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Voorwoord Burgemeester 

Als gemeente werken we wijkgericht. Daarom zijn we in 2019 gestart met wijkwandelingen. Als 

gemeente willen wij graag weten wat er speelt in onze buurten en wijken. Ook willen we de 

wensen van onze inwoners weten ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Uit 

de wijkwandelingen is gebleken dat veiligheid als thema niet op zich staat, maar nauw 

verbonden is met andere inhoudelijke onderwerpen in de leefomgeving, zoals 

parkeergelegenheid, groenvoorziening en verkeersveiligheid. Belangrijk ander facet is de mate 

waarin inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op die leefomgeving, elkaar vinden, zelf 

initiatieven kunnen nemen, eigen regie kunnen voeren en geïnformeerd zijn over hun 

handelingsperspectief in specifieke situaties.  

Integrale Veiligheid gaat dan ook over een beleid voor en door onze inwoners en ondernemers. Hiermee kunnen we 

de komende jaren samen aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente nog beter te maken. Als 

gemeente, maar ook als betrokken instanties (zoals de politie) en als inwoners. Een leefbare en veilige leefomgeving 

creëer je namelijk niet alleen; dat doe je samen. Zo zorgen we dat we één van de veiligste gemeenten van Noord-

Holland blijven. 

Om dit te benadrukken stappen we over van een beleidsplan naar een ‘Actieplan Integrale Veiligheid 2020-2023’. Dit 

actieplan vervangt het oude meerjarig Integraal Veiligheidsbeleid. Dit actieplan maakt inzichtelijk hoe we samen met 

inwoners, ondernemers en onze strategische partners de lokale en landelijke veiligheidsprioriteiten aanpakken. 

Samen met actuele lokale veiligheidsinformatie wordt het actieplan omgezet naar jaarlijkse uitvoeringsplannen. 

Op deze manier hebben we een integrale opbouw van onze veiligheidsaanpak. We halen lokale punten op die we zelf 

kunnen oplossen en verbeteren in combinatie met het aanpakken van landelijke ontwikkelingen. Daarbij kijkend naar 

de veerkracht en het vertrouwen van de inwoners zelf in het goed samenleven in de wijk. Hetgeen we stimuleren en 

faciliteren door het bieden van preventie en randvoorwaarden.  

Mocht de preventie niet afdoende zijn dan is er natuurlijk altijd nog de vanzelfsprekende overheidstaak van 

handhaving en opsporing als noodzakelijke steun in de rug aan de samenleving.   
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1. Inleiding 
Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook 

grotere vraagstukken, zoals huiselijke geweld, overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, 

kunnen een gevoel van onveiligheid geven. De gemeente heeft een belangrijke rol in het voorkomen en vroegtijdig 

signaleren van dit soort situaties. En als ze zich voordoen dan moet adequaat worden ingegrepen. Zowel de preventie, 

het signaleren als aanpakken vraagt om oren en ogen in de wijk, onder meer van de politie en handhaving maar ook 

van andere professionals zoals groenvoorziening, leerplicht of sociaal team. Door samenwerking en leren van elke 

situatie vergroten we de veiligheidsbeleving. Dit is waar openbare orde en veiligheid voor staat. 

Heemstede behoort tot de veiligste gemeentes van de Nederland. Dit willen we ook zo houden. Veiligheid is echter 

niet vanzelfsprekend. Om die veiligheid te behouden blijven we investeren in een integrale aanpak die in staat is in te 

spelen op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en te leren van casuïstiek en zo risico’s eerder signaleren en  

de samenwerking blijven verbeteren. Knelpunten die terecht komen bij veiligheid hebben vaak een oorsprong die ligt 

bij verschillende of  meerdere domeinen. Voor een structurele oplossing kijkt veiligheid daarom niet primair naar 

repressie maar juist ook naar herstel en voorkomen van soortgelijke situaties door preventie en voorlichting. Daarvoor 

wordt samengewerkt met de overige leefgebieden zoals financiën, gedrag, sociale relaties en fysieke omgeving. 

Hiervoor zoekt veiligheid in een vroeg stadium de samenwerking op als het gaat om de inrichting en onderhoud van 

de fysieke leefomgeving, voorlichting aan kwetsbare doelgroepen en het aanbod van laagdrempelige en toegankelijke 

zorg- en hulpverlening. Als het nodig is wijken we daarbij af van de gebaande paden, alleen zo kunnen patronen 

doorbroken worden die leiden tot zorg, overlast en criminaliteit.  

Veiligheid creëer je vooral door goed samen te werken in de vorm van preventie, opwerpen van barrières en 

vroegsignalering. Wanneer er dan toch een casus/incident ontstaat is wederom samenwerking nodig om het tij te 

keren. Samenwerking met partners binnen en buiten het veiligheidsdomein. Denk daarbij aan de politie en 

veiligheidsregio maar ook CJG, GGZ, woningbouwvereniging en scholen. Ook bewoners en ondernemers zijn 

belangrijke partners om ervoor te zorgen dat Heemstede veilig is en blijft. 

Dit plan beschrijft het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Het is een beschrijving op hoofdlijnen. De 

bouwstenen van dit beleid zijn de periodieke veiligheidsmonitor1, het actuele veiligheidsbeeld, het collegeakkoord en 

de landelijke, regionale en lokale prioriteiten van de veiligheidspartners. Daarnaast heeft er een participatietraject 

plaatsgevonden. Er zijn twee bewonersavonden geweest waarin is gesproken over veiligheidsthema’s. Ook hebben er 

twee wijkwandelingen plaatsgevonden waarbij bewoners hun wijk hebben getoond aan het bestuur en 

wijkprofessionals. Daaruit is gebleken dat voor leefbaarheid, kwaliteit van leefomgeving en de mate waarin inwoners 

daarin zelf de regie kunnen voeren belangrijk bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Ten aanzien van de leefbaarheid 

zijn de meeste opmerkingen gemaakt over verkeersveiligheid en parkeren, onderhoud van wegen en groen, 

zwerfafval en jongerenoverlast. 

Het is een plan op hoofdlijnen waarin de prioriteiten voor de komende periode staan beschreven. De werkelijkheid is 

echter weerbarstig en het beeld verandert snel. Daarom worden periodiek waar nodig de prioriteiten bijgesteld via 

een uitvoeringsplan. Er zijn drie lokale prioriteiten: 

Zorg- en veiligheid: een gemeente waarin het vanzelfsprekend is dat partners in het veiligheidsdomein en het 

veiligheidsdomein (incl. onderwijs) samenwerken op preventie en casuïstiek, denk aan verward gedrag, 

nazorg ex-gedetineerden, kindermishandeling, misbruik en middelengebruik.  

Veilige & Leefbare wijken, centrum en bedrijventerreinen: door een integrale aanpak, inclusief bewoners en 

ondernemers behouden we een veilig en leefbaar Heemstede. We zetten in op zaken zoals overlast (wonen 

en jeugd), high impact crimes (diefstal en inbraak) en verkeer. 

Ondermijning: een weerbare gemeente (overheid, ondernemers en inwoners) die ondermijning herkent, 

stopt, en herhaling voorkomt. 

 
1 Vanaf 2019 www.waarstaatjegemeente.nl  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Overige aandachtsgebieden: naast de genoemde prioriteiten en reguliere zaken die voorbij komen, is er de 

komende periode ook extra aandacht voor contraterrorisme, polarisatie, radicalisering en extremisme; 

aanpak cybercrime en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Deze ’lokale prioriteiten worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt. Daarnaast staan in dit plan de 

belangrijkste strategische uitgangspunten beschreven die nodig  zijn om 

uitvoering te kunnen geven aan de gestelde doelstellingen en prioriteiten.  

• Actieve wederkerigheid 

• Persoonsgericht werken aan veiligheid 

• Van repressief naar preventief 
• Slagvaardige overheid  

 

Veiligheid is van, voor en door iedereen. Dit maakt dat de actieve 

wederkerigheid als middelpunt is gekozen is voor de drie prioriteiten. 

Gemeente en overheden, ondernemers, instellingen en inwoners hebben 

ieder een eigen verantwoordelijkheid en daarmee ook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor een veilig en leefbaar Heemstede. Door deze verantwoordelijkheid te nemen en daar in 

samen te werken zorgen zij samen dat Heemstede veilig en leefbaar blijft. Door hier samen aan te werken, weten ook 

inwoners en ondernemers beter hoe zij hun veiligheid kunnen waarborgen, zij zijn mede in regie waardoor het gevoel 

van veiligheid toeneemt.   
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2. Veiligheid in beeld 
Het karakter van Heemstede kenmerkt zich door een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, met een opvallend 

groene uitstraling en een veilige, goed onderhouden buitenruimte. Met een mengvorm  van dure en betaalbare 

woningen en woonwijken met voldoende ruimte voor (privé)groen, spelen en parkeren. De aard en omvang van 

Heemstede kent  een menselijk maat. Er zijn goede winkel-, sport- en culturele voorzieningen en er is een goede mix 

van kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke functies. De sociale structuur is vitaal, onder meer door een bloeiend 

verenigingsleven. Het gemeentebestuur  is toegankelijk en staat dicht bij de inwoners,  aldus de beschrijving van de 

Heemsteedse identiteit uit de beleidsanalyse behorende bij de Omgevingsvisie. 

Het veiligheidsbeeld bestaat uit objectieve veiligheid (criminaliteitscijfers) en subjectieve veiligheid (hoe wordt de 

veiligheid ervaren). Het criminaliteitsbeeld van de gemeente Heemstede is al jaren stabiel te noemen (objectieve 

veiligheid). Na jaren van daling is een lichte stijging zichtbaar in het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Hetgeen 

deels te verklaren is als gevolg van gewijzigde registraties bij de politie. Woninginbraken, diefstal (o.a. brom-, snor-, 

fietsen), ongevallen, vernielingen en fraude zijn de misdrijven die het meest voorkomen in Heemstede. Hierop is in 

zijn totaliteit een stijging waarneembaar en blijven aandachtspunten. De stijging in fraudezaken is een landelijke 

trend, die mede gekoppeld is aan cybercriminaliteit en ondermijning. Het aantal vernielingen neemt echter nog steeds 

af.  

Het aantal jeugd gerelateerde incidenten en meldingen is in 2019 iets toegenomen ten opzichte van 2018 maar nog 

steeds beduidend lager dan in de periode 2017 en eerder. 

Hoewel elk misdrijf er één teveel is en een grote impact heeft op de slachtoffers, behoort Heemstede nog steeds tot 

de veiligste gemeenten van Nederland. Dit is ook terug te zien in de veiligheidsbeleving van de Heemstedenaar 

(subjectieve veiligheid). Deze is redelijk stabiel. De veiligheidsmonitor van 2019 geeft een grotendeels gelijk beeld met 

de monitor van 2014 en 2017. De veiligheid in de buurt krijgt een ruim voldoende (7,4)2 en minder dan 10% voelt zich 

wel eens onveilig in de buurt. De bewoners geven aan dat zij verkeer (agressie, hard rijden en parkeren), jeugd en 

hondenoverlast als de grootste bronnen van ergernis en overlast ervaren. De bereidheid om zelf 

preventiemaatregelen te nemen is eveneens nauwelijks gewijzigd. 

Als onderdeel van de actieve wederkerigheid zien we actieve bewoners en ondernemers die hun steentje bijdragen in 

het creëren van een veilig en leefbaar Heemstede. In 2019 is de vijfde ster uitgereikt voor het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. De Heemstedeapp heeft een brede dekking van enthousiaste en betrokken buurtwhattsapp-

beheerders. In 2019 hebben twee themabijeenkomsten plaatsgevonden voor inwoners en waren er twee 

wijkwandelingen. Om de informatiepositie en de meldingsbereidheid te vergroten kunnen bewoners en ondernemers 

zaken melden via nietpluis@heemstede.nl of via Meld Misdaad Anoniem3, waarbij Heemstede inmiddels ook is 

aangesloten 

In de actieve wederkerigheid wordt er op verschillende vlakken samengewerkt met strategische partners. Naast de 

gemeentelijke driehoek is er periodiek overleg met de politie, zowel op bestuurlijk niveau als beleidsmatig en 

operationeel. Met buurtbemiddeling vinden vaste overlastspreekuren plaats. In het Zorg en Veiligheidshuis 

Kennemerland wordt casuïstiek besproken ten aanzien van overlastplegers, ex-gedetineerden en personen met 

verward gedrag. De gemeenten van KennemerKust trekken gezamenlijk op in de aanpak van georganiseerde 

ondermijnende criminaliteit, zo is er een lokaal ondermijningsoverleg opgestart. Ook zijn er met de 

woningbouwverenigingen afspraken gemaakt over signaleren en voorkomen van ondermijning. Met diverse partijen 

(oa Haarlem) wordt ingezet op de aanpak van adresfraude en spookbewoning. Samen met de veiligheidsregio werken 

we aan de fysieke veiligheid. Zo zijn er in het kader van Brandveilig leven 47 rookmelders geplaatst bij alleenstaande 

ouderen van 80 jaar en ouder die zelfstandig wonen. 

 
2 Waardering 2017, in 2019 is niet gevraagd de veiligheid een cijfer te geven. 
3 Zie voor meer informatie: www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000 

mailto:nietpluis@heemstede.nl
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
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3. Strategisch kader 
Missie  
De gemeente Heemstede is een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor haar bezoekers en inwoners. Die 

fysieke en  sociale veiligheid behouden we door preventief optreden en gebiedsgericht aan het werk te gaan samen 

met inwoners, ondernemers en door integrale samenwerking met partners.  

Visie   
Veilig leven in Heemstede vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Inwoners, de gemeente, 

ondernemers, politie en het maatschappelijk middenveld werken integraal samen om de objectieve (cijfers) en 

subjectieve (veiligheidsbeleving) veiligheid in Heemstede te behouden.   

 

Strategische prioriteiten 
Elke vier jaar stelt de minister van Justitie en Veiligheid de landelijke veiligheidsagenda vast. Daarin zijn landelijke 

beleidsdoelstellingen en thema’s voor het lokale gezag benoemd voor de periode 2019-20224. Daarnaast wordt elke 

vier jaar door de partners binnen de politie-eenheid Noord-Holland een integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 

opgesteld5. Hierin zit ook weer een verbinding met de landelijke prioriteiten en beschikbare politiecapaciteit. 

 

 

 

Strategische uitgangspunten 
Actieve wederkerigheid   

Om de gebiedsgerichte aanpak effectief te laten verlopen, is gevoel van mede-eigenaarschap en regie op het gebied 

van leefbaarheid veiligheid onder inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen etc. van groot belang. Door middel 

van het faciliteren en voorlichting geven we inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf actief 

bezig te zijn met het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in hun directe omgeving. Een actieve houding in de 

maatschappij vergroot de zelfredzaamheid en geeft tegelijkertijd een stimulans op het veiligheidsgevoel. Goede 

 
4 Volgend uit artikel 18 van de Politiewet 2012 stelt de Minister, gehoord het College van Procureurs-Generaal en de 
regioburgemeester, tenminste eenmaal in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van ten aanzien van de taakuitvoering van de 
politie. Zie Kamerstukken 2019-2020 dossier- en ondernummer 29628-919 
5 Ter informatie zie website NoordHolland Samen Veilig www.nh-sv.nl 

Landelijke prioriteiten JenV 2019-2022: 
• Ondermijning 

• Mensenhandel 

• Cybercrime en online seksueel kindermisbruik 

• Executie (ten uitvoering leggen van straffen en         
maatregelen) 

JenV 2019-2022 lokale thema’s 

• Bestrijding terrorisme en extremisme 

• High impact crimes en mobiel banditisme 

• Kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Personen met verward gedrag 

• Lokaal en landelijk gezag (executie, bewaken en beveiligen 
en migratietaak) 

Eenheid Noord-Holland 2019-2022 
• Ondermijning 

• Zorg- en veiligheid 

• Contraterrorisme, polarisering, radicalisering en extremisme 

• Cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit 

 

Heemstede 2020-2023 
• Ondermijning 

• Zorg en Veiligheid 

• Veilige & Leefbare wijk 

• Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 

http://www.nh-sv.nl/
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voorbeelden op het gebied van actieve wederkerigheid zijn de wijkwandelingen, KVO’s6, HeemstedeApp, Heemstede 

Hartveilig, NL-Doet, Straatspeeldagen- en avonden en Burgernet.   

Het werken met platforms zorgt ervoor dat problematiek via verschillende invalshoeken wordt bekeken. Zo vinden er 

regelmatig bijeenkomsten plaats waarin het gesprek wordt aangegaan met inwoners en ondernemers. Dit zorgt voor 

een gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblematiek, een stimulans op de onderlinge verhoudingen tussen inwoners 

en draagt positief bij aan de sociale kwaliteit in de wijken.  

De mate van eigen verantwoordelijkheid onder de inwoners en ondernemers van Heemstede kent duidelijke grenzen. 

Wanneer de veiligheid van onze inwoners, bezoekers en ondernemers in gevaar komt, staan wij als gemeente samen 

met ketenpartners klaar om te ondersteunen en waar nodig in te grijpen. Als voorbeeld houden politie en gemeente 

gezamenlijke fietsverlichtingscontroles. Is de verlichting niet op orde dan ontvangt de fietser een boete maar ook 

gratis fietsverlichting. 

 

Persoonsgericht werken aan veiligheid  

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken moet naast repressie en preventie, ook gekeken worden naar 

de verantwoordelijke persoon (of personen). Door op deze persoon een aanpak gericht op het individu en het systeem 

(gezin/omgeving/groep) los te laten, kunnen patronen van criminaliteit, overlast, hulp en zorg beter inzichtelijk 

worden gemaakt en daarmee ook beter worden aangepakt. Een dergelijke benadering kan niet anders dan door 

ketensamenwerking.   

Die aanpak staat veelal onder regie van de gemeente binnen de wet- en regelgeving van de uitwisseling van 

persoonsgegevens. Binnen die aanpak is een palet van maatregelen mogelijk vanuit zorg,  (bestuurlijke) interventies of 

(ultimum remedium) het strafrecht om per casus maatwerk te leveren. Dit maatwerk is gericht op preventie, 

vroegsignalering en waar nodig repressie.       

 

Van repressief naar preventief  

De analyse en evaluatie in het persoonsgericht werken levert belangrijke kennis en ervaring op die gebruikt wordt in 

het vroegtijdig signaleren van problematiek en het bijstellen van werkprocessen en beleid. Dit kan bijdragen aan het 

voorkomen van complexe casuïstiek. Dit vraagt om een intensivering van de samenwerking zorg en veiligheid  

Tevens wordt door het stimuleren van actieve wederkerigheid en een slagvaardige overheid  mogelijke problematiek 

eerder gesignaleerd dan voorheen. Hierdoor is optreden in een vroeger stadium mogelijk en kan sneller, effectiever 

en vooral preventiever opgetreden worden tegen veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek. Door de combinatie van 

gebiedsgerichte aanpak en preventie wordt ingezet op gedragsverandering aan de voorkant. Dit moet overlast en 

repressie verminderen.   

 

Een slagvaardige overheid  

In de repressieve aanpak van veiligheidsvraagstukken werken we intensief samen met diverse onderdelen van de 

overheid. Zo creëren we een slagvaardige overheid die vanuit verschillende onderdelen werkt aan hetzelfde doel. 

Hierbij zijn nadrukkelijk betrokken de partijen die staan beschreven bij de strategische partners. In de aanpak van 

veiligheidsvraagstukken werken deze partijen integraal samen, bijvoorbeeld in de vorm van integrale controles en 

casusbespreking.   

 
6 Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een methode om de veiligheid in en om winkelgebieden te vergroten en het voor ondernemers en 
bezoekers nog aantrekkelijker te maken. In het kader van het KVO werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen. 
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Maar ook dienen de onderdelen van onze eigen ambtelijke organisatie meer integrale denken en handelen. De 

medewerkers die veel in de buitenruimte zijn, achter de voordeur komen of in contact staan bij inwoners, bezoekers 

en ondernemers zijn erg belangrijk. Zij zijn de oren en ogen van de gemeente. Zij horen en zien veel zaken die niet 

goed voelen, niet goed gaan of waar ruimte is voor verbetering. Deze informatie met elkaar delen maakt de gemeente 

slagvaardiger en draagt bij aan een schoon, heel, veilig en sociaal Heemstede. Voorbeelden: reiniging/buitendienst die 

ziet dat een tuin verwilderd, schade ziet of afwijkend gedrag constateert, de baliemedewerker die zorgen heeft over 

een bepaalde klant, de leerplichtambtenaar die iets vreemds ziet of hoort tijdens een gesprek met een leerling, ouder 

of school.  

  

Strategische partners 
Inwoners en ondernemers 

Inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol in het optreden tegen veiligheidsproblematiek. Zo zijn zij vaak 

degene die als eerste te maken krijgen met de daadwerkelijke gevolgen van de veiligheidsproblematiek zoals 

woning/bedrijfsinbraken, vernielingen en jeugdoverlast. En daarnaast kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren aan 

het verbeteren van de objectieve veiligheid in hun eigen omgeving. Denk daarbij aan het aanbrengen van goed hang- 

en sluitwerk, alertheid op (cyber)fraude, onderhoud bedrijfsterrein en het doorgeven van signalen en verdachte 

situaties. 

We werken niet alleen samen met de inwoners en ondernemers maar ook met partijen die opkomen voor de 

belangen van ondernemers en inwoners. De denk- en organisatiekracht van deze belangverenigingen en stichtingen is 

groot, denk daarbij aan ANWB, ANBO, MKB-Nederland, VNO-NCW, NOC/NSF, Fietsersbond etcetera. 

 

Politie: Basisteam KennemerKust 

De Nationale Politie valt beheersmatig onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en is verdeeld in 10 eenheden. 

De eenheid Noord-Holland is verdeeld in drie geografische districten en 2 regionale diensten. De districten zijn 

onderverdeeld in basisteams. Heemstede valt onder het district Kennemerland en vormt samen met Bloemendaal en 

Zandvoort het basisteam KennemerKust. De burgemeester van Heemstede is voorzitter van de driehoek basisteam 

KennemerKust en is tevens lid van het afstemmingsoverleg van de vertegenwoordigers van de 10 

basisteamdriehoeken in de politie-eenheid Noord-Holland.  

 

Openbaar Ministerie  

De strafrechtelijke handhaving is belegd bij het Openbaar Ministerie (OM). Zij hebben het gezag over de 

opsporingstaken van de politie, wat één van de hoofdtaken is van de politie. Binnen het integraal veiligheidsbeleid 

speelt deze partner een belangrijke rol. Zo trekken de gemeente en het OM gezamenlijk op in de aanpak van 

jongerenoverlast en veelplegers en vindt er regelmatig een zogenaamd ‘driehoeksoverleg’ plaats tussen gemeente, 

politie en het OM.   

Binnen dit gebied vormen de burgemeesters van de drie gemeenten, de officier van justitie en de teamchefs de 

gezagsdriehoek KennemerKust. Binnen deze driehoek vindt afstemming en besluitvorming plaats over beleid, 

prioritering en capaciteitsinzet.  

 

Veiligheidsregio Kennemerland 

Veiligheidsregio Kennermerland (VRK) is sinds 2008 een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Om de fysieke 

veiligheid in de regio te vergroten en goed voorbereid te zijn op rampen, crises, bundelen de gemeenten en 
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huldiensten de krachten. Zij werken intensief samen op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, 

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De 

Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort met daarbij de hulpdiensten brandweer, GGD, politie en 

Koniklijke Marcheausse alsmede het Hoogheemraadschap Rijnland. Ook de landelijke Meldkamer Samenwerking 

Noord-Holland, het veiligheidsbureau Kennemerland en Bureau Bevolkingszorg behoren tot de VRK. Veilig Thuis 

Kennemerland en het Veiligheidshuis zijn organisatorisch bij de VRK ondergebracht. Daarnaast zijn er 

samenwerkingspartners zoals Schiphol, Tata Steel, defensie, provincie, nutsbedrijven, Rijkswaterstaat en Prorail. 

 

Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland is een netwerkorganisatie waarbij organisaties uit het justitieel domein, 

veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein samen werken aan een persoonsgerichte aanpak van complexe 

problematiek. Het Zorg & Veiligheidshuis start geen nieuwe aanpak, naast alles wat er al is, maar voegt 

procescoördinatie toe: een onafhankelijke coördinator, die niet zelf deel van de aanpak is en daarmee belangeloos alle 

kanten kan afwegen, partijen bij elkaar kan brengen en partijen aanspreken op de gemaakte afspraken. 

 

Noord-Holland Samen Veilig 

NH Samen Veilig is op 1 februari 2019 gestart en is samenwerkingsverband voor en door de 34 gemeenten, de politie 

en het openbaar ministerie in Noord-Holland.  Om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de 

gemeenten in de eenheid Noord-Holland wordt een impuls gegeven aan de thema's welke zijn geprioriteerd in 

het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV). Vanuit NH Samen Veilig worden op de geprioriteerde thema’s 

regionale projecten gedraaid waarop gemeenten en partners kunnen aanhaken. 

 

Woningcorporatie   

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Enerzijds zijn deze 

organisaties verantwoordelijk voor het in goede staat verhuren van woningen en anderzijds voor de leefbaarheid van 

de directe omgeving. Wanneer andere huurders dit leefbaarheids- of veiligheidsgevoel te zeer verstoren, kunnen 

woningcorporaties zelf maatregelen treffen maar ook belangrijke partners zijn voor de gemeente. Gemeente en 

corporaties maken hierover afspraken en leggen dit vast in prestatieafspraken. Zo zijn er afspraken over gemaakt over 

de aanpak van woon- en adresfraude en draaien ze mee in het overlastspreekuur. 

 

Zorg,- hulp- en welzijnsinstellingen   

Welzijnswerk richt zich op voorzieningen, die het welzijn van de inwoners bevorderen op lokaal niveau. Zij richten zich 

op functies op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang en sociaal- cultureel werk. 

De gemeente werkt op dit gebied samen met verschillende externe partners om problemen op dit vlak in de 

gemeenschap op te lossen. Veilig Thuis, Stichting Meerwaarde en WIJ Heemstede zijn bijvoorbeeld instellingen 

waarmee Heemstede nauw samenwerkt.   

 

Onderwijsinstellingen   

Jongeren en veiligheid worden vaak in één zin genoemd wanneer men spreekt over veiligheid. Onderwijsinstellingen 

zijn vrijwel dagelijks met deze doelgroep bezig, hierdoor kunnen zij sociale problematiek vaak als eerste waarnemen. 

Zij kunnen  bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het vroeg signaleren van mogelijke polarisatie- en  

https://www.nh-sv.nl/action/?action=download&id=11


11 
 

radicaliseringsprocessen. Ook worden er op dergelijke instellingen voorlichtingen gegeven over risicovol gedrag onder 

jongeren, zoals alcohol- en drugsproblematiek.   

 

Jongerenwerk   

Individuen kunnen soms zodanig in de problemen komen dat zij de verbinding met de samenleving kwijt raken of 

dreigen te verliezen. Wanneer dit het geval is, zijn er instanties in Heemstede actief die (oudere) jongeren begeleiden 

om terug te komen op het rechte pad. Zo is Streetcornerwork actief in Heemstede om jongeren, die vanwege 

individuele problemen of sociale problematiek de draad in de samenleving zijn kwijtgeraakt te helpen.  

 

Interne partners 

Knelpunten die terecht komen bij veiligheid hebben vaak een oorsprong die ligt bij verschillende of meerdere andere 

domeinen. Dit maakt dat deze domeinen strategische partners zijn in de voorlichting, preventie, signalering en aanpak 

van veiligheidsvraagstukken. Denk daarbij aan Publiekszaken, Handhaving, Openbare Ruimte, Bouw- en 

Woningtoezicht, Welzijn, Vergunningverlening en Communicatie. 

 

 

Figuur 1 Strategische ketenpartners 
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4. Lokale prioriteiten 
Zorg- en Veiligheid 
In een veilige en inclusieve wijk woont een hele grote groep mensen waarover nauwelijks zorgen bestaat. Zijn er enige 

zorgen of ontstaan er problemen, dan is dat vaak met een enkelvoudige maatregel samen met betrokkene op te 

lossen. Ondersteuning, vroegsignalering en preventie zijn belangrijke activiteiten van het sociaal team en hun partners 

als GGD, de wijkagent, scholen, het consultatiebureau, etc. Maar in een veilige en inclusieve wijk woont ook een kleine 

groep kwetsbare inwoners. Mensen waarover toenemende zorgen ontstaan, die om welke reden dan ook de grip op 

hun leven (dreigen te) verliezen. Het gaat over mensen met psychische problematiek of jongeren met 

gedragsproblemen. En het gaat ook over situaties waarin sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling, 

opvoedingsproblematiek, radicalisering, mensen onder reclasseringstoezicht, mensen met een licht verstandelijk 

beperking, etc. Deze kleine groep mensen heeft ondersteuning nodig. Gemeenten als regisseur in het sociaal domein, 

zorgpartners die verantwoordelijk zijn voor andere onderdelen uit het zorgdomein en veiligheidspartners vinden elkaar 

nog niet altijd optimaal in het signaleren, uitwisselen van informatie, maken van keuzes en het vinden en uitvoeren van 

een adequate aanpak. Een goede aanpak tussen zorg en straf (en/of maatregelen) die recht doet aan de situatie van 

het individu, zijn/haar omgeving en de belangen van de maatschappij maakt daar onderdeel van uit. Het feit dat de 

zorgketen en de veiligheidsketen anders zijn georganiseerd mag daarin geen belemmering zijn.7 

ZORG & VEILIGHEID 

Het versterken van vroegsignalering en preventie en het ontwikkelen van een goed werkende systematiek voor de aanpak en 
ondersteuning van mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen. 

Wat willen we bereiken? Hoe? 

Een goede samenwerking in de zorg- en de 
veiligheidsketen 

• Inzichtelijk  maken van mogelijke barrières tussen de twee ketens. 
• Voorstellen voor structurele verbeteringen (lokaal en regionaal). 
• Evalueren en leren van individuele casuïstiek. 
• Gezamenlijk portfeuillehoudersoverleg Zorg en Veiligheid zowel 

lokaal als in de Driehoek Kennemer Kust. 

Bij individuele casuïstiek op het snijvlak van zorg 
en veiligheid worden vroegtijdig passende 
maatregelen genomen vanuit een gezamenlijke 
aanpak, rekening houdend met de belangen van 
het individu, de omgeving en de samenleving. 

• Versterken lokale integrale casus aanpak.  
• Zwaardere casuïstiek wordt opgeschaald naar het Zorg & 

Veiligheidshuis. 
• Snelle, veilige en adequate uitwisseling van informatie ten behoeve 

van eenduidige en domein overstijgende aanpak. 

Goede preventieve aanpak voor kwetsbare 
doelgroepen.  

• Voorlichting over en aan kwetsbare doelgroepen 
• Preventieve inzet met o.a. aandacht voor verward gedrag, 

woonoverlast, huiselijk geweld / kindermishandeling, kwetsbare 
ouderen en jongeren en polarisatie/radicalisering. 

Wie hebben we daarvoor nodig? 

• Politie 
• Openbaar Ministerie 
• Halt 
• Reclasseringsorganisaties 
• Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland 
• Nazorg /BIJ 

• GGZ 
• Welzijnsinstellingen (o.a. WIJ-Heemstede) 
• Veilig Thuis 
• Verslavingszorg 
• Onderwijs  
• Jeugdzorg 
• Werk & Inkomen 

KPI’s8 
• Aantal zaken besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. 
• Aantal meldingen personen met verward gedrag 
• Aantal tijdelijk huisverboden 
• Aantal trajecten in het kader van Wet Verplichte GGZ 

 

  

 
7 Uit het meerjarenbeleidsplan Veiligheid Noord-Holland 2109-2022 
8 Kritische prestatie indicatoren: De aanpak zal mogelijk een stijging als gevolg hebben doordat de meldingsbereidheid wordt vergroot 
en de registratie verbeterd. 
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Veilige en leefbare wijken, centrum, bedrijventerrein 
In wijken, winkelcentra en op bedrijventerreinen die schoon en goed onderhouden zijn en waarbij mensen en 

ondernemers naar elkaar omkijken is de sociale cohesie groter. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel en levert ook 

echt een bijdrage in het voorkomen van criminaliteit.  

Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid 

ervaren (subjectieve veiligheid). De veiligheidsbeleving wordt 

door ieder mens anders ervaren en bestaat uit allerlei 

gedachten, gevoelens en emoties die op heel verschillende 

onderwerpen betrekking kunnen hebben en door een grote 

hoeveelheid aan zaken beïnvloed worden. De veiligheidsbeleving 

is daarmee sterk aan verandering onderhevig en kan sterk 

afhangen van het moment, plaats en onderwerp van de 

vraagstelling.  

 

VEILIGE EN LEEFBARE WIJK, CENTRUM EN BEDRIJVENTERREIN 

Door een integrale aanpak, inclusief bewoners en ondernemers,  weten we wat er speelt ten aanzien van de veiligheidsbeleving 
en wordt hier waar nodig en mogelijk op ingespeeld. Door deze integrale aanpak behouden we een veilig en leefbaar 
Heemstede. We zetten in op zaken zoals overlast (wonen en jeugd), high impact crimes (diefstal en inbraak) en verkeer 
(agressie, snelheid en parkeren). 

Wat willen we bereiken? Hoe? 

Beperken van het aantal High Impact Crimes in 
Heemstede 

• Vergroten van de alertheid en meldingsbereidheid inwoners en 
ondernemers. 

• Vergroten van de weerbaarheid door voorlichting 
• Versterken en zichtbaar maken van de samenwerking tussen de 

wijkprofessionals 
• Aangaan en onderhouden van maatschappelijke coalities, zoals 

HeemstedeApp en Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Terugdringen van het gevoel van onveiligheid als 
gevolg van negatief verkeersgedrag 

• Aanpakken hardrijden 
• Vergroten verkeersveiligheid bij scholen en onder scholieren 
• Aanpak lawaaiige motoren 
• Voorlichting en handhaving  

Aanpakken overlast (jeugd/wonen) • Voortzetten overlast spreekuren 
• Versterken ketensamenwerking 

Vergroten fysieke veiligheid • Aanpassing en onderhoud openbare ruimte 
• Voorlichting over brandveiligheid en veilig wonen aan kwetsbare 

doelgroepen 
• Integrale advisering, toezicht en handhaving op 

(evenementen)vergunningen, milieu en brandveiligheid 

Wie hebben we daarvoor nodig? 

• Politie 
• Openbaar Ministerie 
• Brandweer / GHOR 
• Omgevingsdienst  
• Jongerenwerk 

• Bewoners / ondernemers 
• Welzijnsinstellingen (o.a. WIJ-Heemstede) 
• Onderwijsinstellingen 
• Buitenbedrijf  
• Intern (Openbare Ruimte, Handhaving, KCC, communicatie) 

KPI’s 

• Aantal woninginbraken is aan het eind van de periode met 25% gedaald ten opzichte van 2019 
• Aantal en % deelnemers Burgernet 
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Ondermijning 
Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om een breed scala aan criminele fenomenen en de ondermijnende werking 

die daarvan uitgaat op de samenleving. De verwevenheid met de legale wereld heeft vergaande consequenties. De 

combinatie van omvangrijke criminele vermogens en de toegang tot zware geweldmiddelen stelt criminele netwerken 

in staat invloed te verwerven in maatschappelijke sectoren en ongewenste druk uit te oefenen in de samenleving. Dit 

gaat gepaard met bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur en van overheidsambtenaren. Dit leidt tot 

aantasting van het rechtsgevoel en van de rechtsstaat en zijn instituties.9 

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit komt overal voor en is constant in beweging, ook in Heemstede. Als 

samenleving moeten we daarom blijven werken aan onze alertheid. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. In 

eerste instantie door voorlichting, preventie en het opwerpen van barrières voorkomen dat inwoners, ondernemers 

en overheid slachtoffer worden van ondermijnende criminaliteit. Het opsporen en vervolgen licht primair bij politie en 

Openbaar Ministerie waarbij de gemeente een meer faciliterende rol heeft, met name rondom de informatiepositie. 

Sluitstuk van de aanpak is het herstel van de openbare orde waarbij de gemeente panden en woningen sluit en 

vergunningen intrekt. Dit zijn de pijlers op basis waarvan de gemeente binnen KennemerKust en Kennemerland 

samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

ONDERMIJNING 

Heemstede is een weerbare gemeente (overheid, ondernemers en inwoners) die ondermijning herkent, voorkomt en aanpakt. 

Wat willen we bereiken? Hoe? 

Vergroting van de weerbaarheid Weerbare samenleving door: 
• Preventief beleid 
• Aangaan maatschappelijke coalities 
• Inzet op faciliterende branches 
Weerbare organisatie/overheid door 
• Integriteitsonderzoeken 
• Barrières opwerpen door middel van beleid 
• Bestuurlijke en ambtelijke integriteitsbewustzijn 

Verbeterde informatiepositie Vergroten bewustwording door 
• Meldpunten signalen ondermijning 
• Voorlichting en Communicatie 
Kwaliteitsverbetering in proces 
• Intern/extern informatieknooppunt 
• Taakaccenthouders intern en extern 

Op geprioriteerde onderwerpen is de ondermijning 
voorkomen en aangepakt 

Hennepteelt en drugshandel 
• Sluiting van woningen, panden en erven 
• Aanpak netwerken 
Woon- en adresfraude 
• Onderzoek en controle 
Fraude en misbruik Vastgoedsector & Witwassen en Finec10 
• Verbeteren informatiepositie 
• Integrale aanpak en opwerpen barrières 

Wie hebben we daarvoor nodig? 

• Politie 
• RIEC (-partners zoals Belastingdienst) 
• Openbaar Ministerie 
• Omgevingsdienst 
• Inspectiediensten  

• Woningbouwverenigingen 
• Bewoners/ondernemers 
• Buurgemeenten 
• Intern (o.a. BWT, Vastgoed, KCC, Welzijn, Handhaving) 

KPI’s 

• Aantal signalen/meldingen van ondermijning bij de gemeente 
• Aantal gedraaide RIEC-zaken 
• Aantal uitgevoerde adresonderzoeken 
• Aantal uitgevoerde controles Digitaal Opkopersregister 

 
9 Beschrijving ondermijning uit de Uitwerking Landelijke Veiligheidsagenda 2019-2022 
10 Financieel Economische Criminaliteit 



15 
 

Overige prioriteiten 
 

Contraterrorisme en tegengaan polarisatie, radicalisering en extremisme 

De medewerkers van de gemeente en de externe partners worden geschoold om signalen te herkennen en deze te 

melden. Zowel medewerkers in de front-office als in de backoffice kunnen signalen opvangen. Als er een signaal 

opduikt wordt samen met de politie bekeken of de casus wordt ingebracht in het Zorg & Veiligheidshuis. 

 

Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit 

Per prioriteit is er een bestuurlijk trekker aangesteld. De burgemeester van Heemstede is, samen met de 

burgemeester van Heiloo, bestuurlijk trekker voor het vierde thema: Cybercrime. Door de projectgroep worden er 

instrumenten ontwikkeld en initiatieven ontplooid die regionaal en lokaal uitgerold kunnen worden. Doel is om 

inwoners en ondernemers bekwaam te maken om zich te kunnen weren tegen deze vorm van criminaliteit en 

tegelijkertijd de gemeentelijke digitale veiligheid te vergroten 

Hierbij richt men zich op een zo’n breed mogelijke doelgroep, waarbij ook aan de basis de jeugd d.m.v. bijvoorbeeld 

een digitaal spel (Hackshield) geïnformeerd worden over de gevaren op Internet, die op hun beurt hun ouders en 

grootouders cyberbewust kunnen maken. 

Binnen het gemeentelijk apparaat wordt het thema door de afdelingen GRIT en Informatisering richting opgepakt. De 

medewerkers worden d.m.v. online-trainingen geattendeerd op de gevaren van deze vorm van criminaliteit. 

 

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

In regionaal verband (Veiligheidsregio Kennemerland) wordt er door de negen gemeenten in Kennemerland samen de 

Brandweer en GHOR voorbereid op crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

Een aantal medewerkers van de gemeente Heemstede heeft een piket functie binnen de crisisorganisatie. Zij worden 

opgeroepen bij calamiteiten. Om goed voorbereid te zijn wordt er deelgenomen en bijgedragen aan het jaarlijkse 

oefen en trainingsprogramma. 
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5. Capaciteit en financiën 
Capaciteit 
Beleid en uitvoering 

De openbare orde en veiligheid is beleidsmatig ondergebracht bij het team Bestuurlijke en Juridische Zaken. Hierin zit 

1 fte beleidsadviseur openbare orde en veiligheid, 0,5 fte Bibob en 0,66 fte beleidsondersteuner OOV. Verder zit in het 

team de vergunningverlener APV (evenementen, Drank- en Horeca, prostitutie, meldingen etc.). De juridische 

capaciteit is ook ondergebracht binnen dit team maar is niet speciaal gekoppeld aan OOV.  Voor 2020 is een tijdelijk 

projectleider Zorg & Veiligheid (0,5ft) aangesteld, ter versterking van de samenwerking tussen de domeinen zorg en 

veiligheid. Deze is ondergebracht bij het team Welzijn. 

Naast de lokale beleidscapaciteit kan (beleids)advies ingewonnen worden bij samenwerkingspartners zoals het RIEC, 

Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland, VRK en Noord-Holland Samen Veilig. 

Toezicht en handhaving 

Voor de toezicht en handhaving geldt dat deze voor de gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal, is 

ondergebracht onder één team. Het team bestaat uit 9 handhavers en een teamleider. Samen goed voor 8,7 fte. 

Hiervan is 3,8fte beschikbaar voor toezicht en handhaving op straat en 0,5 fte aansturing voor Heemstede. Binnen het 

team is een vaste verdeling tussen de twee gemeenten, indien nodig kunnen de handhavers in beide gemeenten 

ingezet worden. Aanvullend op het team is in het weekend een koppel actief voor fiscale handhaving (parkeren). 

Toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet, kansspelautomaten en het opkopersregister zijn belegd bij de 

Omgevingsdienst IJmond.  

Financiën 
In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting zoals door de gemeenteraad is vastgesteld in de begroting van 

2020.  

Bij de crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer is de grootste kostenpost de gemeenschappelijk regeling 

VRK. Daarnaast zijn er nog de onderhoudskosten van de brandkranen en het onderhoud van de kazerne. 

Bij openbare orde en veiligheid is de grootste kostenpost de doorbelasting van personeel en deelname aan 

ketenpartners zoals het RIEC, Veiligheidshuis, ODIJmond en Veilig Samen Noord-Holland. Voor daadwerkelijke acties 

openbare orde en veiligheid resteert een bedrag van ongeveer 5.000 euro. Hiervoor moeten acties betaald worden 

rondom participatie en voorlichting. Dit is aan de krappe kant om daadwerkelijk slagvaardig te zijn. Het is wenselijk dit 

bedrag te vergroten.  
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Totaal 1.178 1.083 897 885 885 912 27 3% 77 69 68 63 -5 -7%

High Impact delicten
 Diefstal / inbraak woning 143 77 88 94 94 118 24 26% 9 3 7 7   
 Overvallen   1 1 1  -1 -100%       
 Straatroof 3 2 2 3 3 2 -1 -33% 1  1  -1 -100%

 Openlijk geweld (persoon) 1 1  1 1  -1 -100%       
 Bedreiging 15 19 25 13 13 16 3 23% 1 1 1 2 1 100%
 Mishandeling 25 27 25 22 22 24 2 9% 4 3  2 2  

Totaal Geweld (M&B) 41 47 50 36 36 40 4 11% 5 4 1 4 3 300%

Totaal high impact delicten 187 126 141 134 134 160 26 19% 15 7 9 11 2 22%

Aandeel high impact delicten 16% 12% 16% 15% 15% 18% 0 16% 19% 10% 13% 17% 0 32%

Overige prioritaire delicten
 Diefstal / inbraak bedrijf 18 15 16 18 18 17 -1 -6% 1 2  2 2  
 Diefstal uit / vanaf auto 102 92 56 64 64 36 -28 -44% 5 3 2  -2 -100%
 Diefstal van motor / scooter 2 1 3            
 Diefstal van auto 15 7 17 14 14 5 -9 -64%   2  -2 -100%
 Diefstal van fietsen 167 184 134 106 106 120 14 13% 12 6 10 11 1 10%
 Diefstal van brom-, snorfietsen 16 13 17 27 27 14 -13 -48% 1 1 5 1 -4 -80%
 Winkeldiefstal 23 37 29 25 25 29 4 16% 4 3 1 1   
 Zakkenrollerij 12 13 10 10 10 5 -5 -50%  1 1 1   
 Handel en vervaardigen softdrugs 1 2 2 1 1  -1 -100%  1     
 Rijden onder invloed 42 47 39 36 36 43 7 19% 6 2 2 3 1 50%
 Vernieling auto 94 69 68 61 61 47 -14 -23% 2 4 4 5 1 25%
 Vernieling openbare gebouwen  1    1 1        
 Overige vernieling / baldadigheid 50 54 43 31 31 40 9 29% 3 1 2 2   
 Brand / ontploffing  2 2 3 3  -3 -100%       
 Mensensmokkel en -handel               
 Kinderporno en -prostitutie               

Totaal overige prioritaire delicten 542 537 436 396 396 357 -39 -10% 34 24 29 26 -3 -10%

Aandeel overige prioritaire delicten 46% 50% 49% 45% 45% 39% -0 -13% 44% 35% 43% 41% -0 -3%

Top 10  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1.  Ongevallen weg 115 104 95 104 104 128 24 23% 12 18 10 9 -1 -10%
2.  Diefstal van fietsen 167 184 134 106 106 120 14 13% 12 6 10 11 1 10%
3.  Diefstal / inbraak woning 143 77 88 94 94 118 24 26% 9 3 7 7   
4.  Fraude 74 108 79 83 83 101 18 22% 5 6 6 5 -1 -17%
5.  Overige inbraken en diefstallen 139 100 50 62 62 66 4 6% 5 5 4 3 -1 -25%
6.  Vernieling auto 94 69 68 61 61 47 -14 -23% 2 4 4 5 1 25%
7.  Rijden onder invloed 42 47 39 36 36 43 7 19% 6 2 2 3 1 50%
8.  Overige vernieling / baldadigheid 50 54 43 31 31 40 9 29% 3 1 2 2   
9.  Diefstal uit / vanaf auto 102 92 56 64 64 36 -28 -44% 5 3 2  -2 -100%
10.  Winkeldiefstal 23 37 29 25 25 29 4 16% 4 3 1 1   

Totaal top 10 949 872 681 666 666 728 62 9% 63 51 48 46 -2 -4%
Aandeel top 10 81% 81% 76% 75% 75% 80% 82% 74% 71% 73%

Top 5 stijgers (abs)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1.  Ongevallen weg 115 104 95 104 104 128 24 23% 12 18 10 9 -1 -10%
2.  Diefstal / inbraak woning 143 77 88 94 94 118 24 26% 9 3 7 7   
3.  Fraude 74 108 79 83 83 101 18 22% 5 6 6 5 -1 -17%
4.  Diefstal van fietsen 167 184 134 106 106 120 14 13% 12 6 10 11 1 10%
5.  Overige vernieling / baldadigheid 50 54 43 31 31 40 9 29% 3 1 2 2   

Top 5 dalers (abs)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1.  Diefstal uit / vanaf auto 102 92 56 64 64 36 -28 -44% 5 3 2  -2 -100%
2.  Vernieling auto 94 69 68 61 61 47 -14 -23% 2 4 4 5 1 25%
3.  Diefstal van brom-, snorfietsen 16 13 17 27 27 14 -13 -48% 1 1 5 1 -4 -80%
4.  Diefstal van auto 15 7 17 14 14 5 -9 -64%   2  -2 -100%
5.  Zakkenrollerij 12 13 10 10 10 5 -5 -50%  1 1 1   

Top 5 stijgers (%)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1.  Diefstal van vaartuigen 2 1 3 1 1 3 2 200%  1     
2.  Diefstal / inbraak school 6  5 1 1 2 1 100%       
3.  Overige verkeersdelicten 9 5 4 5 5 9 4 80%  1 1  -1 -100%
4.  Zedenmisdrijf 2 5 3 5 5 8 3 60% 1 1  1 1  
5.  Overige vernieling / baldadigheid 50 54 43 31 31 40 9 29% 3 1 2 2   

Top 5 dalers (%)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec (excl -100%) q

1.  Zakkenrollerij 12 13 10 10 10 5 -5 -50%  1 1 1   
2.  Diefstal van brom-, snorfietsen 16 13 17 27 27 14 -13 -48% 1 1 5 1 -4 -80%
3.  Diefstal uit / vanaf auto 102 92 56 64 64 36 -28 -44% 5 3 2  -2 -100%
4.  Straatroof 3 2 2 3 3 2 -1 -33% 1  1  -1 -100%
5.  Diefstal / inbraak andere gebouwen 17 8 6 7 7 5 -2 -29%  1 1  -1 -100%

Noot: q  betreft de kolom waarop de selectie voor top 10 en stijgers en dalers is gebaseerd.

6-jan-20

Laatste 4 maandenHistorie jaren periode jan t/m dec
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Driehoeksmonitor incidenten gemeente Heemstede
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abs abs abs abs abs % abs abs abs abs abs %

Totaal 3.835 3.848 3.600 3.520 3.520 3.489 -31 -1% 295 277 256 302 46 18%

Jeugd
Jeugd gerelateerd incidenten 182 204 213 165 165 170 5 3% 16 10 14 11 -3 -21%

Prioritaire incidenten
Handel en vervaardigen softdrugs 2 5 3 5 5 10 5 100%  1 1 2 1 100%
Drugsoverlast 16 27 32 20 20 17 -3 -15% 1 2 3 6 3 100%
Burenruzie 34 55 36 38 38 38   1 1 1  -1 -100%
Huiselijke twist 20 31 17 14 14 12 -2 -14% 2 3 1  -1 -100%
Overlast jeugd 111 129 149 117 117 121 4 3% 13 9 11 7 -4 -36%
Overlast gestoorde / overspanne personen 143 145 157 145 145 149 4 3% 10 6 5 13 8 160%

Vernieling auto 96 69 70 61 61 48 -13 -21% 2 4 4 5 1 25%
Vernieling openbare gebouwen  1    1 1        
Vernieling openbaar vervoer 2 2 2 2 2  -2 -100% 1      
Overige vernieling / baldadigheid 67 69 52 41 41 48 7 17% 3 1 3 2 -1 -33%

Vernieling c.q. zaakbeschadiging 165 141 124 104 104 97 -7 -7% 6 5 7 7   
Brand / ontploffing 19 23 22 26 26 14 -12 -46% 1 3 1  -1 -100%
Mensensmokkel en -handel 1              

Totaal prioritaire incidenten 511 556 540 469 469 458 -11 -2% 34 30 30 35 5 17%

Aandeel prioritaire incidenten 13% 14% 15% 13% 12% 11% 12% 12%

Top 10   2019  jan t/m dec q

1. Overige verkeersdelicten 180 257 282 353 353 361 8 2% 21 28 23 31 8 35%
2. Ongevallen weg 288 271 254 296 296 302 6 2% 30 37 31 28 -3 -10%
3. Hulpverlening aan personen 206 264 289 262 262 235 -27 -10% 21 25 21 15 -6 -29%
4. Hulpverlening aan instanties 144 194 181 177 177 176 -1 -1% 11 18 23 6 -17 -74%
5. Mishandeling 127 166 186 138 138 155 17 12% 9 12 8 14 6 75%
6. Overlast gestoorde / overspanne personen 143 145 157 145 145 149 4 3% 10 6 5 13 8 160%
7. Alarmmeldingen 186 221 147 145 145 122 -23 -16% 9 9 7 14 7 100%
8. Overlast jeugd 111 129 149 117 117 121 4 3% 13 9 11 7 -4 -36%
9. Diefstal van fietsen 172 186 134 107 107 121 14 13% 12 6 10 11 1 10%
10. Diefstal / inbraak woning 144 78 90 95 95 121 26 27% 9 3 7 7   

Totaal top 10 1.701 1.911 1.869 1.835 1.835 1.863 28 2% 145 153 146 146   

Aandeel top 10 44% 50% 52% 52% 49% 55% 57% 48%

Top 5 stijgers (abs)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1. Diefstal / inbraak woning 144 78 90 95 95 121 26 27% 9 3 7 7   
2. Fraude 82 111 83 86 86 105 19 22% 5 8 6 5 -1 -17%
3. Mishandeling 127 166 186 138 138 155 17 12% 9 12 8 14 6 75%
4. Diefstal van fietsen 172 186 134 107 107 121 14 13% 12 6 10 11 1 10%
5. Rijden onderinvloed 50 55 45 41 41 53 12 29% 6 3 2 3 1 50%

Top 5 dalers (abs)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1. Geluidsoverlast overige 107 137 154 172 172 115 -57 -33% 19 12 3 17 14 467%
2. Hulpverlening aan personen 206 264 289 262 262 235 -27 -10% 21 25 21 15 -6 -29%
3. Diefstal uit / vanaf auto 105 95 57 64 64 38 -26 -41% 5 3 2  -2 -100%
4. Alarmmeldingen 186 221 147 145 145 122 -23 -16% 9 9 7 14 7 100%
5. Vernieling auto 96 69 70 61 61 48 -13 -21% 2 4 4 5 1 25%

Top 5 stijgers (%)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec q

1. Diefstal van vaartuigen 2 1 3 1 1 3 2 200%  1     
2. Vreemdelingen   1 1 1 2 1 100%   1  -1 -100%
3. Water 1   1 1 2 1 100%       
4. Afval 3 5 2 3 3 6 3 100%       
5. Diefstal / inbraak school 6  5 1 1 2 1 100%       

Top 5 dalers (%)  periode jan t/m dec 2019  jan t/m dec (excl -100%) q

1. Zakkenrollerij 12 13 12 10 10 5 -5 -50%  1 1 1   
2. Dieren 7 4 5 8 8 4 -4 -50%  3 1  -1 -100%
3. Discriminatie  3  2 2 1 -1 -50%       
4. Chantage / afdreiging 2 3 1 2 2 1 -1 -50%       
5. Brand / ontploffing 19 23 22 26 26 14 -12 -46% 1 3 1  -1 -100%

Noot: q  betreft de kolom waarop de selectie voor top 10 en stijgers en dalers is gebaseerd.

5-jan-20

Laatste 4 maandenHistorie jaren periode jan t/m dec


