Lokaal hoofdstuk Renswoude in het regionaal IVP Heuvelrug 2019-2022
Veiligheidscijfers
Uit de jaarcijfers blijkt dat de totale criminaliteit in Renswoude over de afgelopen jaren is gedaald.
Van 169 in 2013 naar 137 in 2017, dat is een daling van 19%. Ten opzichte van 2016 is het gelijk
gebleken. Kijkend naar de eerste zes maanden van 2018 dan is het totaal aantal geregistreerde
misdrijven in Renswoude (48) met -36% gedaald ten opzichte van de eerste zes maanden in 2017
(75). Opvallende stijgers zijn wel het aantal pogingen tot woninginbraken en (huiselijk) geweld. Voor
Renswoude geldt, dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt waardoor procentuele
stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn.
Veiligheidsgevoel
Om de veiligheidsprioriteiten te kunnen bepalen, zijn ook inwoners en ondernemers gevraagd naar
hun veiligheidsgevoel. Begin april 2018 organiseerde de gemeente een veiligheidsonderzoek onder
alle Renswoudenaren. In totaal vulden 187 inwoners de vragenlijst in. De algemene conclusie is dat
vrijwel iedereen in Renswoude (99%) zich veilig of redelijk veilig voelt. Onder ondernemers heerst
hetzelfde gevoel. Naast de enquêtes brachten gemeente en politie ook verschillende wijkbezoeken
en spraken zo’n 50 mensen over veiligheid en leefbaarheid. De uitkomsten daarvan waren gelijk aan
die van de enquête.
De belangrijkste uitkomsten van het veiligheidsonderzoeken zijn verder:
 De (kwaliteit van de) woonomgeving krijgt als rapportcijfer een 8,2. Dat geldt ook als het gaat
om de leefbaarheid (8,1);
 Te hard rijden, hondenpoep op de stoep en inbraak in woningen vormen de top 3 van overlast
en misdrijven waaraan Renswoudenaren zich ergeren;
 Om de overlast aan te pakken, moet er meer worden gecontroleerd op parkeren, snelheid,
loslopende honden en hondenpoep;
 Vrijwel iedereen (98,4%) voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt;
 Inwoners verwachten dat de gemeente aandacht besteedt aan de veiligheid in de Dorpsstraat,
de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerproblemen en de overlast door jongeren.

Analyse
Uit zowel de objectieve als subjectieve veiligheid komt naar voren dat Renswoude over het algemeen
een veilige gemeente is. Uiteraard is de gemeente zich zeer van bewust dat iedere (poging tot)
inbraak of elke vorm van geweld of overlastsituatie veel gevolgen kan hebben en daarom zal de
gemeente Renswoude zich ook de komende jaren actief blijven inzetten om Renswoude een veilig
dorp te laten zijn en blijven. Een taak die niet alleen des gemeentes is, maar die we samen met de
inwoners, ondernemers en politie moeten vormgeven, bijvoorbeeld door het doorgeven van verdachte
situaties, het extra opletten in de buurt, door gebruik te maken van Burgernet/Whatsapp groepen etc.

Lokale thema’s
De huidige veiligheidssituatie, de input vanuit de samenleving en de trends en ontwikkelingen
volgens de professionals en uit landelijke onderzoeken hebben geleid tot twee lokale prioriteiten:
inzet op High Impact Crimes (HIC: woninginbraken en (huiselijk)geweld) en verkeersveiligheid/
overlast. Naast de twee lokale prioriteiten wil de gemeente ook aan de slag met de volgende twee
aandachtspunten:
 Jongeren overlast en vernielingen;
 Loslopende honden en hondenpoep.

In de door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde IVP Renswoude 2015-2018 is de ambitie
uitgesproken om door het bundelen van onze krachten Renswoude bewuster, alerter en veiliger te
maken. De gemeente heeft hier in samenwerking met de verschillende partijen/partners eerste
stappen ingezet, maar dit zou nog wel verder ontwikkeld kunnen worden. Er moet een goede stevige
structuur neergezet worden en beleidsmatig moet er een inhaalslag gemaakt worden (o.a. Bibob1
beleid vaststellen). Ook wordt bekeken of we mee kunnen doen met de Veiligheidsmonitor. De
Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek naar
veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt,
respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke
veiligheidsbeleid.
De in 2017 opgezette WhatsApp-groepen leveren een belangrijke bijdrage in een verbetering van de
saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners. Via WhatsApp
houden bewoners in hun eigen buurt een extra oogje in het zeil.
1. Inzet op High Impact Crimes (o.a. Woningbraken en (huiselijk)geweld)
High Impact Crimes’ is een verzamelnaam voor ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben
voor het veiligheidsgevoel van mensen, zowel van het slachtoffer, diens omgeving en van de
maatschappij.
Woninginbraak maakt veel indruk en inbreuk op de slachtoffers. Woninginbraak veroorzaak niet
alleen financiële schade, maar heeft ook vaak een enorme emotionele impact. Zo is het gevoel van
veiligheid vaak voor lange tijd verdwenen en kunnen er angstgevoelens ontstaan.
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd op het voorkomen van woninginbraken, onder andere door het
opzetten van WhatsApp buurtpreventiegroepen (inclusief een heterdaadoefening), zijn er
voorlichtingsavonden gehouden over woninginbraken (incl. voorlichting over het PKVW-certificaat),
is Burgernet verder uitgerold en zijn er diverse publicaties gedaan in de Heraut. Dit blijven we de
komende jaren ook doen, omdat elke inbraak of poging daartoe er één te veel is. Het is de bedoeling
om de inwoners op gestructureerde wijze voor te (blijven) lichten en handvaten te bieden om
woninginbraken te voorkomen en daarnaast blijven we inzetten op het vergroten van de
meldingsbereidheid en de heterdaadkans.
(Huiselijk) geweld leidt vaak tot grote blijvende emotionele, relationele en financiële spanningen of
problemen. Het daadwerkelijk aantal meldingen van (huiselijk) geweld is laag, maar gezien de grote
gevolgen voor de slachtoffers en wetende dat slachtoffers over het algemeen laat (of geen)
melding/aangifte doen willen we hier de komende jaren samen met de lokale en regionale partners
op investeren. Dit willen doen door de kennis te vergroten bij bewoners betreft risicofactoren, het
signaleren en het doen van aangifte. Ook willen we met het Dorpsteam Renswoude en de lokale
partijen in het Sociaal Domein investeren op de boring van de meldcode huiselijk geweld en het
trainen van de professionals. Hier zijn de afgelopen jaren de eerste stappen gezet, maar dit moet de
komende versterkt en doorgezet worden.
2. Verkeersveiligheid/overlast
Te hard rijden binnen de bebouwde kom is één van de grootste vormen van overlast in de gemeente
Renswoude. Naast overlast levert het ook onveilige situaties op, met name op de Dorpsstraat (N224)
is dit het geval. Ook het fout parkeren van (grote)voertuigen en het tegen het verkeer inrijden (bij één
richtingsverkeer) veroorzaakt overlast en onveilige situaties.

1

Bibob staat voor ‘Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ (wet Bibob). Met de Wet Bibob
wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.
Met behulp van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan (de gemeente, de provincie etc.) dat de vergunning verleent
onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de
aanvrager van de vergunning (of subsidie) verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de
overheid de gevraagde vergunning niet afgeven of een reeds verleende vergunning intrekken

De gemeente gaat de komende jaren samen met de politie, medeoverheden, inwoners en
ondernemers bekijken hoe de verkeersveiligheid vergroot en verkeersoverlast verkleind kan worden.
Ingezet wordt op de bewustwording van de verkeersdeelnemers en er wordt ook gekeken naar de
fysieke inrichting (inclusief verlichting).

Aandachtspunten
Naar de hiervoor genoemde lokale prioriteiten willen we de komende jaren ook concreet inzetten op
loslopende honden / hondenpoep en jongerenoverlast & vernielingen.
Loslopende honden en hondenpoep
Komend jaar willen we met inwoners/hondenbezitters in gesprek om te bespreken hoe we overlast
van loslopende honden en hondenpoep kunnen verminderen. Er wordt dan gekeken naar de
mogelijkheden voor losloopgebieden, hondenpoep veldjes en plasticzakjes en vuilnisbakken voor
hondenpoep.
Jongerenoverlast en vernielingen
Om vernielingen en jongerenoverlast beter tegen te kunnen gaan, moet er eerst onderzoek uitgevoerd
worden hoe de jongerenoverlast er precies uitziet en wat (en wanneer) de vernielingen zijn. Samen
met de politie, BOA’s en opzichter wordt hier een plan voor gemaakt.

