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Lokaal Veiligheidsarrangement station Woerden 

Kennisnemen van: 

Het Lokaal Veiligheidsarrangement station Woerden 

Inleiding: 

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en de stationsschouw is gebleken dat het station Woerden wordt 
beschouwd als een onveilige plek. Daarnaast geven de politiecijfers aan dat er in 2011 200 incidenten in 
het stationsgebied zijn geweest. Het stationsgebied van Woerden vraagt op basis van deze gegevens om 
aandacht op het gebied van sociale veiligheid. Het Lokaal Veiligheidsarrangement kan hier een bijdrage 
leveren door in het stationsgebied van Woerden de sociale veiligheid te borgen en mogelijk te verbeteren. 
Het Veiligheidsarrangement bestaat uit een aantal maatregelen die de betrokken partijen nemen om dit aan 
te pakken. Te denken valt aan het houden van toezicht in het stationsgebied. De partijen die hier 
verantwoordelijk voor zijn binnen het Lokaal veiligheidsarrangement zijn naast de gemeente, de politie, NS, 
Connexxion, KLPD (Dienst Spoorwegpolitie) en het OM. De gemeente heeft binnen het Lokaal 
Veiligheidsarrangement de regierol. 

Kernboodschap: 

In het Lokaal Veiligheidsarrangement wordt afgesproken welke partner welke acties uitvoert om het station 
veiliger te maken. De kracht van het veiligheidsarrangement zit met name in het integraal benaderen van 
de (mogelijke) problematiek die speelt op het station. Het station is niet extreem onveilig, maar de 
voornaamste problemen zijn fietsendiefstal, heling, jeugdoverlast en vernielingen. Iedere partij is 
verantwoordelijk voor zijn of haar gedeelte en heeft bevoegdheden maatregelen te treffen. Ook signalen 
worden gebundeld en gedeeld om gezamenlijk te kijken hoe de partijen eikaars aanpak kunnen aanvullen 
en versterken. Dit leidt ertoe dat meerdere maatregelen worden ingezet door verschillende partners. Enkele 
voorbeelden van maatregelen zijn: 

Er zal frequenter gesurveilleerd worden en meer op tijdstip gericht; 
Handhaving van weesfietsen en fietswrakken 
Informatie-uitwisseling over incidenten in het stationsgebied 

De maatregelen in het Lokaal Veiligheidsarrangement dienen om de sociale veiligheid in het stationsgebied 
van Woerden te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Tevens is het van belang dat de partners elkaar 
kennen en gekend worden over eikaars activiteiten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om direct met de 



betrokken partners om tafel te gaan indien er problemen spelen. 

Vervolg: 

Op dit moment is het nog niet gelukt om de betrokken partijen bijeen te krijgen om het Lokaal 
Veiligheidsarrangement te ondertekenen. Dit zal op korte termijn gebeuren. Tweemaal per jaar zal de 
werkgroep van partners bijeenkomen om de operationele zaken in het stationsgebied te bespreken. 
Mochten er zich incidenten voor doen dan komt de werkgroep met de partners bij elkaar om te kijken wat er 
gezamenlijk kan worden gedaan. Maar ook vooraf kunnen zaken worden afgesproken, bijvoorbeeld in geval 
van een groot evenement. Eenmaal per jaar zullen in het veiligheidsoverleg de strategische zaken worden 
besproken. 

Bijlagen: 

1. Bijlage Lokaal Veiligheidsarrangement 121.01483; 
2. Cijfers over het station 12L02061. 
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