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Stelling 1 

Geweld komt in Woerden niet of 
nauwelijks voor



Stelling 2 

Als burger voel ik mij verantwoordelijk 
om een eigen steentje bij te dragen aan 

een veilige woon- en leefomgeving



INHOUD

 Veiligheid: van oudsher een kerntaak van de 
overheid;

 Uitgangspunten aanpak gemeente Woerden;
 Items / issues in Zegveld;
 Preventie: wat kunt u zelf doen?
 Integraal veiligheidsbeleid: de keten is zo sterk als 

de zwakste schakel;
 De burgemeester als verantwoordelijk bestuurder



Veiligheid: van oudsher een 
kerntaak van de overheid

 Nachtwakerstaat;
 Verzuiling;
 Verzorgingsstaat;
 Individualisering van mens en maatschappij;
 Urgentie: moet er eerst iets ‘ergs’ gebeuren 

voordat het op de agenda staat?



Uitgangspunten aanpak 
Woerden

– Werken aan veiligheid middels een voetbalveld;
– De gemeente heeft vertrouwen in haar  

veiligheidspartners;
– Er is sprake van een gedeelde 

verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid;
– De prioritering van veiligheidskwesties vindt mede 

plaats door de veiligheidspartners;
– De nadruk vanuit de gemeente ligt op preventie.



Stelling 3

Tot en met september van 2009 is er 
1.835 keer aangifte gedaan in Woerden

In Zegveld betrof het minder dan 50 
aangiften



Veiligheidskwesties Zegveld

– Nadruk op kwaliteit / niet op kwantiteit
 Meldingen tussen oktober 2008 en oktober 2009 

bij de gemeente:
– 6 meldingen overlast hond(enpoep);
– 1 melding overlast jeugd (Joraischool);
– 18 meldingen gladheid;

 Alcoholgebruik:
– ?????



Voorkomen is beter dan 
genezen

 Inwoners doen mee aan goed verloop jaarwisseling;
 Auto-inbrakenactie (spiegelhangers);
 Fietsdiefstalpreventiecampagne (zadelhoesjes / 

fietspaspoorten)
 Woninginbrakenkaart: (wij zijn op vakantie!)
 Brochure Denk Vooruit: voorbereiden op calamiteiten er 

erger)
 Brandveiligheidsadvies verminderd zelfredzamen
 Extra ogen en oren in de wijk: Waaks en Burgernet;



Wat kunt u zelf doen?

 Hou ogen en oren open?
 Luister naar de mensen in uw eigen omgeving;
 Kijk eens op de website www.crisis.nl;
 Denk na over deelname Burgernet;
 Hang een rookmelder op;
 Laat uw achterdeur / garage niet openstaan (!)
 Breng goed hang- en sluitwerk aan;
 Radio en televisie (regionale rampenzender 93.1 FM / 

101.3 Kabel / RTV Utrecht 655.25).



De veiligheidsketen is zo sterk 
als de zwakste schakel

– Continuïteit en zichtbaarheid;
– Doelgroepgericht;
– Aandacht voor proces;
– Nadruk op relatie / samenwerken;
– Steeds meer nadruk op de regio (Veiligheidsregio / 

doorontwikkeling politieorganisatie);
– Kennen en gekend worden;
– Uniformiteit in aanpak.



De burgemeester als 
verantwoordelijk bestuurder

 Opperbevelhebber bij calamiteiten en crises;
 Verantwoordelijk voor de openbare orde;
 Verschillende wettelijke bevoegdheden:

– Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
– Opleggen tijdelijk huisverbod (huiselijk geweld);
– Komst wet voetbalvandalisme ( overlast in groep aanpakken);
– Komst aanwijzing geven aan de Raad voor de 

Kinderbescherming.
 Onderdeel algemeen bestuur politie (Regionaal College)
 Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht

De Utrecht


