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1. Inleiding 
 
In de gemeente Hellendoorn willen we dat de inwoners zich veilig voelen. Door een integrale aanpak, met 
samenwerking als uitgangspunt, wordt de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente verder verbeterd. Om 
dit te bereiken heeft de gemeente het actieplan 2017-2018 opgesteld. Het “Veiligheidsbeleid 2015–2018”, 
het concept “Jaarplan 2017” van het Basisteam Twente West (politie), de “Veiligheidsstrategie 2015-2018 
Oost-Nederland” en de evaluatie van het actieplan 2015-2016 vormen de basis voor dit actieplan. 
 
Bij het vaststellen van het “Veiligheidsbeleid 2015–2018” in de raadsvergadering van 23 september 2014 
is ingestemd met het tweejaarlijks opstellen van een actieplan. 
 
In dit actieplan zullen bestaande en nieuwe acties die voor 2017-2018 op de planning staan, worden 
benoemd. Hierbij wordt opgemerkt dat het overzicht van de projecten en acties die hierin staan 
aangegeven niet limitatief is. Indien de actuele situatie daar om vraagt, dan zal hier flexibel op 
ingesprongen worden.  
 
De volgende prioriteiten worden gezien als hoofdthema’s waaraan de komende jaren gewerkt zal worden: 
 

1. Woninginbraken 
2. Jeugd-, alcohol-, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale media 
3. Overlast verwarde personen (psychisch kwetsbaren) 
4. Ondermijning  
5. Fietsendiefstal 
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2. Regionale en landelijke ontwikkelingen / samenwerking  
 
Bij het opstellen van het actieplan is ook rekening gehouden met landelijk en regionale ontwikkelingen. Bij 
het verbeteren en behouden van de veiligheid is er dan ook sprake van een gezamenlijke aanpak: veelal 
lokaal, zeker ook regionaal, maar soms ook landelijk. Veel gemeenten hebben dezelfde prioriteiten en voor 
een groot deel zijn dit ook de regionale of landelijke prioriteiten. 
 
Op landelijk niveau benoemt de minister van Veiligheid en Justitie de landelijke prioriteiten voor de 
Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. 
 
Op regionaal niveau is het belangrijk dat er een goede verbinding is en aansturing plaatsvindt naar de 
diverse uitvoeringsorganisaties die een deelterrein van het veiligheidsbeleid uitvoeren. Ook op regionaal 
niveau wordt gewerkt met een actieplan integrale veiligheid. 
 
De gemeente bepaalt als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid samen met haar partners de lokale 
prioriteiten. Essentieel daarbij is ons opgestelde “Veiligheidsbeleid 2015-2018”. Verder is het van belang 
dat we nadere afspraken maken met o.a. politie en justitie op basisteamniveau (lokale driehoek). 
 

 2.1 Bijdrage politie Basisteam West 
 
Jaarlijks beschrijft de politie in een plan welke bijdrage het politieteam Twente West levert aan het 
vergroten van de veiligheid in de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. Het jaarplan van het 
team is hoofdzakelijk afgeleid van de veiligheidsprogramma’s van de drie gemeenten. De politie heeft voor 
2017 een drietal aandachtspunten benoemd en vervolgens in haar jaarplan uitgewerkt in een aantal 
activiteiten. Deze aandachtspunten zijn: 
 

1. Jeugd en drugs 
2. Ondermijning 
3. Overlast verwarde personen (psychisch kwetsbaren) 

 
“Verkeer” en “Huiselijk geweld” zijn van de prioriteitenlijst afgehaald. Dit is niet gebeurd omdat deze zaken 
geen aandacht meer krijgen maar omdat deze thema’s inmiddels stevig zijn ingebed in de reguliere 
werkwijze van de politie en ook van de gemeente. 
 
De thema’s “Overlastgevende jeugdgroepen” en “Alcohol, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale 
media” zijn samengevoegd. Momenteel is er nog sprake van één overlastgevende jeugdgroep. 
 
Omdat 2016 nog niet ten einde is, kunnen de cijfers voor 2016 nog enigszins wijzigen. Er is nu gebruik 
gemaakt van de gegevens tot 1 november 2016.  
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3. Prioriteiten, evaluatie, acties en aanbevelingen 
 

3.1 Woninginbraken 
 
Woninginbraak is een forse inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en is van grote invloed op de 
veiligheidsbeleving. Het is een zogenaamde High Impact Crime. Woninginbraak tegen gaan, is een 
prioriteit binnen de gemeente Hellendoorn en het politie basisteam Twente West. 
 
De gemeente Hellendoorn wil de veiligheid in de woonomgeving waarborgen door een aantal 
gecombineerde maatregelen (zoals gelegenheidsreductie, creëren bewustwording bewoners en 
repressie). 

 

3.1.1 Evaluatie Woninginbraken (2015-2016) 
 
In 2015 en 2016 is een forse daling ingezet van het aantal woninginbraken. Zie onderstaande cijfers 
politie. 
 

Gemeente Hellendoorn 2013 2014 2015 2016 

Diefstal/inbraak woning (totaal) 58 73 56 43 

 
Uitgevoerde acties 2015-2016 
 
Bestaand beleid: 

- WhatsApp-groepen. 
- Gratis advies tbv Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
- Preventieve voorlichting (media/bijeenkomsten). 
- Donkere Dagen Offensief (DDO) (bijv. extra politie-koppels (toezicht) in de wijk). 
- “Witte voetjes” actie. 

 
Opgepakte aanbevelingen: 

- Bevindingen van een wijkschouw delen met wijkbewoners. 
- Herhalen en intensivering van preventieve voorlichting (voor ouderen/senioren). 

 
Nog openstaande aanbevelingen:  

- Project “Waaks” (voor hondenbezitters). 
- Ervaring delen van slachtoffers. 
- Gebruik maken van rij-instructeurs en postbezorgers bij signalering verdachte situaties. 

 
Extra actie: 

- Besmettingsbrief (na een inbraak wordt, in afstemming met de politie, een besmettingsbrief 
uitgedaan. Hierbij worden inwoners geattendeerd op de mogelijke risico’s van woninginbraken en 
de voorkoming daarvan). 

 

3.1.2 Beleid Woninginbraken (2017-2018) 
 
Het aantal woninginbraken liet de afgelopen jaren landelijk, maar ook in Twente West, een stijgende trend 
zien. Door veel (preventieve) inzet en prioritering van het onderwerp, en hoewel de wintermaanden altijd 
weer een opleving laten zien, lijkt de trend in Hellendoorn te zijn doorbroken. Om hier daadwerkelijk iets 
over te kunnen zeggen, zal een voortzetting van het beleid, zeker nog een aantal jaren aan de orde 
moeten zijn. 
 
De buit bij een woninginbraak bestaat veelal en voornamelijk uit contant geld, sieraden en laptops: 
materialen die gemakkelijk in geld om te zetten zijn. Voornamelijk in de winterperioden wordt het meeste 
ingebroken, meestal in de middag en begin van de avond. De gemeente heeft, samen met de politie, de 
laatste twee jaren veel ingezet op preventie (o.m. WhatsApp-groepen en acties in het kader van “Donkere 
Dagen Offensief”*). Er wordt door de politie repressief opgetreden bij woninginbraken. Maar er zijn ook 
acties/ controles om het thema meer en beter onder de aandacht te brengen. 
 

* In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de 
feestdagen. Het Donkere Dagen Offensief van de politie zet in die periode, oktober tot maart, extra 
maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. De extra maatregelen 
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en acties bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillance op bepaalde 
tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. Maar ook voorlichting aan inwoners 
en ondernemers en de “Witte voetjes acties”. Politie, gemeente en vrijwilligers gaan buurten en 
wijken in om bewoners te waarschuwen voor insluipers. Door huis, schuur of garage goed af te 
sluiten, vermindert het risico op inbraak of diefstal. 

 

Prioriteit 2017-2018 Acties / aanbevelingen 

 
Woninginbraken 
 
Probleem:  Onveiligheidsgevoel in “veilige” woon- en 

leefomgeving. 
 
Gewenst effect:  Verbeteren van het veiligheidsgevoel.  Het verminderen van het aantal 

woninginbraken.  
 

 
Acties: 
Voortzetten van het huidige beleid:  WhatsApp-groepen.  Gratis advies tbv Politiekeurmerk Veilig Wonen.  Preventieve voorlichting 

(media/bijeenkomsten).  Donkere Dagen Offensief (DDO):  “Witte voetjes” actie  Extra politie-koppels (toezicht) in de wijk.  Bevindingen van een wijkschouw delen met 
wijkbewoners.  Herhalen en intensivering van preventieve 
voorlichting (voor ouderen/senioren). 

 
Aanbevelingen:  Project “Waaks” (voor hondenbezitters).  Ervaring delen van slachtoffers.  Gebruik maken van rij-instructeurs en 

postbezorgers bij signalering verdachte 
situaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Jeugd-, alcohol-, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale media 
 
Jeugdoverlast, met bijbehorend lawaai en rotzooi, is nog steeds een bron van ergernis voor de burgers. 
Het gedrag van jeugd (luidruchtigheid, uitjouwen) kan intimiderend overkomen op burgers. In 2014 namen 
de aantallen overlastmeldingen toe. 
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 3.2.1 Evaluatie “Overlastgevende jeugdgroepen” en “Jeugd-, alcohol-, 
drugsoverlast   en strafbaar gebruik van sociale media” (2015-2016) 
 
In 2015 en 2016 was er nog steeds sprake van een aanzienlijke hoeveelheid overlast veroorzaakt door 
jeugd. Zie onderstaande cijfers politie. 
 

Gemeente Hellendoorn 2013 2014 2015 2016 

Meldingen overlast jeugd 112 140 89 98 

 
Uitgevoerde acties 2015-2016 
 
Bestaand beleid: 

- Controles bij hangplekken in de avonden en weekenden. 
- Groepsaanpak (in samenwerking met ouders). 
- Kennen en gekend worden jeugdagenten. 
- Toezien op naleving van het “Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018). 
- Toepassen van cameratoezicht. 

 
Opgepakte aanbevelingen: 

- Voorlichting scholen (bijv. groepsdruk). 
- Gezamenlijk overleg (jongerenwerk, politie en gemeente). 
- Contact met de (overlastgevende) jongeren blijven houden. 
- Ouders betrekken. 
- Dialoog tussen buurt en jongeren. 

  
Extra actie: 

- Persoonsgebonden aanpak (PGA): door de politie zijn een aantal probleemjongeren 
“geadopteerd’. 

 
De gemeente Hellendoorn kende in het najaar 2014 2 overlastgevende groepen. Door veel inzet (o.m. 
door politie-jeugdagent, groepsaanpakken, toezicht op hangplekken en het aangaan van gesprekken met 
ouders), lijkt de hoeveelheid overlast terug te zijn gedrongen. Momenteel wordt met een nieuw instrument, 
de groepsscan, gewerkt om overlastgevende groepen jongeren in beeld te krijgen. Daaruit blijkt 
vooralsnog dat er nog sprake is van 1 overlastgevende jeugdgroep. Hier zal de komende tijd vooral 
capaciteit, zowel vanuit de politie als gemeente, op worden ingezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2.2 Beleid “Jeugd-, alcohol-, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale  
  media” 2017-2018  
 
Het (toenemende) gebruik van drugs (en drank) baart de politie en gemeente nog altijd zorgen. Het alcohol 
of middelengebruik is mede veroorzaker van het gedrag van de jeugd. Bij alcohol en/of drugsovertredingen 
kan de jeugd een verwijzing Alcohalt of Softdrugshalt krijgen. 
 
Strafbaar gebruik van sociale media (bedreiging, chantage, etc.) is nog altijd een hardnekkig probleem dat 
vooral ook moeilijk te traceren is. Veelal is strafrechtelijke vervolging afhankelijk van harde signalen en/of 
aangiftes. Blijvende inzet op dit onderwerp (veelal in preventieve zin) is en blijft hard nodig. 
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Prioriteit 2017-2018 Acties  

 

Jeugd-, alcohol-, drugsoverlast en 
strafbaar gebruik van sociale media 

 
Probleem:  Jeugdoverlast op hanglocaties en op 

uitgaansroutes. Hierbij valt te denken aan 
afval, vernielingen, lawaai, alcohol en 
drugsgebruik. 

 
Gewenst effect:  Aantal meldingen jeugdoverlast beperkt 

houden.  Zicht houden in op jeugdgroepen.  Verminderen van alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren.  Verminderen van strafbaar gebruik van sociale 
media onder jongeren. 

 
 
 

 
Acties:  Controles bij hangplekken in de avonden en 

weekenden.  Groepsaanpak (in samenwerking met ouders).  Kennen en gekend worden jeugdagenten.  Toezien op naleving van het “Preventie- en 
handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-
2018).  Toepassen van cameratoezicht.  Voorlichting scholen (bijv. groepsdruk).  Inzet van een ‘Mystery quest’ voor controle op 
drankverstrekking aan jeugd.  Gezamenlijk overleg (jongerenwerk, politie en 
gemeente).  Contact met de (overlastgevende) jongeren 
blijven houden.  Ouders betrekken.  Dialoog tussen buurt en jongeren  Persoonsgebonden aanpak (PGA).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Huiselijk geweld 
 
Een aantal jaren geleden is huiselijk geweld regionaal benoemd als speerpunt en sindsdien wordt het 
opgepakt. Er is veel (ook landelijke) media-aandacht voor geweest, wat drempelverlagend heeft gewerkt. 
Het gevolg is dat meer zaken zichtbaar geworden zijn in basisteam Twente West. Daarbij kan voorzichtig 
geconcludeerd worden dat, mede door de decentralisaties naar het gemeentelijk domein 
(jeugd/zorg/participatie), de af- en behandeling van huiselijk geweld zaken beter vorm krijgt. 

 

3.3.1 Evaluatie Huiselijk geweld 

 
“Huiselijk geweld” is van de prioriteitenlijst afgehaald. Dit is niet gebeurd omdat deze zaken geen aandacht 
meer krijgen maar omdat het thema inmiddels stevig is ingebed in de reguliere werkwijze van de gemeente 
en de politie. Bij het basisteam Twente West is, naar gelang de situatie en ernst van de zaak, voldoende 
capaciteit aanwezig om huiselijk geweld op te pakken. Verder is er een piketfunctionaris benoemd ten 
aanzien van dit thema. 
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In 2015 en 2016 was er nog steeds sprake van een aanzienlijke hoeveelheid huiselijk geweld. Zie 
onderstaande cijfers politie. 
 

Gemeente Hellendoorn 2013 2014 2015 2016 

Meldingen Huiselijke twist (zonder vervolg) 30 32 36 28 

(Overtreding) Huisverbod 0 0 4 1 

 
Uitgevoerde acties 2015-2016 
 
Bestaand beleid:  

- Publiekscampagnes (aansporing tot melding en verzoek om hulp) 
- Inzet van de lokale zorg- en veiligheidsstructuur. 

 
Opgepakte aanbevelingen: 

- Signalen eerder oppakken. 
 
Nog openstaande aanbeveling: 

- Huisartsen en scholen betrekken in voorlichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Overlast verwarde personen 
 
Het aantal incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren is, evenals voorgaande jaren, ook in 
2016 gestegen. Niet iedereen die verward is, vormt overigens ook direct een risico. We zien dat de groep 
verwarde personen breed is: alcoholisten, dementerenden, (terugkerende) jihadisten, drugsgebruikers, 
psychiatrische patiënten. 
 
In Twente is dit onderwerp sinds 2014 geprioriteerd. Burgemeester Raven is voor dit onderwerp 
portefeuillehouder voor de regio Twente. Dit heeft geresulteerd in een brede aanpak, op de meest zware 
casuïstiek, welke nog doorloopt tot eind 2018. 
 
Het project “10 in Twente” is een plan dat gericht is op het voortzetten van de ‘Twentse aanpak psychisch 
kwetsbaren’ en het verbeteren van onze aanpak in de periode 2017-2018. Het projectplan is gericht op het 
verbeteren van de informatiepositie en interventiemogelijkheden ten behoeve van de samenwerking rond 
overlastgevende verwarde personen en zo escalaties te voorkomen. De ambitie is een 10 voor de 
samenwerking en professionaliteit. 
 



Actieplan Integrale Veiligheid 2017-2018 

= 10 = 

 

In 2015 en 2016 was er sprake van een aanzienlijke stijging van overlast veroorzaakt doorverwarde 
personen. Zie onderstaande cijfers politie. 
 

Gemeente Hellendoorn 2013 2014 2015 2016 

Overlast door verwarde/overspannen personen 30 34 73 61 

 
Naast het project “10 in Twente” en instrumenten als een gedragsaanwijzing, een beoordelingskamer bij 
de GGZ en de inzet vanuit het Veiligheidshuis, zal vooral ook de lokale aanpak van verwarde personen 
(lokale zorg- en veiligheidsstructuur) de komende twee jaren volop de aandacht krijgen. Hierbij staat een 
goede informatie-uitwisseling, waarbij de bescherming van de privacy gewaarborgd wordt, centraal. 
 
Landelijk heeft de politie een visie bepaald over de afdoening van zaken met verwarde personen. Deze 
rust op drie pijlers: 
 

• Acute (crisis) opvang en vervoer, waar mee ook het standpunt overeind blijft dat de politie niet 
verantwoordelijk is voor vervoer van verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, 

• Fijnmazige aanwezigheid in de buurt (regierol gemeente) en 
• Persoons- en contexgerichte aanpak. 

 
De politie zal zich in 2017 inzetten voor een intern handelingsprotocol hoe om te gaan met acute en 
minder acute situaties rondom verwarde personen. De algemene mindset is dat de politie handelt vanuit 
haar corebusiness. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit, wordt hierop geacteerd. Ze gaan niet op 
de stoel van de hulpverlener zitten, maar voeren ter plaatse direct overleg met de hulpverleningsinstantie. 
 

Prioriteit 2017-2018 Acties / aanbevelingen 

 

Overlast verwarde personen 
 
Probleem:  Ongewenste overlast veroorzaakt door 

verwarde personen. 
 
 
Gewenst effect:  Een effectieve aanpak, op lokaal niveau, van 

overlastgevende verwarde personen. 
 

 
Acties:  Inzet van de lokale zorg- en 

veiligheidsstructuur.  Signalen eerder oppakken. 
 

Aanbevelingen:  Het ontwikkelen van een lokaal plan van 
aanpak (blauwdruk/format). 

 

 
 

3.5 Ondermijning 
 
Ondermijning is een maatschappelijk probleem en gebeurt op alle niveaus, van wijk tot wereld, van 
hufterigheid in de buurt tot zware criminaliteit. Het verzwakt en misbruikt onze maatschappij met alle 
ontwrichtende gevolgen van dien. Uiteindelijk tast het ons vertrouwen aan in bijvoorbeeld de overheid, 
politie en justitie en dus in de rechtstaat. 
Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: ondermijning is een effect van veel verschillende vormen 
van criminaliteit. Het is het vermengen van de onderwereld en de bovenwereld, waardoor de maatschappij 
verzwakt en uiteindelijk zelfs ontwricht. 
 
Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-NL (RIEC ON) is ingesteld om gezamenlijk met 
gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners op te treden tegen de 
georganiseerde criminaliteit. Het RIEC ON faciliteert een structurele en integrale aanpak door enerzijds 
een samenwerking tussen de aangesloten convenant partners te organiseren en anderzijds bestuurders te 
adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak. Het gaat om thema’s als hennepteelt, 
prostitutie en mensenhandel, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), heling, vastgoed gerelateerde 
criminaliteit, witwassen, zorgfraude en andere financieel-economische criminaliteit. Het RIEC ON biedt ook 
ondersteuning bij de toepassing van de Wet BIBOB. 
 
Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat alleen aangepakt kan worden door de gehele overheid 
in samenwerking met bedrijven en burgers. Strafrecht is slechts één van de vele interventies die het 
criminelen moeilijk kunnen maken. Het effect is vaak veel groter als (ook) andere maatregelen worden 
genomen. 
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Denk aan de belastingsinspecteur die een crimineel de pas afsnijdt met een hoge aanslag. De gemeente 
die een vergunning weigert of intrekt. Het elektriciteitsbedrijf dat een vette rekening stuurt voor illegaal 
afgetapte stroom. De hotelketen die baliemedewerkers leert hoe ze prostitutie kunnen herkennen. Het 
autoverhuurbedrijf dat geen auto’s verhuurt aan criminelen. De bouwmarkt die in de gaten houdt wie vaak 
inbrekerswerktuig koopt. De makelaar die geen contant geld aanneemt. 
 
We ontvangen ook vaker signalen dat er zorgaanbieders zijn, die frauderen, en die een strafrechtelijk 
verleden hebben en/of misbruik maken van een kwetsbare doelgroep. Dit is onwenselijk. Malafide 
zorgbureaus overtreden niet alleen de regels, zij ondermijnen ook het vertrouwen in de integriteit van de 
lokale overheid en andere zorgaanbieders. 
 
Elk probleem is anders. Ondermijning vraagt dan ook om creatieve oplossingen die van verschillende 
kanten komen. Alleen door samen te werken, kunnen we ondermijning signaleren, effectief tegengaan en 
voorkomen. 
 
Op dit moment hanteren we teveel een ad-hoc aanpak (drugs, gokpanden, hennep, fraude), dit zal 

structureler en projectmatiger moeten. De beste resultaten in veiligheid kunnen worden behaald door de 

partij die daar het meeste invloed op heeft. Dit is zeker niet altijd de politie en/of de gemeente. Daarvoor 

hebben we ook al onze partners nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prioriteit 2017-2018 Acties / aanbevelingen 

 

Ondermijning 
 
Probleem:  De verzwakkende werking van ondermijning op 

onze samenleving. 
 
 
Gewenst effect:  Een structurele en projectmatige aanpak van 

ondermijning.  Door samenwerking ondermijning signaleren, 
effectief tegengaan en voorkomen. 

 
 
 
 
 
 

 
Acties:  Dit onderwerp heeft een bredere invulling nodig 

dan alleen zichtbare openbare orde en 
veiligheidsproblematiek. Het is belangrijk dat 
hiervoor voldoende draagvlak en kennis in de 
organisatie is.  Signalen eerder oppakken. 
 

Aanbevelingen:  Het is belangrijk om beter zicht te krijgen in de 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De 
informatiepositie van de gemeente moet beter.  De Bibob-toets wordt nu alleen bij een 
aanvraag voor een drank- en horecavergunning 
gedaan. Gaan we dit uitbreiden naar andere 
toepassingsgebieden?  Het is belangrijk om aandacht te hebben voor 
malafide zorgbureaus. Wie zijn het en hoe 
voorkomen we het? Welke controle doen wij bij 
het inkopen van zorg? Hoe gaan we om met 
controle op PGB verstrekking  Creëren van de juiste mindset bij alle 
partners/ketenpartners. 
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3.6 Verkeer 
 
“Verkeer” is van de prioriteitenlijst afgehaald. Dit is niet gebeurd omdat deze zaken geen aandacht meer 
krijgen maar omdat het thema inmiddels stevig is ingebed in de reguliere werkwijze van de gemeente en 
de politie.  

 
 3.6.1 Evaluatie Verkeer 
 
Met betrekking tot 2016 is er nog geen actueel overzicht van het aantal verkeersovertredingen. Dit 
overzicht volgt zo spoedig mogelijk.  
De afgelopen jaren heeft er veelvuldig overleg met de Politie plaatsgevonden om gezamenlijk tot de meest 
doeltreffende aanpak te komen. Op gevaarlijke situaties waar de gemeente niet door infrastructurele of 
gedragsmaatregelen effect kon sorteren is handhaving op snelheid door de politie ingezet. 
 
Uitgevoerde acties 2015-2016 
 
Bestaand beleid: 

- Infrastructuur: inrichting wegen volgens de eisen van Duurzaam Veilig. 
- Educatie en communicatie: ‘van wieg tot graf’ over alcohol, verkeersregels, vaardigheden enz. 
- Handhaving: op trajecten en gevaarlijke locaties waar infrastructurele aanpassingen niet kunnen of 

onvoldoende effect sorteren. 
 

Opgepakte aanbevelingen: 
- Intensiever controleren op snelheid sluipverkeer (vooral buiten bebouwde kom 60 km zone). 
- Voorlichting/training elektrische fietsen (i.v.m. hoge snelheden). 
- Routering verkeer bij (grote) evenementen. 
 
Intensivering bestaand beleid 

- Infrastructuur: wegen op de juiste wijze inrichten, minder concessies doen 
- Educatie en communicatie: alcohol en E-bike zijn speerpunten 
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De weggebruiker dient uit de inrichting van de weg op te kunnen maken welk (veilig) gedrag er van hem 
verlangd wordt. Daarom worden wegen ingedeeld en ingericht naar functie. Zo kennen we 
erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. Twee voorbeelden van goed ingerichte 
wegen zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grotestraat: Gebiedsontsluitingsweg            Tollenstraat: Erftoegangsweg 
 
De bovengenoemde acties hebben geleid tot minder klachten over overlast. 
 

 
 
 
 

3.7 Fietsendiefstallen 
 
Het aantal fietsendiefstallen laat de afgelopen jaren landelijk een stijgende trend zien. Er wordt door de 
politie repressief en preventief opgetreden tegen fietsendiefstal. Naast surveillance zet zij middelen in 
zoals de lokfiets om daders aan te houden. Bij het station vindt cameratoezicht plaats.  
 

3.7.1 Evaluatie Fietsendiefstallen 
 
In 2015 en 2016 was er sprake van een daling van diefstal van het aantal fietsen. Zie onderstaande cijfers 
politie. 
 

Gemeente Hellendoorn 2013 2014 2015 2016 

Diefstal fietsen 134 67 57 54 

 
Uitgevoerde acties 2015-2016 
Voortzetten van bestaand beleid en oppakken aanbevelingen: 
 
Bestaand beleid: 
- Cameratoezicht bij het station 
 
Niet opgepakt beleid 

-  Inzet van lokfiets tagreaders. 
 
Nog openstaande aanbevelingen: 

- Voorlichting geven verenigingen/clubs en evenementen. 
- Stimuleren van het doen van aangifte (beter inzicht in hotspots). 

 
Sinds er camera’s bij het station zijn geplaats is het aantal fietsendiefstallen op het station aanzienlijk 
gedaald. Ondanks deze camera’s vonden er toch nog vernielingen en diefstal van fietsen plaats. De 
pakkans is echter groter. 
 
Het aantal diefstallen met betrekking tot 2016 geeft een enigszins vertekend beeld. Een groot aantal 
foutgeparkeerde fietsen op het station zijn verwijderd door de gemeente. Een aantal van deze fietsen is 
door de eigenaar als gestolen opgegeven. Uitgezocht wordt om hoeveel fietsen dit exact gaat. 
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De inzet van een lokfiets heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het was een verouderd model dat 
niet goed in de markt lag en niet is gestolen. Momenteel zijn we bezig met fabrikant die (hopelijk) een 
aantrekkelijker exemplaar met tagreader ter beschikking gaat stellen. 
 
 

 3.7.2 Beleid Fietsendiefstallen 
 

Prioriteit 2017-2018 Acties / aanbevelingen 

Fietsendiefstallen 
 
Probleem:  Toename van fietsendiefstal. 
 
Gewenst effect:  Afname van fietsendiefstal. 

 
 
Acties:  Cameratoezicht bij het station.  Inzet van lokfiets met tagreader. 
 
Aanbevelingen:  Voorlichting geven verenigingen/clubs en 

evenementen.  Stimuleren van het doen van aangifte (beter 
inzicht in hotspots). 
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4. Evaluatie beleid 
 
Er is veel politieke en maatschappelijke aandacht voor de veiligheidssituatie en het veiligheidsbeleid. Het 
is daarom van belang om aandacht te hebben voor de evaluatie van het beleid. Een goede evaluatie stelt 
niet alleen de interne organisatie in staat om bij te kunnen sturen in de uitvoering waar nodig, maar stelt 
ook de politiek in staat om haar controlerende rol te kunnen vervullen. 
 
In oktober / november 2018 vindt een evaluatie van dit actieplan plaats waarin de stand van zaken wordt 
gerapporteerd met betrekking tot: 
- de prioriteiten uit het actieplan; 
- de bereikte resultaten; 
- beschikbare middelen; 
 
Op basis van de evaluatie wordt geoordeeld of bijsturing, dan wel bijstelling van het beleid noodzakelijk is. 
Verder zal de uitkomst van de evaluaties van de actieplannen een basis vormen voor het veiligheidsbeleid 
voor de jaren 2019-2022. 
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