
   
 
Motie investeren in preventieve en pro-actieve veiligheid 

 

 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, 
 
constaterende dat:  

1. Er op dit moment fors ingezet wordt om de ontstane onveiligheid in Woerden terug 
te brengen naar een situatie van een aantal jaren geleden; 

2. Er preventief en proactief maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de veiligheid 
in de toekomst wederom verslechterd; 

3. De nationale politie en Minister van Veiligheid de buurtveiligheid geen prioriteit 
meer vinden voor de politie; 

4. Inwoners bij strafbare overlast (bijvoorbeeld te hard rijden door woonwijken, fietsen 
in voetgangersgebieden, hangjeugd die agressief is naar voorbijgangers of kleine 
drugsdealers in de straat) niet gemotiveerd zijn om aangifte of klacht te doen; 

5. Inwoners bij strafbare overlast bij voorkeur een wijkagent op straat aan willen 
spreken; social media en webformulieren hebben niet de voorkeur, 

 
van oordeel dat:  

1. Het slecht is voor de buurtveiligheid dat de wijkagenten te weinig zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn voor de inwoners; 

2. De buurtveiligheid een impuls nodig heeft; 
3. De gemeente de taak en plicht naar de inwoners heeft om ze een veilige woon- en 

leefomgeving te bieden; 
4. Dat de gemeente niet de bezuinigingen bij de nationale politie moet gaan dichten; 
5. Tijdelijk voor 2017 in de begroting extra middelen nodig zijn voor (1) meer 

preventieve en proactieve maatregelen om de buurtveiligheid te verbeteren en (2) 
meer handhavers die zichtbaar en aanspreekbaar zijn op straat; 

 
verzoekt het College om: 

1. De wens van de inwoners om de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar te laten zijn 
bij de nationale politie continu aankaart; 

2. Rekening te houden met benodigde middelen (€100.000,- à €250.000,-) voor meer 
maatregelen op het gebied van preventieve en pro-actieve veiligheid, tijdelijke 
handhavers die zichtbaar en aanspreek zijn op straat en vanuit de inwoners 
instrumenten ontwikkelen waarmee zij wel strafbare overlast gaan melden; 

3. Voor 2018 op zoek te gaan naar structurele financieringsmogelijk voor gemeentelijke 
handhavers, mocht de wens om de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar te laten 
zijn door de nationale politie niet gehonoreerd worden. Bijvoorbeeld door het heffen 
van boetes via het bestuursrecht; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 


