrengen met 20% 
ten opzichte van 2010. 
 
De aanpak: 
 
Regionale en lokale casusnetwerken woonoverlast en zorg professionaliseren: 
Woonoverlast en zorgsituaties vroegtijdig signaleren en oplossen door:  
• Professionele monitoring van acties uit het lokale integrale woonoverlast-netwerk;  
• Intensiveren van Casemanagement Overlastgevende Gezinnen.  
 
Coaching: 
Door bijvoorbeeld gezinscoaching in te zetten bieden wij gezinnen oplossingen. 

 
 
Fysieke kwaliteit 
• Schoon, heel en veilig: Door snel te anticiperen op meldingen (bijvoorbeeld vanuit het meldpunt 

‘openbare ruimte’) zorgen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Bij vernielingen in 
de openbare ruimte doen wij aangifte om de schade vervolgens op daders te verhalen. Ook de 
situaties van achterpaden maakt hier onderdeel van uit. 

• Signalering: Meer bekendheid met het meldpunt ‘openbare ruimte’ moet zorgen voor snelle en 
adequate gebiedsgerichte oplossingen van kleine gebreken in de openbare ruimte. 

 
Volumecriminaliteit 
• Preventie: Regelmatig communiceren over risico’s en handelingsperspectief bieden op het 

gebied van woninginbraken, autokraken en fietsendiefstal, met instrumenten zoals Burgernet, 
lokale media, zelf registreren van fietsen en preventiemateriaal.  

• Handhaving en toezicht: Inzet van BOA’s, politiesurveillanten, signaleringsteams en politie in 
burger met als doel zichtbaarheid, repressie en ontmoedigen van daders. 

• Hotspotbenadering: Door hotspots in kaart te brengen gebiedsgericht maatwerk leveren met 
instrumenten zoals mobiel cameratoezicht, extra toezicht en handhaving door 
politie(surveillanten) en signaleringsteams. 
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Prioriteit: Aanpak woninginbraken 
 
Doel: Het aantal geregistreerde aangiften bij de politie van (poging tot) woninginbraak is in 2015 
verminderd met 40% ten opzichte van 2010. 
 
De aanpak: 
 
Fysieke maatregelen 
Maatregelen om het aantal woninginbraken in zowel nieuwe als in bestaande gebieden terug te 
dringen. Te denken valt aan het bevorderen en stimuleren (mogelijkheid subsidies) van aanschaf 
beter hang- en sluitwerk en preventieve bewustwordingscampagnes. 
 
Gebiedsoffensief 
In gebieden waar het aantal inbraken hoog is starten wij met integrale offensieven op maat met 
voorbeeldinstrumenten zoals extra toezicht, preventiecampagnes, burgernetacties en 
persoonsgerichte aanpak. 
 
Persoonsgerichte aanpak 
Door in te zoomen op lokale veelplegers of ‘kopstukken’ (slimme opsporingsmogelijkheden, 
voorkomen van recidive door het bieden van nazorg op maat) het aantal woninginbraken sterk 
terugdringen. 
 
Regionale samenwerking 
Stichtse Vecht is vertegenwoordigd in de opzet van een nieuw regionaal project met als doel 
inbraken te voorkomen. 

 
 
Onveiligheidsgevoelens – participatie 
• Participatie van inwoners: Inwoners verdienen een rol in de verbetering van de veiligheid in de 

eigen woon- en leefomgeving. Door buurtsignaleringsteams, buurtpreventieteams en Burgernet 
in heel Stichtse Vecht mogelijk te maken en ook bewonerscommissies te betrekken in de 
gebiedsgerichte aanpak van veiligheid willen wij zowel de objectieve als de subjectieve 
veiligheidssituatie verbeteren. 

• Zichtbaar toezicht: Het gevoel van veiligheid vergroten door (wijk)agenten, jongerenwerkers, 
politiesurveillanten en gemeentelijke toezichthouders meer zichtbaar in te zetten in de wijk. 

 
Verkeersveiligheid 
• Verkeersveiligheid rondom scholen: Door de verkeersproblematiek in kaart te brengen maatwerk 

leveren en daarmee de veiligheidssituatie verbeteren. 
• Brommers op de rijbaan: In sommige gebieden in Stichtse Vecht is dit al het geval. Wij 

onderzoeken of ook in andere gebieden de verkeersveiligheid gebaat is bij brommers op de 
rijbaan.  

• 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. 

• Gebiedsgerichte aanpak: Onveilige verkeerssituaties pakken wij gebiedsgericht aan. Ook 
scholen en inwoners (gedrag en bewustwording) worden hierbij betrokken. 

 
  

14 
 



 

4.3 Bedrijvigheid en veiligheid 
De veiligheidsmonitor en de veiligheidsanalyse tonen aan dat de problemen in dit veiligheidsveld 
sterk kunnen wisselen per gebied. Zo wordt in het ene gebied overlast ervaren door de aanwezigheid 
van horeca en in het andere gebied doordat er evenementen plaatsvinden. Met zowel bestaande als 
nieuwe maatregelen pakken wij de problemen integraal en gebiedsgericht aan.  
 
Partners 
Onze partners in dit veiligheidsveld zijn horecaverenigingen, Horeca Nederland, 
winkeliersverenigingen, politie, OM, CCV, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland, 
Veiligheidshuis Utrecht, woningcorporaties, bewonerscommissies, RIEC, Veiligheidsregio Utrecht, 
milieudienst noordwest Utrecht, evenementenorganisatoren. 
 
De aanpak 
 
Veilige winkel- en horecagebieden 
• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): Naar behoefte bieden wij winkeliersverenigingen 

ondersteuning bij het invoeren en uitvoeren van KVO projecten om de veiligheid te bevorderen. 
• Gericht toezicht: Inzet van toezicht (o.a. politiesurveillanten, burgernet, mobiel cameratoezicht) 

afgestemd op actuele veiligheidssituatie en overlastmeldingen.  
• Integrale horecacontroles: Mede op basis van de nieuwe Drank- en horecawet organiseren wij 

integrale (preventieve en informatiegestuurde) horecacontroles. 
• Contact versterken met lokale horeca: Door gebiedsgericht het contact te versterken met en 

tussen horeca, inwoners en politie willen wij de veiligheid en leefbaarheid rondom 
horecagebieden verbeteren. Het horecaconvenant maakt hier deel van uit. 

 
Veiligheid bij evenementen en toerisme 
• Evenementenbeleid: Wij versterken het onderdeel veiligheid in het reguliere evenementenbeleid, 

zodat de veiligheidsrisico’s en overlast tot een aanvaardbaar minimum beperkt worden. 
• Maatwerk grootschalige evenementen en toerisme: Wij coördineren integrale voorbereiding en 

inzet op zowel geplande evenementen (bijvoorbeeld jaarwisseling) als spontane toestroom van 
toerisme (zoals schaatstochten).  

 
Veiligheid op bedrijventerreinen 
• Proactie externe- en sociale veiligheid: Ter bevordering van de veiligheid is de externe- en 

sociale veiligheid onderdeel bij zowel planontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als bij 
herstructureringen. 

• Signalering: Aandacht voor samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in het kader van 
veiligheid op basis van bestaande initiatieven zoals de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen. 

 
4.4 Jeugd en veiligheid 
Met het grootste deel van de jongeren in Stichtse Vecht gaat het goed. Het opzoeken van de grenzen 
van het toelaatbare hoort bij de levensfase, al verschilt het gedrag per jongere en per groep. Ouders, 
scholen, vrienden en (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol in deze levensfase van de 
jongeren. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners toch overlast van jongeren ervaren, zich 
onveilig voelen door jongeren op straat of zich zorgen maken om jongeren. Ook In Stichtse Vecht is 
dit daarom een belangrijk thema in het veiligheidsbeleid.  
 
Partners 
Onze partners in dit veiligheidsveld zijn signaleringsteams, wijkcommissies, inwoners, 
woningcorporaties, politie, (ambulant) jongerenwerk, gezinscoaching, ouders, scholen, 
(sport)verenigingen, Halt regio Utrecht, Veiligheidshuis Utrecht, GGD, OM, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, RIEC Midden Nederland. 
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De aanpak 
 
Prioriteit: Jeugdoverlast en -criminaliteit 
 
Doel: Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie in 2015 terugdringen met 20% ten 
opzichte van 2010 en het percentage inwoners dat aangeeft vaak overlast van jeugd te ervaren 
(Veiligheidsmonitor 2011) in 2015 reduceren tot 10%. 
 
De aanpak: 
 
Openbare ruimte en voorzieningen 
Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt voortaan meer rekening gehouden met de component 
jeugd. Te denken valt aan hufter-proof bankjes en adequate verlichting. Er is gebiedsgerichte 
aandacht voor voorzieningen (o.a. jeugdhonken en JOB’s) en activiteiten voor jongeren. 
 
Preventie 
Vroegtijdig de risico’s van overlastgevend- en crimineel gedrag onder de aandacht brengen, 
bijvoorbeeld op scholen.  
 
Integrale jeugdaanpak 
Wij houden zicht op jeugdgroepen in de openbare ruimte en grijpen in waar dat nodig is om overlast 
integraal, locatie-, groeps- en persoonsgericht (risico- of criminele jongvolwassenen of ‘kopstukken’) 
tegen te gaan. Communiceren over regels, verbreden streetwise aanpak, coaching op straat en 
eenduidige bejegening politie en BOA’s, zijn voorbeelden van instrumenten. Scholen worden 
betrokken en via een nieuw stappenplan spreken wij ouders op verschillende wijzen aan op hun rol.  
Ook gedragsbeïnvloedende maatregelen passen wij toe, bijvoorbeeld door gezinscoaching, 
gesprekken met politie en burgemeester of toeleiding naar school en werk.  
 
Alcohol en drugsgebruik 
• 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.  

 
Veiligheid in en rondom scholen 
• Schoolveiligheidsplannen: In het contract met Halt Regio Utrecht maken wij afspraken over de 

ondersteuning van scholen bij hun wettelijke verantwoordelijkheid omtrent 
schoolveiligheidsplannen. 

• Preventielessen: Halt heeft de opdracht om in de preventielessen aandacht te schenken aan 
(digi)pesten. 

 
4.5 Fysieke veiligheid 
De veiligheidsrisico’s voor onze inwoners nemen wij zeer serieus en wij maken daarom concrete 
afspraken met onze partners maar betrekken hierbij ook onze inwoners. Veel van de 
werkzaamheden die de veiligheidspartners uitvoeren liggen vast in wet- en regelgeving. 
 
De partners 
Inwoners, milieudienst noordwest Utrecht, VRU, Politie, Provincie Utrecht, Rijkwaterstaat, NS, 
bedrijven, maatschappelijk middenveld. 
 
  

16 
 



 

De aanpak 
 
Brandveiligheid 
• Wettelijke normen: Uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en 

controles. 
• Handhavingsbeleid: Opzet van een nieuw handhavingsbeleidsplan die de integraliteit van 

handhaving bevordert. 
• Preventie en participatie: Wij maken inwoners en kwetsbare instellingen in Stichtse Vecht bewust 

van de noodzaak van brandveilig leven. Wij doen dit door actief te communiceren en hen te 
stimuleren na te denken over de risico’s van brand in hun omgeving en de noodzaak van goede 
voorbereiding. Wij vragen hen om oplettend te zijn ten aanzien van onveilige situaties in hun 
omgeving en deze te melden.  

 
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. 

• Toezicht en handhaving: Voldoen aan de wettelijke normen en extra integrale toezicht- en 
handhavingsacties organiseren met het oog op de externe veiligheidsrisico’s. 

• Risicocommunicatie: Inwoners bieden wij zicht op de risico’s in hun directe woon- en 
leefomgeving en hun handelingsperspectieven op deze risico’s. 

 
Voorbereiding op rampbestrijding 
• Eisen crisisbeheersingsorganisatie: Wij zijn regionaal actief betrokken en voldoen aan het 

gevraagde kwaliteitsniveau van een crisisbeheersingsorganisatie.  
• 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. 

 
4.6 Integriteit en veiligheid 
Wij hechten er belang aan dat wij beschikken over actuele informatie op het gebied van 
georganiseerde criminaliteit, polarisatie en radicalisering in Stichtse Vecht. Zodoende kunnen wij op 
tijd anticiperen op negatieve ontwikkelingen in de samenleving en via het RIEC en andere 
samenwerkingsverbanden snel ingrijpen. 
 
De partners 
Inwoners, RIEC Midden Nederland, Kamer van Koophandel, convenantpartners RIEC en 
hennepconvenant (zoals de belastingdienst), politie, woningcorporaties en particuliere verhuurders. 
 
De aanpak 
 
Polarisatie en radicalisering 
• Signaleren en reageren: Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid om discriminatie te melden 

en reageren direct op bekladdingen met een discriminatoir element (zoals kwetsende leuzen of 
tekens in de openbare ruimte). 

• Regionale aanpak: Actieve rol vervullen in de regionale aanpak van dit thema, zodat wij deze 
kunnen afstemmen op onze lokale situatie.  
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Prioriteit: Georganiseerde criminaliteit 
 
Doel: Wij zetten een lokale structuur op voor zowel een repressieve als preventieve integrale aanpak 
van georganiseerde criminaliteit en behandelen we tot 2015 vier cases (aanpak o.b.v. signalen). 
 
De aanpak: 
 
Hennepconvenant 
Wij bemoeilijken en ontmoedigen het opzetten en organiseren van illegale hennepteelt met behulp 
van het integrale hennepconvenant. Lokale partners sluiten wij hierbij aan. 
 
BIBOB-toets 
Vormen van geharmoniseerd BIBOB-beleid en een uitvoeringsvoorstel doen over de doorlichting van 
de horeca. 
 
Signalen 
Met behulp van communicatiemiddelen betrekken wij inwoners bij de opsporing van onder andere 
illegale hennepteelt in hun buurt. Ook trainen wij onze medewerkers die een signaalfunctie kunnen 
vervullen, zoals balie- en WMO medewerkers en handhavers. 
 
Structuur en registratie 
Het RIEC ondersteunt ons in de aanpak van bijvoorbeeld hennepteelt of andere vormen van 
georganiseerde criminaliteit, met behulp van hun informatiepositie en kennis. Via een geïntegreerde 
aanpak zorgen we voor afstemming tussen strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke 
maatregelen. Wij maken gebruik van een digitaal registratiesysteem en hebben een aandeel in 
bovenlokale casusoverleggen. 
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5. ORGANISATIE EN STURING 
5.1 Politiek-bestuurlijke inbedding 

 
5.1.1 Burgemeester 
De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid in de gemeente. Dit is in de Gemeentewet vastgelegd en hierdoor is de burgemeester voor 
veiligheid het eerste aanspreekpunt en politiek verantwoordelijk. Naast deze verantwoordelijkheid 
heeft de burgemeester op basis van de Wet veiligheidsregio’s ook het opperbevel bij rampen en het 
gezag bij branden en ongevallen, anders dan branden, voor zover de brandweer daarbij een taak 
heeft. De burgemeester is voorzitter van de stuurgroep veiligheid en leefbaarheid (zie 5.4). 
 
5.1.2 Gemeenteraad 
De raad stelt de kaders en prioriteiten van het veiligheidsbeleid vast en heeft een controlerende taak 
met betrekking tot de uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast is de raad mede voorwaardenscheppend 
voor de randvoorwaarden, waaronder de financiële middelen. Er is al enige tijd een wijziging van de 
Gemeentewet op handen waarin deze regietaak van de raad ook wettelijk vastgelegd wordt en 
waardoor de raad verplicht wordt om minimaal iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast te 
stellen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet wordt vastgesteld. 
 
5.1.3 College van B&W 
Het college stelt de uitvoeringsprogramma’s behorende bij het Integraal Veiligheidsplan vast en 
rapporteert jaarlijks over de voortgang aan de gemeenteraad. De aanpak van de 
veiligheidsprioriteiten raakt de portefeuilles van verschillende wethouders.  
 
5.2 Inbedding in de gemeentelijke organisatie 
Binnen de gemeentelijke organisatie loopt het integraal veiligheidsbeleid als een satéprikker door de 
staande organisatie en portefeuilleverdeling heen. Om op een efficiënte manier uitvoering te geven 
aan het veiligheidsbeleid vindt coördinatie plaats vanuit de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving.  
 
Het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV), onderdeel van het team Veiligheid, Handhaving en 
Toezicht, is verantwoordelijk voor de coördinatie en voortgangsbewaking van het IVP (regierol). Elke 
afdeling blijft evenwel verantwoordelijk voor haar eigen aan het IVP gerelateerde beleidsuitvoering. 
Het cluster OOV zet nieuwe veiligheidsontwikkelingen binnen de gestelde kaders uit bij de 
verantwoordelijke lijnafdeling. De structuur van het gebiedsgericht werken zorgt ervoor dat de 
veiligheid- en leefbaarheidsissues, onlosmakelijk met elkaar verbonden, met gezamenlijke inbreng 
wordt geborgd.  

 

Stuurgroep veiligheid en 
leefbaarheid

werkgroep veiligheid en 
leefbaarheid 
(gebied 1)

werkgroep veiligheid en 
leefbaarheid 
(gebied 2)

werkgroep veiligheid en 
leefbaarheid 
(gebied 3)

Projectgroepen 
uitvoeringsprogramma's 

prioriteiten IVP
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Voorwaarden om de regierol in het veiligheidsdomein te kunnen vervullen zijn: 
• de gehele gemeentelijke organisatie is gecommitteerd aan de verdeling van de verschillende 

veiligheidsonderwerpen; 
• door gebiedswerkgroepen Veiligheid en Leefbaarheid en probleemgerichte projectgroepen is 

samenhang geborgd;  
• wij werken op basis van prestatieafspraken, monitoring en verbeterplannen; 
• het cluster Veiligheid houdt regie op de verdeling en inzet van veiligheidsbudgetten. 
 

voortgangsbewaking, coordinatie, 
helikopterview, integraal

gebiedsgebonden 
aanpak

via de werkgroepen l&v

probleemgerichte 
aanpak

op basis van 
uitvoeringsprgramma's

 
5.3 Overlegstructuur 
5.3.1 Bovenlokaal 
Regionaal college 
In het regionaal college (gemeenten, politie en Openbaar Ministerie) worden op strategisch niveau de 
prioriteiten en ambities voor het regionaal veiligheidsbeleid vastgesteld. Hier wordt tevens 
gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen zoals verwoord in hoofdstuk 3. 
 
Districtscollege  
De provincie Utrecht is opgedeeld in verschillende politiedistricten. De gemeente Stichtse Vecht 
maakt vanaf 1 januari 2012 onderdeel uit van het politiedistrict Utrecht West. Het districtscollege 
Utrecht West (DC), bestaande uit de burgemeesters uit de betreffende gemeenten, de districtschef 
en de Officier van Justitie, zorgt op districtelijk niveau voor de kaders en afstemming van beleid en de 
voorbereiding van zaken die aan het RC worden voorgelegd. De burgemeester van Stichtse Vecht is 
voorzitter van het DC.  
 
5.3.2 Lokaal 
Stuurgroep veiligheid en leefbaarheid 
De portefeuillehouders Openbare orde en Veiligheid en Gebiedsgericht Werken trekken samen op in 
de stuurgroep veiligheid en leefbaarheid. Deze stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen met als doel: 
• het integrale karakter in de aanpak van veiligheid en leefbaarheid te behouden; 
• randvoorwaarden te borgen; 
• de voortgang van het IVP en gebiedsprogramma’s (Gebiedsgericht Werken) te bewaken; 
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De stuurgroep bestaat uit de volgende kernleden: 
• Burgemeester (voorzitter) 
• Wethouder gebiedsgericht werken 
• Politie, basisteamchef 
• Bestuurders (grotere) woningcorporaties 
• Teamleider veiligheid  
• Teamleider gebiedsgericht werken 
• Afdelingsmanager Ontwikkeling 
• Communicatieadviseur 
• Secretaris / notulist, ambtelijk vanuit gebiedsgericht werken  
• Overige agendaleden (zoals de districtscommandant brandweer) 
 
Werkgroepen Leefbaarheid en Veiligheid 
Voor een juiste vertaling van het IVP naar een gebiedsgerichte uitvoering en voor het creëren van 
samenhang tussen zowel de veiligheid- als de leefbaarheidsaspecten starten er drie 
gebiedswerkgroepen leefbaarheid en veiligheid (gebied aan de westkant van het Amsterdam 
Rijnkanaal, gebied Maarssen-dorp, Breukelen, Loenen aan de Vecht en het buitengebied ten Oosten 
van het Amsterdam Rijnkanaal). Deze bieden een solide laag voor de gebiedsgerichte aanpak van de 
veiligheidsprioriteiten en de uitwerking van de overige thema’s. De werkgroepen komen regelmatig 
bijeen en rapporteren onder andere aan de stuurgroep Veiligheid en Leefbaarheid. Hier vindt de 
afstemming plaats met alle belangrijke partners in het speelveld over de uitvoering van 
veiligheidsthema’s. Veiligheid is tevens onderdeel van de Gebiedontwikkelingsprogramma’s (GOP’s).  
 
Diverse overleggen per uitvoeringsprogramma 
Per prioriteit maken wij onder regie van het cluster veiligheid en in samenspraak met de betrokken 
partners een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt probleemgericht danwel gebiedsgericht, 
resultaatgericht en integraal uitgewerkt hoe de aanpak eruit gaat zien, binnen welk tijdsbestek, wie de 
partners zijn en wat de kosten zijn. 
 
5.4 Handhaving en toezicht 
Een nieuwe ontwikkeling in de handhavingspraktijk is de verschuiving van een aanpak door 
verschillende, los van elkaar functionerende instanties naar een integrale aanpak. Daarbij stemmen 
die handhavende instanties hun werkzaamheden op elkaar af en bepalen een gezamenlijke strategie. 
De gemeente vervult daarbij de spilfunctie, die mede tot uiting komt in het 
‘Handhavingsuitvoeringsprogramma Stichtse Vecht 2012’ (bebouwde omgeving, openbare ruimte) en 
in plannen binnen de sociale sector (o.a. leerplicht, uitkeringen, sociaal-medische voorzieningen). 
Wij geven prioriteit aan de handhaving en toezicht in de openbare ruimte door de inzet van zowel 
politie(surveillanten) als gemeentelijke BOA’s en (ambulante) jongerenwerkers. De samenwerking en 
taakverdeling nemen wij op in integrale werkplannen.  
 
5.5 Planning en control 
Het Integraal Veiligheidsplan wordt als volgt vastgesteld: 
1. Vaststellen prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 door de gemeenteraad 
2. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 door de gemeenteraad 
3. Vaststellen Uitvoeringsprogramma’s 2012-2015 door het college 
 
Daarna wordt het Integraal Veiligheidsplan jaarlijks geëvalueerd en kan het bijgesteld worden: 
4. Uitvoering Uitvoeringsprogramma’s van het betreffende jaar 
5. Evaluatie Uitvoeringsprogramma’s en doelstellingen eind 2012, 2013, 2014 en 2015 
6. Controle Uitvoeringsprogramma’s door de gemeenteraad (jaarlijks door middel van de evaluatie) 
7. Eventueel bijstellen Uitvoeringsprogramma’s, doelstellingen en prioriteiten door de 

gemeenteraad (jaarlijks na evaluatie) 
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8. Eindevaluatie in 2015 
 
Aan het einde van de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan vindt een eindevaluatie plaats. 
De evaluatie wordt opgesteld in samenwerking met alle betrokken partners. Na goedkeuring door de 
stuurgroep veiligheid en leefbaarheid wordt de evaluatie aangeboden aan het college en de 
gemeenteraad. 
 
Zoals genoemd in de opsomming vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de 
uitvoeringsprogramma’s en de doelstellingen. De jaarlijkse evaluatie kan aanleiding geven tot het 
bijstellen van doelstellingen en/of het kiezen van nieuwe prioriteiten door de gemeenteraad. Er wordt 
gedurende de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan tot en met 2015 jaarlijks gewerkt met 
maximaal vier prioriteiten. Halfjaarlijks wordt de raad met criminaliteitcijfers op de hoogte gebracht 
van actuele ontwikkelingen. 
 
In de eindevaluatie wordt niet alleen de objectieve veiligheid beoordeeld op basis van de politiecijfers, 
maar meten wij tevens de subjectieve veiligheid onder inwoners (Veiligheidsmonitor 2015). De 
eindevaluatie vormt de start van een nieuw Integraal Veiligheidsplan.  
 
5.6 Communicatie 
Zowel bij het opstellen als bij de uitrol van het IVP levert communicatie een bijdrage aan het met 
succes realiseren van de doelstellingen. Deze communicatieparagraaf geeft op hoofdlijnen inzicht in 
de communicatieactiviteiten en boodschappen die nodig zijn om de doelstelling(en) van het IVP te 
helpen realiseren. Nadat het IVP is vastgesteld wordt er per uitvoeringsprogramma een 
communicatieplan geschreven.  
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Startcampagne over woninginbraken 
Om bekend te maken dat gemeente Stichtse Vecht prioriteit geeft aan veiligheid, stellen wij voor om 
allereerst een campagne te starten over een concreet, aansprekend thema, zoals het terugdringen 
van woninginbraken. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze startcampagne werken wij nauw 
samen met de veiligheidspartners. Wij opereren zoveel mogelijk gebiedsgericht, want juist bij 
woninginbraken ‘komt informatie pas echt aan’ als men het zelf meemaakt (of had kunnen 
meemaken).  
Belangrijke uitgangspunten bij deze campagne zijn: zelfredzaamheid (inwoners handelingsperpectief 
bieden), participatie (inwoners betrekken bij het terugdringen van woninginbraken) en samenwerking 
(burgernet, buurtsignalering stimuleren en faciliteren). De in te zetten middelen zijn ondermeer 
campagnemateriaal in de eigen woonomgeving, een opvallende actie met free publicity tot gevolg, 
ondersteund door praktische informatie op www.stichtsevecht.nl/veiligheid en op de gemeentepagina. 
 
 
5.6.1 Communicatiestrategie: participatie, zelfredzaamheid en samenwerking 
Veiligheid maak je (letterlijk) samen. Dat betekent dat gemeente Stichtse Vecht, samen met haar 
stakeholders en inwoners, kijkt naar wat nodig is. Dat raadsleden in een vroegtijdig stadium zijn 
uitgenodigd om hun kaders en prioriteiten aan te geven voor het IVP. En dat bij de uitvoering van het 
uiteindelijke plan iedereen nodig is: niet alleen de gemeente, politie en ketenpartners, maar juist ook 
de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen.  
 
Algemene uitgangspunten bij communicatie over de totstandkoming of ontwikkeling van het IVP  
• Veiligheidsbeleid komt zoveel mogelijk participatief tot stand. Om verwarring te voorkomen zijn 

wij duidelijk over het besluitvormingsproces en de rol van de belanghebbenden hierbij 
(verwachtingsmanagement).  

• Niet elk dorp of elke wijk heeft hetzelfde veiligheidsthema. Bij het opstellen van het IVP houden 
wij rekening met de ‘colour locale’. In samenspraak met de belanghebbenden bepalen wij de 
gebiedsgerichte aanpak.  

 
Specifieke uitgangspunten bij de uitvoering van het IVP 
• Duidelijkheid: Wij verstrekken duidelijke informatie over de eigen verantwoordelijkheid van 

inwoners, organisaties en bedrijven en de verantwoordelijkheid van gemeente en politie. 
• Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Wij stimuleren zelfredzaamheid door duidelijke en 

vindbare informatie met handelingsperspectieven voor inwoners, organisaties en bedrijven. De 
overheid doet een appèl op de maatschappij, want wij werken samen aan veiligheid.  

• Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de veiligheidsaanpak vergroten het veiligheidsgevoel van 
inwoners, organisaties en bedrijven. Dit betekent ondermeer herkenbaar campagnemateriaal, 
een herkenbare tone-of-voice, kernboodschap, etc.  

• Wij betrekken de doelgroep bij de uitvoering en maken hen mede verantwoordelijk voor het 
resultaat (participatie). Wij werken samen aan veiligheid (aansluitend bij de kernboodschap) door 
een appèl te doen op de doelgroep om zelf een bijdrage te leveren aan een veilige leef- of 
werkomgeving. 

 
5.6.2 Aanpak en middelen 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande en al eerder (door de 
voormalige gemeenten Breukelen en Maarssen) gebruikte communicatiemiddelen. Zo hebben enkele 
regionale campagnes sjablonen en formats voor communicatiemiddelen beschikbaar, die ‘op maat’ 
gemaakt kunnen worden voor Stichtse Vecht. Dit om de kosten in de hand te houden en omdat deze 
campagnes al enige bekendheid hebben bij het algemene publiek. Om wel de eigen kleuring mee te 
geven wordt gebruik gemaakt van een payoff, een sterke samenvatting van onze kernboodschap: 
samen werken aan veiligheid. 
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De volgende middelen worden (afhankelijk van de uitvoeringsprogramma’s) ingezet: 
• Duidelijke en herkenbaar opgemaakte brochure/folders en/of factsheets 
• Mailings/schriftelijke correspondentie - gepersonaliseerd en algemeen 
• Posters 
• Instructiemateriaal 
• Persberichten, artikelen en interviews over uitvoeringsprogramma’s ten behoeve van 

gemeentepagina en lokale media, zoals RTV Utrecht en RTV Stichtse Vecht 
• Website (www.stichtsevecht.nl/veiligheid) 
• Social media  
• Advertenties in huis-aan-huisbladen 
• Artikelen in relevante vakbladen en landelijke en regionale dagbladen 
• Ambassadeurschap via wijkagenten, belangengroepen, wijkcommissies, Burgernetleden, etc.  
  
Vragen klachten, wensen, opmerkingen en suggesties van inwoners en bedrijven komen ondermeer 
binnen via het telefonisch informatiecentrum (TIC). Deze worden beantwoord en geanalyseerd. Deze 
analyse geeft inzicht in de informatiebehoefte van inwoners en bedrijven, waarmee de communicatie 
kan worden bijgestuurd. 
 
5.6.3 Taakverdeling 
Per uitvoeringsprogramma worden afspraken gemaakt met de betrokken ketenpartners over de taken 
en verantwoordelijkheden in de communicatie. Hierin wordt helder omschreven wie welk deel van 
communicatie voor zijn rekening neemt en waar er sprake is van gezamenlijke activiteiten en 
cofinanciering.



 

Bijlage 1: Sociale kaart Stichtse Vecht 
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Bijlage 2: Bronvermelding 
• Bijlage 1: Rapportage Veiligheidsmonitor Stichtse Vecht 2011; 
• Criminaliteitscijfers 2006 t/m 2010 (politie en RVS Midden Nederland); 
• Hennepinformatieberichten 2011 (politie); 
• Verkeersveiligheidsmonitor 2010; 
• Jaarverslag Halt regio Utrecht 2010 en overige Halt-cijfers; 
• Cijfers meldpunt discriminatie Bureau Midden Nederland 2010; 
• Cijfers Meldpunt Zorg en Overlast 2010; 
• Jeugdgezondheidsmonitor GGD MN, Stichtse Vecht 2008-2010; 
• Cijfers Veiligheidsregio Utrecht; 
• Jaarverslag project buurtbemiddeling Maarssen 2010; 
• Jaarverslag Vieja Utrecht, aanpak huiselijk geweld 2010; 
• Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht; 
• CBS Brandweerstatistiek 2009;  
• Brandweer Over Morgen; 
• Bijeenkomst veiligheidsanalyse 2011 (bijeenkomst met de lokale professionele 

veiligheidspartners). 
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Bijlage 3: Veiligheidsanalyse 2011 
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1. Veiligheidsanalyse 
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de (on)veiligheid in de gemeente Stichtse Vecht. Deze 
analyse is gebaseerd op de gehouden Veiligheidsmonitor in 2011 onder de inwoners van Stichtse 
Vecht (subjectief), de criminaliteitscijfers van de politie (objectief) en de professionele input van 
verschillende veiligheidspartners. Voor een volledig overzicht van de bronnen, zie bijlage 1. 
 
1.1 Inleiding 
Voor de indeling van deze veiligheidsanalyse wordt gebruik gemaakt van de veiligheidsvelden en de 
bijbehorende thema’s uit het landelijke Kernbeleid Veiligheid. De gemeente Stichtse Vecht heeft het 
thema verkeersveiligheid verplaatst naar het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving, omdat 
het onveiligheidsgevoel meer zit in gedrag, dan in de fysieke inrichting van de wegen. De vijf 
veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s zijn: 
 
Veiligheidsvelden Thema’s 
Veilige woon- en leefomgeving Sociale kwaliteit 

Fysieke kwaliteit  
Volume criminaliteit 
Onveiligheidsgevoelens 
Verkeersveiligheid  

Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied 
Veilige bedrijven(terreinen) 
Veilig uitgaan 
Veilige evenementen 
Veilig toerisme 

Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugd 
Criminele jeugd / individuele probleemjongeren 
Jeugd, alcohol en drugs 
Veilig in en om de school 

Fysieke veiligheid Brandveiligheid 
Externe veiligheid 
Voorbereiding op de rampenbestrijding 

Integriteit en veiligheid Polarisatie en radicalisering 
Georganiseerde criminaliteit 

 
 
1.2 Verantwoording  
Deze analyse is gericht op de gemeente als geheel. Indien er significante verschillen zijn tussen de 
verschillende kernen in de gemeente, zullen deze genoemd worden omdat deze van invloed zijn op 
het veiligheidsbeeld. Indien verschillen niet expliciet genoemd zijn, kan ervan uitgegaan worden dat 
verschillen klein zijn. Nadat prioriteiten zijn gekozen zal de aanpak zich natuurlijk richten op de 
gebieden waar dit het meest noodzakelijk is en zullen cijfers per kern nader bekeken worden. Voor 
specifieke informatie over alle kernen verwijzen wij u naar de rapportage van de Veiligheidsmonitor 
2011. 
 
Eind 2009 is de politie overgestapt van het registratiesysteem BPS naar BVH. Cijfers worden 
hierdoor anders geregistreerd, wat vergelijking met vorige jaren op sommige punten lastig maakt. Bij 
de punten waarop dit van toepassing is wordt dit aangegeven.   
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2. Veilige woon- en leefomgeving 
 
2.1 Sociale kwaliteit 
De sociale kwaliteit van een buurt, wijk of kern heeft betrekking op relaties tussen inwoners en 
andere aanwezige personen. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen 
als woonoverlast, burenruzies en drank- en drugsoverlast. 
 
Het rapportcijfer dat door de inwoners van Stichtse Vecht wordt gegeven worden voor de 
leefbaarheid in de buurt is ruim voldoende en komt vrijwel overeen met het regionale (7.3) en 
landelijke cijfer (7.3). 
 

Gemiddeld rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt 
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De meeste inwoners (70%) wonen al meer dan 10 jaar in hun buurt. Over het algemeen zijn inwoners 
positief over hun buurtbewoners. 

Uitspraken over de inwoners in de buurt, Stichtse Vecht, in % 
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Als wordt gekeken naar het verschil tussen de kernen komt naar voren dat de inwoners van 
Maarssenbroek minder positief oordelen over het sociale klimaat dan het gemiddelde in Stichtse 
Vecht. In Maarssen-dorp, Breukelen en Loenen aan de Vecht liggen de percentages rond het 
gemeentelijk gemiddelde. In de andere kernen reageren de inwoners veelal positiever op de 
stellingen die betrekking hebben op het sociale klimaat.  
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Inwoners van Stichtse Vecht voelen zich zeer betrokken en medeverantwoordelijk voor de veiligheid 
(81%) en leefbaarheid (84%) in hun buurt. Het aantal (ooit) actieve inwoners in Stichtse Vecht is dan 
ook 25% en overstijgt het landelijk en regionaal gemiddelde. Op dit moment is 21% van de inwoners 
lid van één of meer buurtorganisaties. 
 

Percentage inwoners dat lid is van één of meer buurtorganisaties, in %

 

21

13

1

9

3

2

2

4

2

16

7

5

11

79

69

90

82

84

0 20 40 60 80

één of meer organisaties

Burgernet

Signaleringsteam

Wijkcommissie / dorpsraad e.d.

Buurtpreventieteam

100

actief lid lid geweest wil lid worden nee

Aan de inwoners is een aantal stellingen voorgelegd, waarin ze onder andere gevraagd werd naar de 
omgang met buurtbewoners en de gehechtheid aan de buurt. Gemiddeld ligt de waarde voor de 
sociale kwaliteit in de gemeente Stichtse Vecht op 6,5. Daarmee is de schaalscore van Stichtse 
Vecht wat positiever dan gemiddeld in de politieregio Utrecht in 2009 (6,2) en landelijk in 2009 (6,3). 
 

Schaalscore voor de sociale kwaliteit, naar kern   
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Aan inwoners is gevraagd naar de mate waarin zij weleens (vaak of soms) overlast ondervinden in de 
buurt van bepaalde soorten problemen. Hieronder volgt een overzicht van de top 10: 
 

Percentage inwoners dat vindt dat problemen vaak of soms voorkomen in de buurt, in % 
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De schaalscore voor sociale overlast is in de Veiligheidsmonitor 2011 berekend op basis van het 
voorkomen van vormen van gedrag dat als ernstig overlastgevend wordt betiteld. Voorbeelden 
hiervan zijn overlast door groepen jongeren, dronken mensen op straat, mensen die op straat worden 
lastig gevallen en drugsoverlast. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe meer er sprake is van 
overlast. 
 

Schaalscore sociale overlast: Stichtse Vecht, politieregio Utrecht (2009) en Nederland (2009) 
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Afgaande op de schaalscore kan worden geconstateerd dat sociale overlast meer dan gemiddeld 
voorkomt in Maarssenbroek (2,2) en in Maarssen-dorp (1,8). In Breukelen, Kockengen en Loenen 
aan de Vecht is de waarde een fractie lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Uit de scores blijkt dat 
inwoners uit de overige kernen minder te maken met sociale overlast.  
 
Bij de politie zijn de onderstaande aantallen burenruzies gemeld.    
 
Incident gemeld 2007 2008 2009 2010 
Burenruzie 110 95 129 183 

bron: Politie 

De meldingen kwamen met name uit Maarssenbroek, maar in deze kern wonen dan ook de meeste 
inwoners. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat gemiddeld 25% van de inwoners wel eens (vaak of 
soms) overlast van omwonenden ondervindt. Met name inwoners in Maarssenbroek (36%), 
Tienhoven (29%) en Nigtevecht (27%) bestempelen dit als een probleem.  
 
Sinds 2009 is er buurtbemiddeling in de voormalige gemeente Maarssen. Buurtbewoners die zijn 
opgeleid tot buurtbemiddelaar ondersteunen hun buurtbewoners bij het oplossen van conflicten. 
 
Aanmeldingen bij buurtbemiddeling door: 2009 2010 
Politie 18 7 
Portaal 6 5 
Gemeente 7 2 
Maatschappelijk werk 2 2 
Zelfmelders 7 9 
Overige organisaties 2 0 
Totaal 42 25 

bron: Project buurtbemiddeling Maarssen   
De drie meest genoemde klachten in 2010 zijn geluidsoverlast door personen of apparatuur (36%), 
een tuin-/grondgeschil (24%) en pesterijen/verbaal geweld (16%). In 64% van de meldingen is het 
gekomen tot een oplossing. Landelijk gezien staat geluidsoverlast ook op de eerste plaats gevolgd 
door pesterijen/verbaal geweld en wordt in 65% van het aantal meldingen gekomen tot een 
oplossing. 
 
Bij het meldpunt Zorg en Overlast komen meldingen binnen over inwoners die overlast veroorzaken 
of hulp nodig hebben. Zowel inwoners als instanties kunnen een melding maken over een inwoner of 
een gezin waar zij zich zorgen om maken. 
 
Aantal meldingen 2008 2009 2010 
Stichtse Vecht totaal 28 42 49 

bron: Meldpunt Zorg en Overlast 

De meldingen die binnen zijn gekomen, kwamen met name van de woningstichtingen (33%) en 
inwoners (18%). In 2010 waren de meldingen die binnenkwamen voor Stichtse Vecht met name 
gericht op woonhygiëne (27%) en psychosociale problematiek (22%). De meldingen werden dan ook 
met name doorverwezen naar de GGD Midden Nederland (22%) en naar Altrecht (20%). 
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2.2 Fysieke kwaliteit 
Bij fysieke kwaliteit gaat het met name om de inrichting, het onderhoud en het beheer van de 
openbare ruimte. Hoe prettig is het wonen in de buurt gelet op de fysieke kwaliteit. Vernielingen, 
graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering zijn van invloed op de beleving van de fysieke 
kwaliteit. 
 
De woonomgeving wordt door inwoners van Stichtse Vecht gemiddeld beoordeeld met een 7,5. Dit is 
iets hoger dan het regionaal en landelijk gemiddelde (beiden 7,4).  Ook is het grootste deel van de 
inwoners tevreden over het onderhoud in de buurt. 
 

Uitspraken over het onderhoud in de buurt, in Stichtse Vecht in % 
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Op basis van het aantal keer dat rommel op straat, hondenpoep, bekladding en vernieling van 
straatmeubilair genoemd is door inwoners, is in de Veiligheidsmonitor 2011 een schaalscore 
berekend voor fysieke verloedering. Hoe hoger de waarde, hoe ongunstiger de situatie is. 
 
Schaalscore fysieke verloedering: Stichtse Vecht, politieregio Utrecht (2009), Nederland (2009) 
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Wat eruit springt is dat de schaalscore voor fysieke verloedering in Maarssenbroek hoger is dan 
gemiddeld in Stichtse Vecht. Maarssenbroek scoort op alle indicatoren voor fysieke verloedering 
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hoger ten opzichte van het  gemeentelijk gemiddelde. Veel kleine kernen laten een positiever beeld 
zien dan het gemeentelijk gemiddelde.  
 

Verschillen Maarssenbroek ten opzichte van gemeentelijk gemiddelde  
voor indicatoren van fysieke verloedering. 

Indicator Maarssenbroek 
(% vaak en soms) 

Gemeentelijk 
gemiddelde 

(% vaak en soms)

Verschil 
Maarssenbroek t.o.v. 

gemeentelijk gemiddelde
Rommel op straat 73% 63% 10% hoger 
Hondenpoep 79% 70% 9% hoger 
Bekladding 40% 30% 10% hoger 
Vernieling straatmeubilair 47% 39% 8% hoger 
 
 
2.3 Volumecriminaliteit 
In dit veiligheidsthema wordt aandacht besteed aan vormen van criminaliteit welke in Stichtse Vecht 
vaak voorkomen of die een grote impact hebben. Onder de veel voorkomende criminaliteit vallen de 
onderwerpen diefstal af/uit auto, fietsendiefstal en vernielingen. 
 
Het totaal aantal aangiften in Stichtse Vecht is sinds 2007 gedaald, met uitzondering van 2010.  
 
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Totaal aantal aangiften 3.403 3.600 2.957 3.161 

bron: Bureau RVS 

Voor alle vormen van veelvoorkomende criminaliteit is sinds 2007 een dalende lijn zichtbaar. Echter, 
samen zorgden zij in 2010 voor 40% van het totaal aantal aangiften. In combinatie met het aantal 
woninginbraken (pogingen en geslaagd) zorgen zij zelfs voor 54% van het totaal aantal aangiften. 
Zowel diefstal af/uit auto en woninginbraken zijn speerpunten in de regionale veiligheidsstrategie. 
 
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Diefstal af/uit auto 902 735 416 493 
Fietsendiefstal 271 337 328 269 
Vernielingen 622 680 509 485 
Totaal veel voorkomende criminaliteit 
(vvc)  

1.795 1.752 1.253 1.247 

bron: Bureau RVS 

Het aantal aangiften van diefstal af/uit auto is in 2010 gedaald naar 493 ten opzichte van 902 
aangiften in 2007. Ook de diefstallen van kentekenplaten vallen hieronder. Het aantal 
fietsendiefstallen is gedaald sinds 2007. Voor zowel de fietsendiefstallen als diefstal af/uit auto geldt 
dat deze delicten met name in de stationsgebieden en in de centra van Breukelen en Maarssen 
plaatsvinden. Het aantal vernielingen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bij vernielingen gaat het 
voor het overgrote deel (46% van het aantal vernielingen in 2010) om vernielingen van auto’s.  
 
Woninginbraken vallen onder de categorie delicten met een grote impact op inwoners.  
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Woninginbraken 299 446 348 466 

- Waarvan pogingen 95 146 100 159 
- Waarvan geslaagd 204 300 248 307 

Woningvoorraad 25.043 25.221 25.380 25.642 
bron: Bureau RVS en CBS 

9 
 



 

Uit de cijfers van 2010 blijkt dat de meeste inbraken gepleegd worden in Maarssen (207) gevolgd 
door Breukelen (147). In de overige kernen komt dit tussen de één en veertien keer voor. Niet alleen 
het aantal woninginbraken is gestegen de afgelopen jaren, maar ook de woningvoorraad. 
 
Het beeld van de inwoners die slachtoffer zijn geworden van een delict in de eigen woonbuurt (16% 
van het totaal aantal inwoners) komt overeen met de objectieve criminaliteitcijfers.  
 

Belangrijkste (laatste) delict waarvan men slachtoffer is geworden in de eigen buurt 
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Het aantal aangiften van geweldzaken is sinds 2008 elk jaar nog gedaald. Dit is ook een regionale 
trend. Het gaat met name om een daling van openlijk geweld, bedreiging en mishandeling. Het thema 
‘overvallen’ is één van de speerpunten in de regionale veiligheidsstrategie.  
 
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Geweld totaal 296 334 300 237 

- Waarvan zeden 11 16 16 14 
- Waarvan openlijk geweld 31 30 20 14 
- Waarvan bedreiging 73 104 93 60 
- Waarvan mishandeling 165 165 153 128 
- Waarvan straatroof 13 19 15 11 
- Waarvan overvallen 3 0 3 4 

bron: Bureau RVS 

 
Tegenover de daling van het aantal aangiften van geweld, staat een groei van het aantal aangiften 
van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is één van de speerpunten in de regionale veiligheidsstrategie. 
 
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Huiselijk geweld 46 58 72 103 

bron: Bureau RVS 

Deze groei heeft deels te maken heeft met betere signalering en herkenning van huiselijk geweld. 
Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod in 2008 zijn er in Stichtse Vecht acht huisverboden 
opgelegd.  
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2.4 Onveiligheidsgevoelens 
Het gaat in dit veiligheidsthema om het algemene veiligheidsgevoel van de inwoners en het 
veiligheidsgevoel van inwoners op bepaalde plekken.  
 
Inwoners geven als rapportcijfer een 6,8 voor de veiligheid in de buurt. Dit wijkt weinig af van het 
regionale rapportcijfer (6,8) en het landelijke rapportcijfer (6,9). Ook blijkt dat de overgrote 
meerderheid (83%) van de inwoners zich veilig voelt in Stichtse Vecht.  
 

Gevoel van veiligheid in het algemeen en in de buurt, in % 

 

2

2

11

17

4

6

83

75

0 20 40 60 80

Onveiligheid in de buurt

Onveiligheid in het algemeen

100

vaak soms zelden nooit
Voor een vergelijking van de cijfers wordt vervolgens uitgegaan van het percentage bewoners dat 
zich wel eens (vaak of soms) onveilig voelt in het algemeen en in de buurt. De cijfers van Stichtse 
Vecht van het aantal inwoners dat zich wel eens (vaak of soms) onveilig voelt, respectievelijk 19% en 
13%, zijn gunstiger dan die van Nederland en de politieregio Utrecht in 2009. Van alle Nederlanders 
voelt 26% zich wel eens (vaak of soms) onveilig in het algemeen en 17% voelt zich wel eens onveilig 
in de eigen buurt. Van het aantal inwoners in de politieregio Utrecht voelt 28% zich wel eens (vaak of 
soms) onveilig in het algemeen en voelt 18% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 
 
Van de inwoners die zich wel eens (vaak of soms) onveilig voelen, voelt 13% zich wel eens onveilig 
in de eigen buurt en dan met name tussen 19.00 en 24.00 uur (61%).De belangrijkste redenen 
waarom inwoners zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt zijn: 
 

Belangrijkste problemen in de buurt, die een gevoel van onveiligheid veroorzaken  
(in % van de inwoners) 
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Wanneer per kern wordt ingezoomd op de oorzaak van de onveiligheidsgevoelens ontstaat het 
volgende beeld: 

Top 3 van belangrijkste problemen gerelateerd aan onveiligheid, naar kern 
 1e probleem 2e probleem 3e probleem 

Maarssenbroek Woninginbraak 
18% 

Overlast jongeren 
15% 

Hondenpoep 
9% 

Maarssen-dorp Overlast jongeren 
19% 

Woninginbraak 
17% 

Beschadiging auto’s  
10% 

Breukelen Woninginbraak 
28% 

Te hard rijden 
18% 

Overlast jongeren 
10% 

Kockengen Woninginbraak 
18% 

Te hard rijden 
16% 

Overlast jongeren 
11% 

Loenen a/d Vecht Te hard rijden 
16% 

Overlast jongeren 
13% 

Woninginbraak 
12% 

Tienhoven Te hard rijden 
23% 

Woninginbraak 
14% 

Overlast jongeren 
7% 

Vreeland Woninginbraak 
31% 

Te hard rijden 
18% 

Hondenpoep 
6% 

Nigtevecht Te hard rijden 
27% 

Woninginbraak 
25% 

Parkeeroverlast 
9% 

Nieuwer Ter Aa Te hard rijden 
20% 

Woninginbraak 
18% 

Diefstal uit auto’s 
14% 

Oud-Zuilen Te hard rijden 
29% 

Woninginbraak 
22% 

Diefstal uit auto’s 
12% 

Loenersloot Te hard rijden 
26% 

Woninginbraak 
20% 

Sluipverkeer 
11% 

Nieuwersluis Te hard rijden 
31% 

Woninginbraak 
23% 

Agr. verkeersgedrag  
12% 

    

Stichtse Vecht Woninginbraak 
20% 

Te hard rijden 
14% 

Overlast jongeren 
12% 

 
 Gunstiger dan gemiddeld (>5%) 
 Ongunstiger dan gemiddeld (>5%) 

 

Naast de vraag of inwoners zich wel eens onveilig voelen, is een aantal concrete plekken of situaties 
in de gemeente voorgelegd, met de vraag of men zich hier wel eens onveilig voelt. 

 

% van alle inwoners, dat zich vaak of soms onveilig voelt op bepaalde plekken in de gemeente 
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2.5 Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het 
algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, 
winkelgebied e.d.). Deze veiligheidanalyse beperkt zich tot de subjectieve beleving van de inwoners, 
de ongevallencijfers uit de verkeersmonitor 2010 en het aantal objectieve meldingen van parkeer- en 
verkeersoverlast. 
 
Voor verkeersoverlast is een schaalscore berekend. Hierbij is gekeken naar hoe vaak te hard rijden, 
agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast door verkeer en parkeeroverlast in de buurt volgens 
inwoners voorkomt. Ook bij deze score geldt: hoe hoger de waarde, des te meer overlast in de buurt 
door verkeer.  
 

Schaalscore verkeersoverlast: Stichtse Vecht, politieregio Utrecht, Nederland (2009)
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De scores in Maarssenbroek, Tienhoven, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis liggen ruim boven 
de gemiddelde waarde van de gemeente. Te hard rijden vormt vaak de belangrijkste reden hiervoor. 
In Maarssenbroek gaat het ook om parkeeroverlast. Het cijfer voor de gemeente (3,8) ligt op 
hetzelfde niveau als het landelijke en regionale cijfer van 2009.  
 
De inwoners van Stichtse Vecht geven aan dat ‘te hard rijden’ op ‘woninginbraak’ na de belangrijkste 
oorzaak is van hun onveiligheidsgevoelens (14%). Voor de kleinere kernen in de gemeente is dit 
soms zelfs oorzaak één. Wanneer inwoners wordt gevraagd drie problemen te noemen die met 
voorrang zouden moeten worden aangepakt, wordt te hard rijden het vaakst genoemd (24%). Ook 
landelijk (24%) en regionaal (22%) komt te hard rijden als belangrijkste probleem naar voren (2009). 
Op de vijfde plaats staat het aanpakken van parkeeroverlast, wat vaak veel ergernis maar ook 
veiligheidsproblemen met zich mee kan brengen.  
 
In de meldingsoverzichten van de politie is te zien dat het aantal meldingen van verkeersoverlast is 
gedaald van 724 in 2009 naar 429 in 2010. Dat betekent een daling van 60%. Deze daling is in elke 
kern zichtbaar.   
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Vanaf 2010 worden de ongevallen waarvan de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt 
opgenomen in de databank bijgehouden. Hierdoor treed trendbreuk op met de jaren ervoor waardoor 
de cijfers niet meer te vergelijken zijn. Het jaar 2010 moet dan ook als nulmeting gezien worden. Van 
2007 tot en met 2009 is het aantal verkeersslachtoffers stabiel, de verwachting is dat dit ook voor 
2010 het geval zal zijn. 
 
Aantal slachtoffers 2007 2008 2009 2010 
Totaal aantal slachtoffers 85 82 82 33 

- Waarvan ernstige slachtoffers 
- doden 
- ziekenhuisgewonden 

36 
1 
35 

33 
2 
31 

37 
4 
33 

7 
2 
5 

- Waarvan overige gewonden 49 49 45 26 
bron: Verkeersveiligheidsmonitor Stichtse Vecht 
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3. Bedrijvigheid en veiligheid 
Het gaat in dit veiligheidsveld om veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen en om veiligheid bij 
het uitgaan, tijdens evenementen en veilig toerisme. Deze thema’s worden in de onderstaande 
paragrafen behandeld. Het gaat hierbij om de veiligheidsgevoelens en de objectieve 
criminaliteitcijfers  rond de genoemde vormen van bedrijvigheid.  
 
3.1 Veilig winkelgebied 
In winkelgebieden kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het kan dan gaan 
om winkeldiefstal en zakkenrollerij, maar ook om jeugdoverlast en vernielingen. 
 
Stichtse Vecht kent een aantal winkelcentra. Hierbij kan gedacht worden aan winkelcentrum 
Bisonspoor in Maarssenbroek, de Plesmanpromenade in Maarssen-dorp, het centrum in Breukelen 
en het winkelgebied aan de Rijksstraatweg in Loenen. Het aantal aangiften van winkeldiefstal is, door 
de jaren heen, stabiel te noemen. 
 
Aangiften /meldingen opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Aangiften winkeldiefstal 63 49 65 45 

bron: Bureau RVS 

Van de inwoners voelt 15% zich wel eens onveilig in een winkelgebied/winkelcentrum. Inwoners van 
Maarssenbroek (22%) en Maarssen-dorp (21%) voelen zich vaker onveilig in winkelgebieden/ 
winkelcentra dan inwoners uit andere kernen. Dit kan te verklaren zijn door de aanwezigheid van 
twee grote winkelcentra in deze gebieden.  
 
Winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek is het grootste winkelcentrum en is sinds 2010 actief 
bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In winkelcentrum Bisonspoor is het aantal 
aangiften van winkeldiefstal licht gedaald van 27 aangiften in 2007 naar 22 aangiften in 2010. 
 
Het aantal aangiften van zakkenrollerij is laag. Het aantal is gestegen van 32 aangiften in 2007 naar 
45 aangiften in 2010.  
 
Een kwart van de respondenten die overlast ervaren van jongeren (48% van de inwoners), geeft aan 
dat jeugdoverlast (ook) plaatsvindt bij winkels of in winkelcentra.  
 
 
3.2 Veilige bedrijven(terreinen) 
Onveiligheid bij bedrijven gaat over bepaalde vormen van criminaliteit zoals bedrijfsinbraak. Bij 
onveiligheid op bedrijventerreinen gaat het ook om inrichting en onderhoud. 
 
Het aantal bedrijfsinbraken is aanzienlijk gedaald de afgelopen jaren. 
  
Aangiften opgenomen 2007 2008 2009 2010 
Diefstal af/uit bedrijf 115 142 122 68 

bron: Bureau RVS 

De meeste bedrijfsinbraken vinden plaats in Maarssen (34 in 2010) en Breukelen (21 in 2010). Dit is 
te verklaren door de aanwezigheid van een bedrijventerrein in die twee kernen. 
 
Op het bedrijventerrein aan de Merwedeweg in Breukelen staat een slooppand. Hier kwamen veel 
meldingen vandaan van bijvoorbeeld illegale stortingen van afval en gevaarlijke situaties voor 
scholieren omdat het terrein niet goed genoeg was afgesloten. De brandweer heeft bij dit zelfde 
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slooppand veel brandmeldingen gehad in 2010 (11 meldingen), zoals terug te vinden is in het 
onderdeel brandveiligheid. 
 
Bij de gemeente komen structureel klachten binnen van de ondernemers van het bedrijventerrein 
Maarssenbroeksedijk in Maarssenbroek. Zij doen melding van overlast en criminaliteit, waaronder 
vernielingen, inbraken en straatraces. Hier zijn geen concrete cijfers van. 
 
 
3.3 Veilig uitgaan 
Rond uitgaansgelegenheden kunnen zich specifieke veiligheidsproblemen voordoen zoals geweld, 
overlast en vernielingen. 
 
In de criminaliteitcijfers van de politie wordt geen onderscheid gemaakt in het aantal aangiften van 
vernielingen of geweld dat gerelateerd is aan uitgaan en horeca. Het komt voor dat uitgaanspubliek 
vernielingen pleegt, al dan niet onder invloed van alcohol.  Maar daar kunnen geen objectieve cijfers 
aan toegekend worden. 
 
Van de inwoners voelt 14% zich wel eens onveilig rondom uitgaansgebieden. Inwoners uit Breukelen 
(19%), Maarssen-dorp, Loenen aan de Vecht (beide 18%) en Maarssenbroek (17%) voelen zich in 
uitgaansgebieden onveiliger dan inwoners uit de overige kernen (10% of minder). Dit kan verklaard 
worden door de afwezigheid van uitgaanscentra in deze overige kernen. 
 
Van alle inwoners geeft slechts 6% aan soms overlast te ervaren van horeca. Overlast van dronken 
mensen op straat wordt door 22% van de inwoners soms ervaren. Dit is echter niet direct te relateren 
aan de horeca omdat niet gevraagd is op welke locaties de inwoners daar last van hebben. De 
politiecijfers laten zien dat het aantal meldingen van geluidshinder van horeca de afgelopen jaren 
stabiel blijft. 
 
Incidenten/meldingen 2007 2008 2009 2010 
Geluidshinder horeca 33 31 22 26 

bron: Politie 

Ook hierbij geldt dat de meldingen in 2010 met name komen uit de kernen Maarssen, Breukelen en 
Loenen aan de Vecht. 
 
In het uitgaansgebied van Maarssen-dorp is cameratoezicht aanwezig waarvan de beelden, in de 
weekenden tijdens de uitgaansuren, live uitgekeken worden. Ongeregeldheden, of het mogelijk 
ontstaan ervan, worden hierdoor snel gezien en door de politie aangepakt. De horecaondernemers 
bezitten een horeca- of uittelefoon, hiermee staan zij direct in verbinding met de politie. 
 
 
3.4 Veilige evenementen 
Met name grootschalige evenementen kunnen een veiligheidsrisico opleveren. Organisatoren dienen 
zelf de veiligheid te garanderen en de gemeente stelt voorwaarden. Risico’s betreffen met name 
geweld, overlast en vernielingen. 
 
Er  wordt ieder jaar een aantal (grootschalige) evenementen gehouden in Stichtse Vecht. 
Voorbeelden hiervan zijn RockIT Open Air, Koetstock, Historisch festival Vreeland en de kermis aan 
de Maarsseveense Plassen. Ook zijn er veel inwoners en bezoekers aanwezig op bijvoorbeeld 
Koninginnedag en bij warme dagen of aanhoudend vriezen bij de verschillende (recreatie)plassen. 
Het gaat dan met name het gebied bij De Strook.  
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Het aantal meldingen bij de politie van geluidshinder bij evenementen blijft stabiel door de jaren heen. 
 
Incidenten/meldingen 2007 2008 2009 2010 
Geluidshinder evenementen 9 11 7 9 

bron: Politie 

De meeste meldingen in 2010 komen uit Maarssen (vijf). Het gaat hierbij vermoedelijk om 
geluidsklachten over RockIT Open Air. 
 
De handhaving bij evenementen is geen direct onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid. Dit 
onderwerp is een onderdeel van het handhavingsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 
Wel maakt gemeentelijk veiligheidsbeleid bij evenementen onderdeel uit van integraal 
veiligheidsbeleid.   
 
 
3.5 Veilig toerisme 
Dit veiligheidsthema richt zich op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden. 
 
Stichtse Vecht kent onder andere recreatieplassen en kampeerterreinen. Op en rond de 
recreatieplassen zijn veel vaartuigen aanwezig. Het aantal aangiften van diefstal van vaartuigen en 
diefstal af/uit vaartuigen laat de afgelopen jaren een daling zien. 
 
Aantal aangiften 2007 2008 2009 2010 
Diefstal vaartuig 19 14 15 10 
Diefstal af/uit vaartuig 25 23 14 11 

bron: Politie 

Met name in Breukelen komen deze diefstallen voor; in 2010 zijn er vier diefstallen van vaartuigen en 
zeven aangiften van diefstal af/uit vaartuigen geregistreerd. 
 
Bij de gemeente of politie zijn geen signalen over klachten ten aanzien van onveiligheid van of door 
toeristen. Ook uit de objectieve cijfers is iets dergelijks niet te halen.  
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4. Jeugd en veiligheid 
Binnen dit veiligheidsveld vallen de thema’s overlastgevende jeugd, criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs en veilig in en om de school. In de gemeente Stichtse 
Vecht wonen ongeveer 7.000 jongeren tussen 10 en 18 jaar. 
 
4.1 Overlastgevende jeugd 
Het gaat hierbij om de overlast die wordt veroorzaakt door groepen jongeren. Voorbeelden hiervan 
zijn geluidsoverlast, het achterlaten van vuil en het plegen van vernielingen. 
  
In onze provincie is jeugdoverlast een van de meest voorkomende overlastsoorten. Vanwege de 
overgang in de registratiesystemen bij de politie kunnen de overlastcijfers van voor 2010 niet meer 
vergeleken worden met de cijfers van 2010. Het enige objectieve beeld blijft het aantal meldingen dat 
bij de meldkamer van de politie binnenkomt via 0900-8844 of 112.  
 
Meldingen meldkamer politie Utrecht 2008 2009 2010 
Jeugdoverlast 461 552 410 

bron: Bureau RVS 

Uit de meldingen bij de meldkamer van de politie blijkt dat de cijfers van jeugdoverlast dalen. 
 
Van alle inwoners van Stichtse Vecht ziet 48% jeugdoverlast (vaak of soms) als een probleem. De 
top vier van onderwerpen waar deze inwoners dan met name last van hebben is: 
 

Belangrijkste vormen van overlast door jeugd,  
in % van alle inwoners, die aangeven dat overlast door jongeren vaak of soms voorkomt (48%)
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Inwoners geven aan dat jongeren met name overlast veroorzaken in de directe woonomgeving 
(65%), in of bij parken, speelweiden, groenstroken (42%) en in winkelcentra (25%). Het dagdeel dat 
ze de overlast plegen is volgens 53% van de inwoners ’s avonds.  
 
De aanpak van jeugdoverlast staat voor de inwoners op de vierde plaats (15%) van problemen die 
het eerst aangepakt moeten worden (na te hard rijden, woninginbraken en hondenpoep). In de 
kernen Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Kockengen, Breukelen en Loenen aan de Vecht wordt dit 
probleem vaker aangedragen als prioriteit om op te pakken dan in de overige kernen waar het niet of 
minder vaak is genoemd.  
 
Inwoners is gevraagd of zij zich op specifieke plekken onveilig voelen. Plekken waar jongeren 
rondhangen worden als het meest onveilig ervaren door de inwoners, 28% zegt zich soms en 7% 
zegt zich daar vaak onveilig te voelen. Inwoners van Maarssenbroek, Maarssen-dorp en Loenen aan 
de Vecht voelen zich iets vaker dan gemiddeld wel eens (soms of vaak) onveilig op plekken waar 
groepen jongeren samenkomen. Dit komt overeen met de prioritering van de aanpak van problemen. 
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In regionaal verband inventariseert en registreert de politie één keer per jaar het aantal jeugdgroepen 
in de verschillende gemeenten aan de hand van de shortlistmethodiek van Beke/Ferweda. 
Hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen jongeren worden daarmee in kaart gebracht. Voor 
Stichtse Vecht zijn in 2011 zes hinderlijke groepen en één overlastgevende groep benoemd. Deze 
groepen worden integraal besproken met de verschillende zorg- en veiligheidsprofessionals. De 
aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen is één van de speerpunten van de regionale 
veiligheidsstrategie.  
 
 
4.2 Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 
Individuele probleemjongeren staan in dit thema centraal. Het betreft jongeren die vaker met justitie 
in aanraking komen en in diverse opzichten de maatschappelijke aansluiting hebben verloren. Ze 
vormen de harde kern van jeugdgroepen en plegen verschillende vormen van criminaliteit. Ook de 
jongeren die met Halt in contact zijn gekomen voor lichtere vergrijpen vallen hieronder.  
 
In 2010 zijn in het totaal 69 jongeren doorverwezen naar Halt. Dit is vergelijkbaar met het aantal 
doorverwijzingen van de jaren daarvoor.  
 
Aantal Halt verwijzingen 2008 2009 2010 
Vermogensdelicten 27 22 16 
Vandalisme 22 19 27 
Leerplicht 0 2 0 
Vuurwerk 15 11 10 
Openbaar vervoer 0 0 1 
Overig 0 2 15 
Totaal aantal Halt-verwijzingen 64 56 69

bron: Halt Regio Utrecht 

Op basis van de shortlistmethodiek van Beke/Ferweda blijkt dat gemeente Stichtse Vecht geen 
criminele jeugdgroepen heeft. Sommige individuen uit de jeugdgroepen vertonen wel (licht) crimineel 
gedrag, maar er zijn geen jeugdgroepen die in zijn geheel bestaan uit criminele jongeren.  
 
Het Veiligheidshuis Utrecht werkt aan de aanpak van jeugd, huiselijk geweld en meerderjarige 
veelplegers. In 2010 is daar de doelgroep jongvolwassenen aan toegevoegd. De aanpak is 
persoonsgericht; elke verdachte krijgt een persoonsgebonden plan van aanpak waarin straf-, civiel- 
en bestuursrechtelijke maatregelen worden verbonden met het lokale zorg- en hulpaanbod. 
 
Het justitieel casusoverleg jeugd (JCJ) bespreekt alle minderjarige jongeren (12-18 jaar) welke 
verdacht zijn van een misdrijf, een processen verbaal van leerplicht hebben of een mislukt Halt-traject 
doorlopen hebben. De cijfers van Stichtse Vecht wijken in positieve zin af van andere grotere 
gemeenten als Woerden (9 risicojongeren) en Nieuwegein (36 risicojongeren).  
 

Aantal behandelde cases in het justitieel casusoverleg jeugd 2010 
 Afdoeningsdeel Risicojongeren1 Totaal 
Breukelen 19 1 20 
Loenen 5 1 6 
Maarssen 46 7 53 
Totaal Stichtse Vecht 70 9 79 

bron: Veiligheidshuis 

                                                      
1 Als er meer aan de hand is dan alleen het strafbare feit dat is gepleegd, dan wordt de jongere 
besproken in het risico-overleg. 
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Het justitieel casusoverleg veelplegers bespreekt alle meerderjarige veelplegers2 (vanaf 18 jaar). 
Gemeente Stichtse Vecht heeft relatief gezien een vergelijkbaar aantal meerderjarige veelplegers als 
andere gemeenten.  
 

Aantal behandelde cases in het justitieel casusoverleg veelplegers vs. het aantal veelplegers 
2010 

 Aantal cases Aantal 
veelplegers 

Breukelen 8 2 
Loenen 0 0 
Maarssen 27 5 
Totaal Stichtse Vecht 35 7 

bron: Veiligheidshuis 

Het jongvolwassenenoverleg bespreekt alle jongeren van 18-24 jaar uit de geprioriteerde 
jeugdgroepen en jongeren die na hun 18e jaar gemonitord worden over lopende justitiële 
maatregelen. In 2010 is hier een nieuw casusoverleg voor in het leven geroepen. De cijfers van 
Stichtse Vecht wijken niet significant af van andere grotere gemeenten als Nieuwegein (13 cases) en 
De Ronde Venen (15 cases). 

 
Aantal behandelde cases in jongvolwassenenoverleg 2010 

 Aantal cases 
Breukelen 0 
Loenen 0 
Maarssen 11 
Totaal Stichtse Vecht 11 

bron: Veiligheidshuis 

 
4.3 Jeugd, alcohol en drugs 
Het gaat binnen het thema om hinderlijk en overlastgevend alcohol- en druggebruik door jongeren in 
de openbare ruimte. 
 
Uit de jeugdmonitor van de GGD-Midden Nederland blijken de volgende regionale trends:  

• Jongens (9-12 jr.) hebben vaker dan meisjes wel eens gerookt en alcohol gedronken; 
• Op het voortgezet onderwijs gebruiken jongens iets vaker en iets meer alcohol dan meisjes, 

doen jongens vaker aan binge-drinken en gebruiken jongens vaker hasj of wiet;  
• Hoe ouder de kinderen/jongeren zijn, hoe vaker zij roken, (overmatig) alcohol drinken en 

drugs gebruiken; 
• Lwoo/vmbo-jongeren roken vaker en gebruiken vaker (overmatig) alcohol en hasj of wiet dan 

havo/vwo-jongeren; 
• Allochtone leerlingen hebben minder vaak alcohol gedronken dan autochtone leerlingen;  
• Jongens mogen vaker dan meisjes thuis alcohol drinken van hun ouders en allochtone 

leerlingen minder vaak dan autochtone leerlingen. 
 
  

                                                      
2 Een verdachte is een meerderjarige veelpleger als hij over een periode van vijf jaar meer dan tien processen 
verbaal heeft gekregen. 
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Percentage jongeren van 9-12  dat genotmiddelen gebruikt  
 Breukelen Maarssen Loenen Stichtse Vecht 

(gemiddeld) 
Regio 

Utrecht 
Wel eens gerookt 4% 6% 3% 4,3% 5% 
Thuis blootgesteld aan 
rook 18% 26% 20% 21,3% 21% 

Wel eens alcohol 
gedronken 42% 47% 51% 46,6% 41% 

Mag thuis alcohol drinken 
van ouders 8% 5% 7% 6,6% 7% 

bron: Schoolkracht 

 
Percentage jongeren van 12-18  dat genotmiddelen gebruikt 

 Breukelen Maarssen Loenen Stichtse Vecht 
(gemiddeld) 

Regio 
Utrecht 

Afgelopen 4 weken alcohol 
gebruikt 51% 54% 34% 46,3% 43% 

Afgelopen 4 weken alcohol 
gebruikt < 16 jaar 33% 44% 18% 31,6% 32% 

Afgelopen 4 weken aan 
binge-drinken3 gedaan 36% 37% 22% 31,6% 28% 

Afgelopen 4 weken 
dronken geweest 27% 22% 16% 21,6% 17% 

Afgelopen weken hasj of 
wiet gebruikt 8% 9% 6% 7,6% 6% 

bron: Schoolkracht 

 
De uitkomsten voor Stichtse Vecht wijken niet significant af van het regiogemiddelde. Wel ligt het 
percentage jongeren (9-12 jaar) dat wel eens alcohol heeft gedronken hoger in Stichtse Vecht 
evenals het gebruik van hasj en wiet. Op gemeenteniveau geven jongeren onder de 16 in Maarssen 
meer dan gemiddeld aan in de afgelopen vier weken alcohol te hebben gebruikt en is het percentage 
jongeren in Breukelen dat de afgelopen vier weken meer dan gemiddeld vaak dronken geweest.  
 
Gemiddeld 36% van de alcohol drinkende jongeren in Stichtse Vecht gaf aan zelf nooit alcohol te 
kopen, maar het te krijgen (Breukelen 41%, Loenen 31% en Maarssen 36%). Als jongeren alcohol 
kopen, doen ze dit het meest frequent in de supermarkt. Gemiddeld koopt 57% van de alcohol 
drinkende jongeren in Stichtse Vecht onder de 16 jaar zelf wel eens alcohol (Breukelen 59%, Loenen 
49% en Maarssen 64%). Ook blijkt dat ruim de helft van de alcoholdrinkers (12-18 jaar) in Stichtse 
Vecht aangeeft meestal thuis met anderen of bij anderen thuis te drinken. 
 
Inwoners laten in de Veiligheidsmonitor weten niet veel last te hebben van dronken mensen op straat 
(5% vaak en 22% soms) en drugsoverlast (2% vaak en 10% soms). Deze problemen staan hiermee 
respectievelijk op plaats 16 en 22 in de lijst. Ook in de lijst met problemen die met voorrang zouden 
moeten worden aangepakt komen deze twee problemen niet voor. Van het aantal inwoners dat 
aangeeft dat overlast door jongeren vaak of soms voorkomt (48%), geeft 14% aan dat het gaat om 
drugs- en/of alcoholgebruik. Hiermee staat deze vorm van overlast op de zesde plaats.  

                                                      
3 Onder binge-drinken wordt verstaan: minimaal één keer per maand vijf of meer glazen alcohol op 
één dag drinken. 
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4.4 Veilig in en om de school 
Jongeren kunnen veroorzaker en slachtoffer zijn van veiligheidsproblemen op en rond scholen. 
Voorbeelden hiervan zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast, vernielingen en 
verkeersonveiligheid.  
 
In de gemeente Stichtse Vecht zijn 39 basisscholen, vier scholen voor het voortgezet onderwijs en 
één ROC Asa. De Arbowet verplicht scholen om een schoolveiligheidsbeleid uit te voeren. Scholen 
zijn verder verplicht om het beleid op het gebied van veiligheid in de school in de schoolgids te 
vermelden. De Onderwijsinspectie heeft het thema veiligheid ook nadrukkelijker opgenomen in het 
toezichtskader.   
 
Een groot aantal leerlingen verplaatst zich op schooldagen per fiets, bromfiets of scooter van en naar 
school. Dit kan lastige verkeerssituaties met zich meebrengen en vraagt om alertheid van het overige 
verkeer. Maar ook het, al dan niet foutief, parkeren van auto’s van ouders die hun kinderen naar 
school brengen zorgt voor (verkeers)overlast voor overige verkeersdeelnemers. Pauzes, lesuitval of 
tussenuren op het voortgezet onderwijs en het ROC leiden soms tot overlast van jongeren op straat 
of in winkelcentra wanneer zij daar rondhangen, rommel achterlaten of ander hinderlijk gedrag 
vertonen. Hierover zijn in veel gevallen reeds afspraken gemaakt met de scholen.  
 
Bij de politie komen jaarlijks weinig meldingen of aangiften binnen van diefstal binnen scholen 
(gemiddeld minder dan 10 meldingen). De inbraakcijfers liggen nog iets lager. 
 
Op de basisscholen worden in de groepen 7 en 8 preventielessen aangeboden door de gemeente. 
Deze lessen worden verzorgt door Halt Regio Utrecht. In het schooljaar 2010/2011 komen de 
onderwerpen ‘goed met de groep’, ‘digipesten’ en ‘Halt en het jeugdstrafrecht’ aan de orde.  
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5. Fysieke veiligheid 
Fysieke veiligheid kent drie onderdelen: brandveiligheid, externe veiligheid en (de voorbereiding op) 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. Een verschil ten opzichte van andere veiligheidsvelden is dat 
wet- en regelgeving het verplichte niveau van fysieke veiligheid bepaalt. In veel gevallen is een 
minimumniveau bepaald, maar het staat de gemeente vrij om een hogere ambitie te hebben dan dit 
minimumniveau. 
 
5.1 Brandveiligheid 
Brandveiligheid beslaat de gehele veiligheidsketen. Het gaat hier om zowel het borgen van 
(technische) brandveiligheid als het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen (pro-actie en 
preventie) als op de voorbereiding op en het bestrijden van incidenten en calamiteiten (preparatie, 
repressie en nazorg). De doelstelling is het beheersen van de fysieke veiligheidsrisico’s en daarnaast 
minimalisering van de negatieve gevolgen van incidenten. 
 
De brandweer adviseert de gemeente ten aanzien van omgevings- en evenementenvergunningen. 
Daarnaast is de brandweer belast met het toezicht en handhaving op  onder meer het 
brandveiligheidsaspect van omgevingsvergunningen, gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. 
De brandweer werkt met een toezichtsplan waarin inzichtelijk gemaakt is om hoeveel objecten dit 
gaat. In totaal staan er 1.208 bouwwerken in het toezichtsplan. 
 
Uitrukken 
In 2009 en 2010 is de brandweer uitgerukt voor respectievelijk 706 en 678 incidenten. Per jaar geeft 
dit het volgende beeld: 
 
Gemeente Soort Alarm 2009 2010 Verschil  

 Loenen 

Brandbestrijding 27 28 1 
Hulpverlening 44 48 4 
Loos alarm 39 32 -7 
Totaal 110 108 -2 

 Breukelen 

Brandbestrijding 60 57 -3 
Hulpverlening 66 67 1 
Loos alarm 55 54 -1 
Totaal 181 178 -3 

 Maarssen 

Brandbestrijding 102 113 12 
Hulpverlening 158 148 -7 
Loos alarm 155 131 -24 
Totaal 415 396 -19 

Stichtse Vecht 
(cumulatief) 

Brandbestrijding 189 198 9 
Hulpverlening 268 263 -5 
Loos alarm 249 217 -32 
Totaal 706 678 -28 

bron: uitrukregistratie Veiligheidsregio Utrecht 

 
Opvallend zijn de hoge aantallen 'loos alarm'. In 2009 was dit 35,2% en in 2010 was dit 31,8% van 
het totaal aantal incidenten. Het betreft voor het grootste deel (98%) meldingen van 
brandmeldinstallaties die bij melding automatisch doormelden naar de meldkamer van de brandweer. 
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In 2009 is het project NUT opgestart om het aantal loze meldingen terug te dringen wat een positief 
effect heeft gehad. Dit beleid zal daarom voortgezet worden in de komende jaren. Door de invoering 
van het nieuwe Bouwbesluit in 2012 zal het totaal aantal verplichte automatische doormeldingen fors 
afnemen. Het is op dit moment nog onduidelijk welk effect dit zal hebben op het totaal aantal loze 
meldingen, maar de verwachting is dat dit het aantal loze meldingen verminderd.  
 
Onder ‘brandbestrijding’ valt het totaal aantal branden in Stichtse Vecht. In 2010 was dit als volgt 
onderverdeeld. De gemeentelijke cijfers staan afgezet tegen de landelijke (CBS) cijfers.  
 
  Stichtse 

Vecht 2010 
% Stichtse 
Vecht 2010 

% CBS 2009 

Binnenbrand totaal (% = t.o.v. van totaal aantal branden) 68 35% 33% 
 Oorzaken binnenbrand Stichtse 

Vecht 2010 
% Stichtse 
Vecht 2010 

% CBS 2009 

 
Brandgevaarlijke 
werkzaamheden 3 4% 3% 

 Brandstichting 17 25% 9% 
 Broei/zelfverhitting 0 0% 3% 

 
Defect/verkeerd gebruik 
apparaat/product 6 9% 18% 

 Roken 3 4% 3% 
 Spelen met vuur door kinderen 1 2% 1% 
 Vuurwerk 1 2% 1% 
 Anders 20 29% 23% 
 Onbekend 17 25% 40% 
Buitenbrand totaal (% = t.o.v. van totaal aantal branden) 98 49% 63% 
 Oorzaken buitenbrand Stichtse 

Vecht 2010 
% Stichtse 
Vecht 2010 

% CBS 2009 

 Brandstichting 7 7% 29% 
 Vandalisme 14 14% 13% 
 Spelen met vuur door kinderen 0 0% 2% 

 
Afbranden van 
bermen/verbranden van afval 9 9% 2% 

 Ongeluk, aanrijding 1 1% 1% 
 Anders 23 24% 12% 
 Onbekend 44 45% 41% 
Schoorsteenbrand (% = t.o.v. van totaal aantal branden) 31 15% 4% 
Uitslaande brand (% = t.o.v. van totaal aantal branden) 1 1%  
Totaal aantal branden 198   

bron: uitrukregistratie Veiligheidsregio Utrecht 

 
Van het totaal aantal binnenbranden is 25% veroorzaakt door brandstichting, dit is flink hoger dan het 
landelijk gemiddelde van 9%. Van 54% is de oorzaak 'anders' of 'onbekend'. Van de 17 
binnenbranden die door brandstichting zijn ontstaan, waren er 11 in een slooppand aan de 
Merwedeweg in Breukelen. Door gezamenlijk optreden van de politie en de gemeente zijn de 
brandstichtingen vooralsnog uitgebleven. 
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In 2010 is de brandweer voor 98 buitenbranden uitgerukt. Het percentage brandstichtingen is 
aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde (29%). Het aantal buitenbranden dat valt in de 
categorie ' anders' is hoger in Stichtse Vecht dan in het landelijke beeld (53%). Hier kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan weersinvloeden of oververhitting van voertuigen. 
 
Van het totaal aantal buitenbranden bestaat de top-3 uit vandalisme (14%), afbranden van 
bermen/verbranden van afval (9%) en brandstichting (7%). Van 69% is de oorzaak ‘anders of 
onbekend’. 
 
 
5.2 Externe Veiligheid 
De risico’s van gevaarlijke stoffen staan in dit veiligheidsthema centraal. Gevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen en/of bewerkt in bedrijven/inrichtingen en worden vervoerd via de weg, het water, het 
spoor, de lucht en buisleidingen. Te onderscheiden risico’s zijn het zogenaamde ‘groepsrisico’ (GR) 
en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel 
externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen. 
 
De gemeente Stichtse Vecht kent binnen haar gemeentegrenzen een aantal risicobedrijven, zo blijkt 
uit het regionale risicoprofiel dat in 2011 is vastgesteld. 
 

 
bron: Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2011 

 
Naast een aantal bedrijven die externe veiligheidsrisico’s met zich mee brengen, is er ook veel 
transport van gevaarlijke stoffen door onze gemeente. Transport vindt vooral plaats via het spoor 
(Amsterdam – Utrecht), de snelweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze drie transportaders 
vormen dan ook een extern veiligheidsrisico.  
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Net als vele andere gemeenten ligt de gemeente Stichtse Vecht in een gebied dat deels onder water 
komt te staan bij een dijkdoorbraak (dijkringen 14 en 44). Het voorkomen van een dijkdoorbraak is 
een taak van de  waterschappen.  
 
 
5.3 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 
Bij dit veiligheidsthema staan mogelijke rampen en crises centraal. Gemeente en veiligheidspartners 
dienen zich toch terdege te prepareren op de eventuele rampen of crises. De gemeente is daarbij 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke processen. 
 
Het belangrijkste doel binnen dit veiligheidsveld is de implementatie van de eisen die de Wet 
veiligheidsregio’s aan de verschillende veiligheidspartners stelt. Voor gemeenten zijn die formele 
eisen beperkt. Toch is het belangrijk om aan te sluiten bij de multidisciplinaire afspraken en als 
gemeente een niveau te bepalen, waarmee de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen uitgevoerd 
worden. Daaruit volgen de verschillende voorbereidingen die getroffen moeten worden om een 
crisis/ramp het hoofd te kunnen bieden. 
 
Het opstellen van een crisisplan (voorheen rampenplan) en rampbestrijdingsplannen is met ingang 
van de Wet veiligheidsregio’s in 2010 een wettelijke taak van de veiligheidsregio’s geworden. Hieraan 
moet de gemeente als vanzelfsprekend een bijdrage leveren. Daarnaast blijft de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitwerking van deze plannen in draaiboeken voor de eigen organisatie. 
Gepland is om dit in september door het bestuur vast te laten stellen. Onderdeel daarvan is de 
vernieuwde organisatie voor de uitvoering van de gemeentelijke processen. 
 
De Wet veiligheidsregio’s heeft voor een aantal typen objecten het opstellen van 
rampbestrijdingsplannen verplicht gesteld. Als uitvloeisel van deze wettelijke verplichting, wordt er  
een regionale visie geschreven waarin staat voor welke objecten (buiten de wettelijk verplichte 
objecten) planvorming vereist is. Op dit moment heeft Stichtse Vecht vijf rampbestrijdingsplannen 
waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat één plan wettelijk verplicht is. 
 
De huidige rampbestrijdingsplannen zijn: 

• Gulf Oil – Nigtevecht (wettelijk verplicht) 
• Biegelaar – Maarssenbroek 
• Amsterdam Rijnkanaal – Stichtse Vecht 
• Dreiging Dijkdoorbraak dijkring 44 – met alle gemeenten uit de dijkring 
• Spoor – gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater 
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6. Integriteit en veiligheid 
 
6.1 Polarisatie en radicalisering 
Discriminatie, polarisatie en radicalisering zijn  met elkaar samenhangende onderwerpen. 
Discriminatie kan aanleiding en uitingsvorm zijn voor polarisatie en radicalisering. Polarisatie heeft te 
maken met tegenstellingen. Tegenstellingen in de samenleving geven gebrek aan sociale cohesie 
aan. Hoe groot het probleem precies is, is moeilijk te meten, want spanningen tussen groepen zijn 
niet objectief meetbaar. Deze verschijnselen kunnen echter een omvangrijk veiligheidseffect hebben 
en kunnen in de meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken in de samenleving.  
 
Uit gesprekken met professionals in  Stichtse Vecht blijkt dat discriminatie niet zichtbaar speelt. In 
2010 waren er 14 meldingen van discriminatie bij het centrale meldpunt, waarvan bij twee meldingen 
het incident in een andere gemeente plaatsvond. De afkomst van de melder was in veel gevallen niet 
bekend.  Er was in 7 gevallen sprake van discriminatie op ras, 2 op basis van godsdienst en 2 gericht 
op leeftijd.  
 
Er zijn geen objectieve cijfers omtrent polarisatie en radicalisering. In Stichtse Vecht lijkt weinig 
polarisatie en radicalisering voor te komen. Uit gesprekken met professionals komt  naar voren dat er 
wel eens signalen waargenomen worden die op polarisatie en radicalisering kunnen duiden, maar 
deze zijn niet zodanig dat dit vastgesteld kan worden.  
 
 
6.2 Georganiseerde criminaliteit 
Het gaat in dit veiligheidsthema om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich voordoen op 
gemeentelijk grondgebied en in sommige gevallen gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen. 
Voorbeelden hiervan zijn drugshandel, vastgoedfraude en mensenhandel.  
 
Georganiseerde criminaliteit is ondermijnend voor de samenleving en beperkt zich in vele gevallen 
niet tot de grote steden. In regionaal verband (gemeenten uit de provincie Utrecht) wordt aandacht 
besteed aan mensenhandel en -smokkel,  georganiseerde hennepteelt, fraude en misbruik binnen de 
vastgoedsector, witwassen en de daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische 
criminaliteit en milieucriminaliteit. Dit gebeurt onder andere door het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC). De aanpak van geprioriteerde zware beroepscriminelen is één van de 
speerpunten in de regionale veiligheidsstrategie.   
 
In 2010 werden er in onze gemeente 68 aangiften van fraude geregistreerd.  
 
Aantal aangiften 2007 2008 2009 2010 
Oplichting 38 47 47 47 
Flessentrekkerij 1 1 1 3 
Vervalsing 10 7 6 5 
Vals geld 2 10 1 1 
Overige fraude/bedrog 17 8 7 12 
Fraude totaal 68 73 62 68 

bron: Politie 

In nagenoeg alle gevallen ging het in Stichtse Vecht om oplichting. Verdere specificatie, zoals het 
type oplichting, kan door de politie niet uit het systeem worden gehaald.  
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In 2010 zijn er 16 hennepkwekerijen opgerold in Stichtse Vecht. In de eerste vier maanden van 2011 
waren dit er al 10. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de politie in de regio Utrecht meer 
samenwerkt met andere veiligheidspartners bij de opsporing van georganiseerde hennepteelt, onder 
meer door het aangaan van het hennepconvenant.  
 
 
  



 

7. Stichtse Vecht in vergelijking met de regio ambitie top-5 
 

Veiligheidspositie Stichtse Vecht in de provincie Utrecht (hoe hoger hoe beter) 
 2010 
 Stichtse Vecht 

Positie in de provincie 
Totaal criminaliteit  20 
Diefstal af/uit auto 18 
Fietsendiefstal 13 
Vernielingen 12 
Woninginbraak totaal  25 

- Waarvan pogingen 25 
- Waarvan geslaagd 20 

Geweld totaal 21 
- Waarvan zeden 14 
- Waarvan openlijk geweld 8 
- Waarvan bedreiging 18 
- Waarvan mishandeling 20 
- Waarvan straatroof 16 
- Waarvan overvallen 12 

Bedrijfsinbraken 3 
Winkeldiefstal 8 

bron: Bureau RVS 

 
Aangiften naar 1.000 inwoners/woningen 

 2010 
 Stichtse Vecht Gemiddeld provincie Utrecht 
Totaal criminaliteit (per 1.000 inwoners) 50,3 59,8 
Diefstal af/uit auto (per 1.000 inwoners) 7,9 11,3 
Fietsendiefstal (per 1.000 inwoners) 4,3 5,7 
Vernielingen (per 1.000 inwoners) 7,7 8,1 
Woninginbraak totaal  (per 1.000 woningen) 18,2 Niet bekend 

- Waarvan pogingen 6,2 Niet bekend 
- Waarvan geslaagd 12 Niet bekend 

Geweld totaal (per 1.000 inwoners) 3,8 4,8 
- Waarvan zeden 0,2 0,2 
- Waarvan openlijk geweld 0,2 0,3 
- Waarvan bedreiging 1 1,4 
- Waarvan mishandeling 2 2,3 
- Waarvan straatroof 0,2 0,4 
- Waarvan overvallen 0,1 0,1 

Bedrijfsinbraken (per 1.000 inwoners) 1,1 2,1 
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) 0,7 2,1 

bron: Bureau RVS 
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Bijlage 1: Bronvermelding 
 

• Rapportage Veiligheidsmonitor Stichtse Vecht 2011; 
• Criminaliteitscijfers 2006 t/m 2010 (politie en bureau RVS); 
• Hennepinformatieberichten 2011 (politie); 
• Verkeersveiligheidsmonitor 2010; 
• Jaarverslag Halt regio Utrecht 2010 en overige Halt-cijfers; 
• Cijfers meldpunt discriminatie Bureau Midden Nederland 2010; 
• Cijfers Meldpunt Zorg en Overlast 2010; 
• Jeugdgezondheidsmonitor GGD MN, Stichtse Vecht 2008-2010; 
• Cijfers Veiligheidsregio Utrecht; 
• Jaarverslag project buurtbemiddeling Maarssen 2010; 
• Jaarverslag Vieja Utrecht, aanpak huiselijk geweld 2010; 
• Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht; 
• CBS Brandweerstatistiek 2009;  
• Brandweer Over Morgen; 
• Bijeenkomst veiligheidsanalyse 2011 (bijeenkomst met de lokale professionele 

veiligheidspartners). 
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