
Veiligheid in Leusden
We kijken even terug naar 2018….maar vooral vooruit!



Wat gebeurde er de afgelopen tijd 
in de wereld…



baas Mark Zuckerberg getuigt in het Amerikaanse Congres te 
Washington, nadat naar buiten was gekomen dat Cambridge 
Analytica zonder toestemming de persoonlijke gegevens van 87 
milljoen Facebookgebruikers voor de campagne van Donald Trump
had gebruikt





De Franse politie probeert de betogers met 
traangas en waterkanonnen op afstand te 
houden. Het gele hesjesprotest in Parijs liep uit 
op grootschalige vernielingen, plunderingen en 
brandstichting.

Onvrede?



Angst?

Drie personen kwamen bij de aanslag bij het 24 
Oktoberplein om het leven: Meerdere mensen zijn 
gewond geraakt



Maar ook Leusden kwam in het nieuws …





Toch was 2018 voor Leusden qua 
veiligheid een relatief “rustig” jaar…..



De volgende criminaliteitscijfers  zijn in 2018 t.a.v. 2017 

gedaald….



Huiselijk geweld

11 meldingen in 2018 
13 meldingen in 2017

1x huisverbod opgelegd 
in 2018

22 meldingen in 2018 
25 meldingen in 2017

Fietsen diefstal

Hotspot locatie: bushokjes



109 meldingen in 2018 t.a.v. 
194 meldingen in 2017

Geen overlastgevende of criminelen 
jeugdgroepen

Wel overlast bij de Biezenkamp en de 
Meent

Jongeren op straat overleg met BOA, 
Jongerenwerker en politie

Jeugdoverlast



Personen met verward gedrag

2018 103 meldingen
2017     142 meldingen

In 2018 hadden we:
• 13 MOT-casussen
• 11 PGA-casussen
• 1 top-x casus (veiligheidshuis Amersfoort)
• 1 casus wet woonoverlast

MOT team

PGA 

TOP X

Opschalingsstructuur:



Wet woonoverlast

• Op 12 juli 2018 wijzigt de gemeenteraad van Leusden de APV van 
Leusden door artikel 2:79 toe te voegen (Woonoverlast)

• De burgemeester kan hierdoor bij ernstige en herhaaldelijke 
woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. 

• Op 28 augustus 2018, zet de burgemeester voor het eerst de wet 
woonoverlast in en geeft daarbij een eerste officiële waarschuwing 
met daarin een voornemen tot dwangsom.



Sluitende aanpak

• Verbinding tussen veiligheid – zorg steeds belangrijker

• Coördinator Hans Mink

• Op dit moment worden de netwerken rondom verwarde personen 
concreet in kaart gebracht

• Doel: Preventief werken i.p.v. repressief, een vereenvoudigde 
aanmeldprocedure en een sluitend netwerk met maatwerk



De volgende criminaliteitscijfers zijn in 2018 t.a.v. 2017 

gestegen



Winkeldiefstal
35 meldingen in 2018 
32 meldingen in 2017

Hotspot: Supermarkten

Woninginbraken
61 meldingen in 2018 
(36 daarvan geslaagde 
inbraak)

57 meldingen in 2017

Vernielingen

85 meldingen in 2018 
76 meldingen in 2017



Alle cijfers nog 
even op een rij:



Toelichting politie

Gepresenteerd door: 

Priscilla de Vries

Politie 
Basisteam: Zeist/Bunnik/Leusden/Woudenberg
‘Waakzaam en dienstbaar’

www.politie.nl

http://www.politie.nl/


Onze visie

• In 2020 is ons district veiliger
• Burgers en netwerkpartners voelen zich veiliger
• Klassieke vormen van criminaliteit zijn gestabiliseerd
• Criminele samenwerkingsverbanden zijn ernstig verstoord
• Politie, bewoners, bestuur, OM vertrouwen elkaar en weten coalities te

smeden
• Onze focus ligt buiten Wij kijken van buiten naar binnen
• Wij hebben een uitstekende informatiepositie in de wijk en het web 
• Onze burgers zijn tevreden over het contact met ons
• Zij worden in het eerste contact zo goed geholpen dat het voor iedereen

duidelijk is welke acties er nodig zijn om het gewenste effect te bereiken



• Politie Eenheid Midden Nederland

• District Oost

• Basisteam ZBLW 

• Indeling: 
• Gemeente Zeist

• Gemeente Bunnik

• Gemeente Leusden

• Gemeente Woudenberg

Leusden binnen de Nationale Politie



• Basisteamchefs Jan-Dirk Bogerd en Priscilla de Vries

• 150 Medewerkers in totaal

• 9 operationeel leidinggevenden

• 24 Wijkagenten 

• 10 politiemensen in opsporing VVC binnen 
• basis team 

Basisteam ZBLW



Nieuwe manier van werken

• Verbinding op afstand
• Digitale politie

• Volgdiensten
• Social Media

• Wendbare politie
• Pop up politie
• Spreekuren Twitter

https://www.ad.nl/amersfoort/agenten-in-leusden-een-dagje-te-huur~a435dbe0/


Regionale veiligheidsstrategie 
2019-2022

George Spier

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
Midden- Nederland (RVS)

‘Van, voor en door gemeenten, Openbaar 
Ministerie en Politie’ 

www.veiligheidscoalitie.nl

http://www.veiligheidscoalitie.nl/




Lokale 
prioriteiten

Regionale 
prioriteiten

Landelijke 
veiligheids-

agenda

Prioriteiten partners bepalen regionale koers
Gezamenlijke aanpak onveiligheid: lokaal, regionaal en landelijk



Ontwikkeling en trends



Prioriteiten



Ambities

Drugscriminaliteit is effectief 
verstoord

Aanpak op districtelijke
ondermijningsthema’s

Onaantrekkelijk crimineel 
pad voor jongeren

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit



Effectieve verbinding veiligheid en zorg

Ambities

Versterken vroegsignalering
en preventie

Effectieve methodiek 
kwetsbare personen en 
huishoudens met complexe 
problematiek

Informatiedeling tussen 
domeinen



Cyberveiligheid

Ambities

Preventie en bewustwording

Samenwerking en 
kennisdeling

Bestrijding
cybercrime

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF5oG1-ajfAhVBLlAKHcJcB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://publieketribune.net/&psig=AOvVaw2u5VQGKI19vFznA4F2EOnA&ust=1545207692944104


Ambities



Strategische uitgangspunten





Van regionaal… naar lokaal…



Integraal veiligheidsbeleid Leusden 2020-2024

• Huidige Integraal Veiligheidsbeleid loopt tot eind 2019, dus tijd voor 
vernieuwing.

• We gaan lokale prioriteiten ophalen bij raad, inwoners, 
samenwerkingspartners en ondernemers door o.a. 

een veiligheidsdag op de Hamershof te organiseren

• Op 7 november wordt het nieuwe veiligheidsbeleid aan de 
gemeenteraad van Leusden aangeboden



Wat zijn lokale veiligheidsprioriteiten 
die u belangrijk vindt?

Vertel het ons nu……of stuur ze aan de griffier



Bedankt voor 
uw aandacht!


