
 

                                                                                                                                        2018-25046 

 

1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIGHEIDSANALYSE 

       
om te komen tot 

 
 

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2019 
2018-25046 
 



 

                                                                                                                                        2018-25046 

 

2 

 

1. Inhoudsopgave 
 
 
1. Inhoudsopgave 

 

2. Inleiding------------------------------- 3 

 

3. Hoe is de situatie nu-------------------------. 4 

3.1 Inleiding����������������������������. 4 

3.2 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2015-2018����������� 4 

3.3 Criminaliteitscijfers�����������������������.. 10 

3.4 Dorpsspiegels�������������������������.. 11 

3.5 Ondermijningsbeeld����������������������� 12 

3.6 Landelijke en regionale ontwikkelingen��������������.. 13 

3.7 Fries sociaal planbureau��������������������� 14 

 

4. Wat vinden onze inwoners en ondernemers--------------.. 15 

4.1 Inleiding����������������������������. 15 

4.2 Kokersessies�������������������������� 15 

4.3 Gesprekken met specifieke doelgroepen�������������� 16 

4.4 Veiligheidsenquête�����������������������.. 17 

 

5. Samenvatting----------------------------.. 19 

 

6. Voorgestelde prioriteiten-----------------------. 20 

 

7. Vervolgproces----------------------------. 21 

 

Bijlage 1 Overzicht bezochte locaties-------------------.. 22 

 

Bijlage 2 Wat zeggen onze inwoners-------------------- 23



 

                                                                                                                                        2018-25046 

 

3 

 

2. Inleiding 
 
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie om te komen tot een integraal 
veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van het geschetste proces is het 
opstellen van een veiligheidsanalyse. In deze veiligheidsanalyse worden de in de startnotitie 
beschreven indicatoren uitgewerkt en beoordeeld (zie hoofdstuk 3). Tevens zijn we in de afgelopen 
periode actief in gesprek gegaan met onze inwoners en ondernemers over wat zij belangrijk vinden. 
Welke onderwerpen verdienen volgens hen de komende jaren extra aandacht. De uitkomsten van 
deze gesprekken zijn ook uitgewerkt in deze veiligheidsanalyse (zie hoofdstuk 4). 
 
Deze veiligheidsanalyse legt de (inhoudelijke) basis voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Per onderdeel 
is een overzicht weergegeven van de stand van zaken en is een conclusie getrokken. Zo wordt als het 
ware een foto gemaakt van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente. Dit beeld is besproken in de 
integrale werkgroep

1
, van waaruit een advies is gegeven voor de geprioriteerde onderwerpen voor de 

komende beleidsperiode. Deze veiligheidsanalyse, in combinatie met het advies van de werkgroep, 
brengt de gemeenteraad in positie om de prioriteiten vast te stellen voor de periode 2019 tot en met 
2022.  
 
Doelen 
Bij het vaststellen van de startnotitie is de hoofddoelstelling van het integraal veiligheidsbeleid 2019-
2022 vastgesteld, evenals een aantal uitgangspunten die als rode draad door het gehele proces 
lopen. Deze hoofddoelstelling en uitgangspunten zijn: 
 
Hoofddoelstelling: 
“Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en 
bezoekers”. 
 
Uitgangspunten: 

• Het veiligheidsbeleid wordt gedragen door de raad, onze inwoners, ondernemers en 
belangrijkste ketenpartners; 

• In het beleid wordt rekening gehouden met landelijke en regionale ontwikkelingen; 

• Door het beleid wordt de regierol van de gemeente in het kader van lokale veiligheid versterkt 
ten opzichte van de ketenpartners; 

• Het beleid kent een maximum van 4 a 6 prioriteiten – bij meer prioriteiten komt het prioritaire 
karakter in gevaar; 

• Het beleid laat ruimte om in te kunnen springen op actuele ontwikkelingen, maar meerjarig 
staat de koers vast; 

• Initiatieven uit onze samenleving worden gestimuleerd en het beleid laat ruimte om deze 
initiatieven te kunnen ondersteunen/faciliteren. 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 presenteren we de resultaten van een aantal indicatoren. Zo zijn de resultaten op de 
subdoelen uit het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 beschreven en zijn de criminaliteitscijfers in 
beeld gebracht. Ook de relevante resultaten uit de dorpsspiegels, het ondermijningsbeeld en de 
landelijke en regionale ontwikkelingen leest u terug. In hoofdstuk 4 gaan we in op de resultaten van 
het participatietraject dat we doorlopen hebben. Waar ondervinden onze inwoners en ondernemers op 
dit moment de meeste hinder van en welke onderwerpen verdienen volgens hen de komende jaren 
extra aandacht. In hoofdstuk 5 vatten we de voorgaande hoofdstukken samen en beschrijven we hoe 
we tot een advies voor prioritering voor de periode 2019-2022 komen en in hoofdstuk 6 leest u het 
daadwerkelijke advies terug. We sluiten af met een beeld van het vervolgproces in hoofdstuk 7. 

                                                 
1
 De volgende organisaties/taakvelden hebben zitting in deze werkgroep: politie, brandweer, OM (agenda lid), openbare orde 

en veiligheid, gezondheid, WMO/jeugd, vergunningverlening, toezicht en handhaving en dorpenbeleid. 
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3. Hoe is de situatie nu 
 
 
3.1 Inleiding 
Om een goed beeld te schetsen van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente, is een aantal 
bestaande indicatoren in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Per onderdeel is een overzicht weergegeven 
van de huidige stand van zaken en is een conclusie getrokken. Deze informatie maakt onderdeel uit 
van het totale veiligheidsbeeld van de gemeente. Dezelfde indicatoren zullen in het nieuwe integrale 
veiligheidsbeleid 2019-2022 ook dienen als zogenaamde 0-meting waarop ambities gesteld kunnen 
worden. 
 
3.2 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 
 
Inleiding 
De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en is, tot op een bepaalde hoogte, 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid, handhaving van de openbare orde en de veiligheid binnen de 
gemeentegrenzen. In het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 heeft de raad prioriteiten gesteld 
waaraan in de afgelopen vier jaren extra aandacht is besteed. Het strategische doel van dit 
veiligheidsbeleid was om samen met de partners, burgers en bedrijven te zorgen voor een veilige 
gemeente, op het gebied van wonen, werken en recreëren. Tevens hebben we gesteld dat we willen 
dat onze inwoners zich over vier jaar in elk geval nog net zo veilig voelen in Opsterland als in het 
peiljaar 2014 het geval was. 
 
Om dit te bewerkstelligen heeft de raad een achttal prioriteiten gesteld. Op elk van deze onderwerpen 
zijn subdoelen geformuleerd. In deze paragraaf ziet u de resultaten op al deze, door de raad in 2015 
vastgestelde, prioriteiten. Tevens leest u of de gestelde doelen behaald zijn en welke conclusies we 
kunnen trekken na vier jaren van extra aandacht voor het onderwerp. 
 

1. Woninginbraken 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

���� Het reduceren van het aantal woninginbraken in Opsterland ten opzichte van het niveau van 
2014. 

• Het waakzamer maken van burgers alsmede de betrokkenheid bij de aanpak van 
woninginbraken vergroten. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Woninginbraken 66 43 70 56 51 

Diefstal/inbraak garage/box/schuur 28 25 21 10 11 

 
Conclusie: 
Samen met de gemeente Smallingerland, de politie en het Openbaar Ministerie zijn in de afgelopen 
periode een tweetal plannen van aanpak opgesteld om het aantal woninginbraken te verminderen. 
Iedere partij droeg bij aan de gestelde doelstellingen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Onder 
regie van de gemeente zijn ook andere partijen betrokken, denk aan woningbouwcorporaties of 
Plaatselijke Belangen. In 2018 lag het aantal woninginbraken, met 51 ruim 20% lager dan in het 
peiljaar 2014. Ook zijn in de afgelopen jaren de eerste WhatsApp buurtpreventiegroepen opgericht. 
Dergelijke groepen zijn inmiddels in ieder dorp vertegenwoordigd en dragen bij aan de reductie van 
onveiligheid en ook de woninginbraken in de dorpen. 
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2. Huiselijk geweld 

Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

���� Versnippering van aanpak te voorkomen en ervoor te zorgen dat er hulp komt die voldoende 
aansluit bij de mensen, hun problemen en hun omgeving. Kortom: zorgen voor regie bij 
meervoudige problematiek. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Huiselijke twist 16 25 21 19 14 

Huisverbod opgelegd 1 4 3 2 2 

 
Conclusie: 
Na vier jaren mogen we concluderen dat van versnippering van aanpak bij huiselijk geweld geen 
sprake is. Alle betrokken organisaties weten elkaar te vinden en een breed gedragen plan van aanpak 
te realiseren die aansluit bij de wensen en behoeftes van de betrokken personen. Mede door de 
intrede van de aanpak voorkoming escalatie (hierna: AVE), het benoemen van procesregisseurs en 
aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld is voor alle betrokken partijen duidelijk wie de regie voert en 
wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 

3. Complexe casuïstiek 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

• Tijdig signaleren van en inspelen op problematiek die de ‘potentie’ heeft uit te groeien tot 
ernstige overlastsituaties, welke de openbare orde en veiligheid kan aantasten. 

• Tijdig inzetten op een integrale aanpak voor het oplossen c.q. beheersbaar maken/houden 
van de problematiek, zo nodig met inzet van dwang en drang. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Woonoverlast/burengerucht 
(burenruzies) en 
relatieproblemen 

218 262 261 235 211 

Overlast door gestoord / 
overspannen persoon 

119 124 115 118 123 

 
Conclusie: 
Het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag is licht gestegen. Bij de 123 
geregistreerde meldingen ging het om 67 personen. Twee personen kwamen respectievelijk 11 en 7 
keer voor in de systemen. Ook merken  we dat problematiek rondom individuele casuïstiek complexer 
wordt en steeds meer tijd en energie vragen om tot een oplossing te komen of de zaak te de-
escaleren. Lokaal zijn we inmiddels goed in staat om een groot deel van deze problematiek op te 
pakken. Dit door de vastgestelde AVE methodiek en het aanstellen van vier procesregisseurs

2
 binnen 

het sociale domein en veiligheidsdomein. Daarnaast zijn we een pilot met buurtbemiddeling gestart. 
Ondanks dat de eerste resultaten hiervan nog niet bekend zijn, zien we in 2018 het aantal meldingen 
van burengerucht verder teruglopen. 

                                                 
2
 Pakken in complexe domein-overstijgende casussen waarin de veiligheid in het geding komt of waar de zorg stagneert de 

regie op. Zij zorgen ervoor dat samen met alle betrokkenen een plan van aanpak wordt gemaakt en bewaakt hiervan de 
voortgang en stuurt het gezamenlijke proces doorlopend bij. 
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4. Uitgaan / horeca 

Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

• Versterken van de gemeente als gezellig en uitnodigend uitgaanscentrum, met zo weinig 
mogelijk overlast, uitgaansgeweld en/of hieraan gerelateerde openbare orde problemen. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal meldingen horeca 
overlast 

18 5 14 2 4 

Aantal deelnemers 
horecaconvenant 

n.b. (26 
in 2013) 

26 26 26 26 

 
Conclusie: 
Van uitgaansoverlast lijkt in Opsterland nauwelijks meer sprake. Ook het aantal meldingen van horeca 
gerelateerde overlast is gedaald naar een minimumpunt. Het aantal georganiseerde evenementen in 
Opsterland is stabiel gebleven, terwijl het aantal vooroverleggen met evenementenorganisatoren wel 
is toegenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toenemende aandacht voor veiligheid 
rondom evenementen. Dit vraagt om een extra inspanning van alle betrokken organisaties. Om hier 
voor de nabije toekomst goede en blijvende afspraken over te maken, wordt momenteel gewerkt aan 
een evenementenbeleid voor Opsterland. 
 

5. Bedrijfsinbraken / bedrijfsterreinen 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

���� Het aantal inbraken en diefstallen op of van bedrijventerreinen is lager dan het aantal in 2014 

• De aangiftebereidheid van ondernemers ligt hoger dan het percentage in 2014. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Keurmerk veilig ondernemen aanwezig op 
bedrijventerreinen 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Aantal inbraken bedrijventerreinen en kantoren 15 9 11 13 5 

Aantal diefstallen in/uit bedrijven en kantoren 7 3 1 3 5 

Winkeldiefstallen 11 9 9 23 12 

Overvallen bij bedrijven en kantoren 0 1 0 1 0 

Tevredenheid ondernemers onderhoud en beheer 
Overtoom 

n.b.% *  73% n.b. % 
 

n.b. % 
 

 74% 
 

Tevredenheid ondernemers onderhoud en beheer 
Drachten-Azeven 

n.b.% *  87% n.b. % n.b. %  n.b. % 

 
Conclusie: 
In 2014 vonden er in totaal 22 inbraken/diefstallen plaats in/uit bedrijven en kantoren. In 2018 bedroeg 
dit nog ‘slechts’ 10. Het aantal winkeldiefstallen daalde na een negatieve piek in 2017 weer naar het 
niveau uit 2014, met in totaal 12 geregistreerde winkeldiefstallen. Binnen de lopende KVO-trajecten, 
bedrijventerrein Gorredijk-Overtoom en Drachten-Azeven wordt continu aandacht gevraagd voor het 
doen van aangifte. Ondanks dat het gevoel heerst dat men eerder geneigd is om aangifte te doen, 
wordt dit niet in alle gevallen gedaan. Zeker niet als het gaat om zogenaamde lichte overtredingen. 
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6. Overlastgevende jeugdgroepen 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

X  Het aantal meldingen van overlast en vernielingen is niet hoger dan het aantal in 2014. 

���� Er zorg voor dragen dat er geen overlastgevende- en criminele jeugdgroepen ontstaan door 
tijdig in te grijpen. 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vandalisme / baldadigheid 18 19 16 10 11 

Overlast 100 116 111 172 139 

Vernielingen 157 148 163 137 92 

Aantal hinderlijke* 
jeugdgroepen 

0 0 0 0 0 

*)Vanaf 2017 wordt deze term vervangen door ‘problematische jeugdgroepen’. 

 
Conclusie: 
In de afgelopen beleidsperiode zijn er geen problematische jeugdgroepen ontstaan. Wel werd er op 
diverse locaties overlast ervaren. Onder regie van de gemeente, samen met partners, is getracht deze 
overlast spoedig terug te dringen. Een enkele maal is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, 
van waaruit is gewerkt. Het aantal meldingen van overlast ligt met 139 beduidend hoger dan het 
aantal van 100 in 2014. De helft van deze meldingen komen vanuit Gorredijk. Deze meldingen hebben 
betrekking op meerdere locaties en verschillende (jeugd)groepen. Het aantal meldingen van 
vernielingen ligt fors lager met 92 geregistreerde incidenten in 2018 tegenover 157 in 2014. Een 
exacte verklaring is hiervoor niet te geven. 
 

7. Alcohol / drugs 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

���� Afname van alcoholconsumptie door jongeren onder de 18 jaar; 

���� Toename van bewustwording over de (gezondheids)risico’s van het gebruik van alcohol bij 
(met name) jeugd en hun ouders. 

• Adequate uitvoering van wet- en regelgeving  

 
Indicatoren: 

 2012 2015 2016 2017 2018 

Ooit alcohol gedronken 12-18 jaar 56% n.b.* 40% n.b.* n.b.* 

Alcohol gedronken 12-18 jaar 
afgelopen 4 weken 

44% n.b.* 36% n.b.* n.b.* 

Ooit softdrugs gebruikt 12-18 jaar 14% n.b.* 9% n.b.* n.b.* 

Ooit harddrugs gebruikt 12-18 jaar 4% n.b.* 4% n.b.* n.b.* 

Overlast i.v.m. alcohol/drugs
+ 

2014: 40 36 41 37 20 

Aantal keer drugshandel / -delict 2014: 12 9 10 - ^ - ^ 

Aantal hennepkwekerijen (Opsterland) 2014: 12 13 6 5 4'
 

* De cijfers omtrent middelengebruik komen uit het onderzoek ‘Gezond opgroeien’ van de GGD. Dit onderzoek wordt eens per 
vier jaren uitgevoerd. 
+ Meldingen van drugsoverlast worden tegenwoordig door de politie geregistreerd onder ‘Drugs/drankoverlast”.  Hierdoor wordt 
vanaf heden deze incidentcode gehanteerd. 
^ In 2017 is de politie overgegaan naar een andere bron van registratie. De nieuwe registratie telt alle feiten, waarbij voorheen 
alleen de ‘zwaarste’  feiten werden geregistreerd. Om deze reden is geen heldere vergelijking te maken met voorgaande jaren. 
' In twee gevallen heeft de politie de burgemeester geadviseerd om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen in de vorm van 
een schriftelijke waarschuwing. 

 
Conclusie: 
Vorig jaar is de tweede meting van het Friese nalevingsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat het nalevingspercentage in Friesland is gestegen. Dit betekent dat alcoholverstrekkers 
zich beter houden aan de wet- en regelgeving. Echter zijn er nog categorieën alcoholverstrekkers die 
wat achter blijven. Zo laat de naleving van de wet bij evenementen nog het meest te wensen over. 
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Ondanks dat er geen recent onderzoek naar het alcoholgebruik onder jongeren is gedaan, zagen we 
in 2016 al een positieve ontwikkeling. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich gestaag doorzet. 
 
De overlast i.v.m. drugs en het aantal ontmantelde hennepkwekerijen zijn verder afgenomen. Dit 
ondanks signalen uit de samenleving dat drugs een probleem zouden zijn en op bepaalde locaties 
eenvoudig te verkrijgen. Deze ontwikkeling vraagt om nader onderzoek. 
 

8. Verkeersveiligheid 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

���� Het aantal verkeersongevallen met letsel of de dood tot gevolg ligt lager dan het aantal in 
2014 

 
Indicatoren: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal ongevallen 
dodelijke afloop 

3 2 2 2 0 

Aantal ongevallen 
letsel (met politie inzet) 

27 18 33 32 28 

 
Conclusie: 
In 2018 vonden geen verkeersongevallen plaats in Opsterland met dodelijke afloop. Desondanks blijft 
het zaak om te investeren in de verkeersveiligheid. Zowel qua infrastructuur, educatie, communicatie 
en handhaving. 
 

9. Brandveilig leven 
 
Doel: 

Wat willen we bereikt hebben in 2018 

• Brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en 
instellingen bij brand te vergroten. 

 
Indicatoren: 
Vanaf 2017 is binnen het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 ook inzichtelijk gemaakt welke 
gezamenlijke inspanningen de brandweer en de gemeente gepleegd hebben in het kader van 
brandveiligheid. Op regionaal verband is hiervoor een uitvoeringsprogramma brandveilig leven 
opgesteld.  
 

 2017 2018 

Automatische brandmeldingen 34 54 

Brand 51 76 

Dienstverlening 15 22 

Ongeval 39 32 

Acties i.h.k.v. brandveilig leven* 11 18 
* De acties bestaan uit gastlessen aan het basisonderwijs, doelgroepgerichte voorlichting, ondersteuning i.h.k.v. brandveiligheid 
aan organisaties en voorlichting na brand. 

 
Conclusie: 
De aanpak vanuit het uitvoeringsprogramma brandveilig leven heeft als streven: minder incidenten, 
minder slachtoffers en minder schade. Uit de cijfers is nog niet te zien dat de energie die gestoken is 
in de diverse activiteiten geleid heeft tot minder incidenten. Wel merken we dat het bereik van de 
acties groter wordt en meer inwoners bereikt worden. Dit heeft voornamelijk te maken met een nieuwe 
voorlichtingscontainer die door de Veiligheidsregio Fryslân wordt ingezet en de voorlichting aan 
specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld agrariërs. 
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10. Algemeen 

De strategische doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 luidde: ‘samen met de 
partners, burgers en bedrijven te zorgen voor een veilige gemeente, op het gebied van wonen, werken 
en recreëren. Tevens willen we dat inwoners zich over vier jaar in elk geval nog net zo veilig voelen in 
Opsterland als nu het geval is. 
 
Als we kijken naar de resultaten op de gestelde subdoelen per prioriteit dan kunnen we concluderen 
dat op veel veiligheidsthema’s een positieve ontwikkeling te zien is. Het aantal woninginbraken 
daalde, de meldingen van burenoverlast namen af en er werden minder vernielingen gepleegd in 
Opsterland. De overlast veroorzaakt door jongeren nam echter toe ten opzichte van vier jaren 
geleden. Ook zijn we in de afgelopen beleidsperiode beter in staat is om de regie op te pakken als het 
gaat om veiligheidsthema’s, danwel individuele casuïstiek. De decentralisaties zijn hierbij leidend 
geweest en ook de implementatie van de aanpak voorkoming escalatie en het aanstellen van 
procesregisseurs hebben hier aan bijgedragen. 
 
Als we naar het veiligheidsgevoel van onze inwoners kijken (bron: www.dorpsspiegels.nl) dan kunnen 
we concluderen dat dit nagenoeg gelijk is gebleven. 
 
Indicatoren: 

 2010 2014 2017-2018 

Saamhorigheid in de buurt (% eens) 72 % 74 % 72 % 

Beoordeling leefomgeving (waardering 1-10) 7,7 7,6 7,7 

Aantal meldingen van burengerucht 2011: 187 
2012: 188 
2013: 271 

218 211 

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in 
eigen dorp (helemaal eens) 

22,5 % 19 % 20 % 

 
 

http://www.dorpsspiegels.nl/
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3.3 Criminaliteitscijfers 
 
Inleiding: 
In de vorige paragraaf zijn al diverse criminaliteitscijfers opgenomen die een beeld schetsen van de 
ontwikkeling op prioriteiten en veiligheidsthema’s die in 2015 door de raad zijn vastgesteld. In 
onderstaande tabel vindt u een uitgebreider overzicht van de criminaliteitscijfers over het kalenderjaar 
2018, met een vergelijking naar het peiljaar 2014. Deels betreft het hier dezelfde thema’s en deels 
betreft het nieuwe thema’s. 
 
Indicatoren: 

 2014 Ontwikkeling 2018 

Diefstal/inbraak woning 66 ���� 51 

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 28 ���� 11 

Diefstal uit/vanaf motorvoertuig 22 ���� 5 

Diefstal fiets 93 ���� 26 

Inbraak bedrijf/kantoor 15 ���� 5 

Winkeldiefstal 11  12 

Zakkenrollerij 1  3 

Straatroof 0 - 0 

Bedreiging 27 ���� 23 

Mishandeling 40 - 40 

Overval 0 - 0 

Zedendelicten* 14  16 

Vernieling c.q. Zaakbeschadiging 124 ���� 63 

Vernieling van/aan auto 36 ���� 26 

Bezit harddrugs 6 - 6 

Drugs/drankoverlast 40 ���� 20 

Verkeersoverlast 76  126 

Woonoverlast/burengerucht en relatieproblemen 218 ���� 211 

Burenruzie (zonder vervolg) 102 ���� 67 

Melding overlast jeugd 100  139 
* Hieronder vallen ook meldingen van het plegen van schennis, bezit van pornografie, sexting/grooming, etc. 

 
Conclusie: 
Ten opzichte van het peiljaar 2014 kunnen we, op basis van bovenstaande objectieve gegevens, 
concluderen dat Opsterland veiliger is geworden. Er zijn beduidend minder incidenten geregistreerd 
dan in 2014. Opvallend is de afname van het aantal fietsendiefstallen van 93 in 2014 naar 26 in 2018 
en de afname van het aantal geregistreerde burenruzies van 102 registraties in 2014 naar 67 in 2018. 
De meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd en verkeersoverlast zijn sterk gestegen. De 
geregistreerde meldingen van jeugdoverlast komen grotendeels uit Gorredijk. De stijging van het 
aantal registraties verkeersoverlast is voor een deel te verklaren door het aantal verkeersstremmingen 
op de A7. Zowel van Beetsterzwaag naar Tijnje als ook in de andere richting. In 2016 werden er 
nauwelijks stremmingen op dit deel van de A7 geregistreerd. In 2017 en 2018 betref het aantal 
meldingen van verkeersstremming op dit deel van de snelweg circa 30 per jaar. 
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3.4 Dorpsspiegels 
Inleiding: 
De dorpsspiegels worden iedere vier jaar uitgevoerd en zijn gericht op het verzamelen van informatie 
over hoe inwoners hun leefomgeving ervaren. Met deze informatie kunnen de gemeente en de 
Plaatselijke Belangen verder werken aan het verbeteren van de leefomgeving. In de dorpsspiegels 
zijn ook vragen gesteld die betrekking hadden op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. 
De dorpsspiegels zijn van 15 december 2017 t/m 15 februari 2018 opengezet om in te vullen. De 
resultaten geven een goed beeld van wat er leeft in de dorpen en kunnen gekoppeld worden aan de 
informatie die is opgehaald binnen het participatietraject dat betrekking heeft op het integrale 
veiligheidsbeleid 2019-2022. 
 
Beeld van Opsterland: 
Ten opzichte van de vorige dorpsspiegels is het onveiligheidsgevoel onder de inwoners nagenoeg 
gelijk gebleven. De daling die zich heeft ingezet vanaf 2005 lijkt daarmee te zijn stopgezet. In Tijnje 
voelt men zich het minst onveilig (13%). In Siegerswoude, Terwispel en Luxwoude voelt men zich het 
meest ‘wel eens onveilig’ (28%). Opvallend is de stijging in Beetsterzwaag/Olterterp (van 17 naar 
26%) en de daling in Gorredijk (van 34 naar 22%). Uit onderzoek van het centraal bureau voor de 
statistiek blijkt dat in Friesland 27,8% van de inwoners zich wel eens onveilig voelt.

3
 Als belangrijkste 

oorzaken voor het onveiligheidsgevoel worden het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit en 
in het verkeer genoemd. Toch geven de inwoners ook aan dat het veiligheidsgevoel op de beide 
thema’s verbeterd is ten opzichte van 2013. 
 
Ook is aan de inwoners gevraagd om hun veiligheidsgevoel een rapportcijfer te geven. Met een 
gemiddelde score van 7,3 beoordelen de Opsterlanders hun veiligheidsgevoel positief. Tussen de 
verschillende dorpen zitten niet veel verschillen. In Luxwoude wordt het veiligheidsgevoel het laagst 
beoordeeld met een rapportcijfer van 6,9.  
 
Uit de gesprekken met de Plaatselijke Belangen is gebleken dat men over het algemeen tevreden is 
over de veiligheid in Opsterland. Plaatselijke Belangen geven aan dat met name in de kleinere dorpen 
iedereen elkaar kent en men op elkaar past. In meerdere dorpen neemt Plaatselijk Belang ook het 
initiatief voor het opzetten van WhatsApp buurtpreventiegroepen. Diverse Plaatselijke Belangen geven 
aan dat zij op het gebied van veiligheid nog kansen zien. Hierbij wordt met name gedacht aan de 
zichtbaarheid van de politie en/of handhavers in het dorp. Deze zou verbeterd kunnen worden. Ook 
zou men graag zien dat de pakkans van overtredingen vergroot wordt. Hier wordt dan met name 
gedoeld op overtredingen in het verkeer. 
 
Tevens is gevraagd naar de tevredenheid over de brandweer, ambulance en politie. Respectievelijk 
96% en 94% geven aan tevreden te zijn over het optreden van de brandweer en de ambulance. 76% 
geeft aan tevreden te zijn over de politie in de gemeente. Deze tevredenheid is wel met 8% gedaald 
ten opzichte van 2013.  
 
Conclusie: 
Onze inwoners vinden over het algemeen dat het goed gaat met de veiligheid in de Opsterlandse 
dorpen. In een aantal dorpen is het veiligheidsgevoel iets gedaald, maar hier liggen over het 
algemeen aanwijsbare oorzaken aan ten grondslag. De belangrijkste oorzaken voor een 
onveiligheidsgevoel komen voort uit het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit en in het 
verkeer. Plaatselijke Belangen zien op het gebied van het verbeteren van de veiligheid ook kansen, 
zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van de politie en/of handhavers in het dorp. Zelf nemen zij 
ook initiatieven om de veiligheid in het dorp te verbeteren. De gemeente ondersteunt hen daarbij, daar 
waar mogelijk. 
 
 

                                                 
3
 Deze uitkomsten kunnen niet één op één vergeleken worden met de uitkomsten van de dorpsspiegels, gelet op de 

verschillende onderzoeksmethoden en vraagstelling en dienen daardoor slechts als indicatie. 
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3.5 Ondermijningsbeeld 
Inleiding: 
Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) heeft van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid de opdracht gekregen om in de komende jaren samen met haar partners en alle gemeenten 
ondermijningsbeelden op te stellen. Om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad en 
ondermijning zich verschuiven naar Opsterland is een goede informatiepositie essentieel. Om deze 
informatiepositie te verbeteren heeft de lokale driehoek opdracht gegeven om in het tweede en derde 
kwartaal van 2018 een geografisch ondermijningsbeeld voor onze gemeente op te stellen. Met dit 
beeld worden de gemeente en haar partners in staat gesteld om aan de slag te gaan met de concrete 
aanbevelingen. 
 
Het ondermijningsbeeld is tot stand gekomen onder leiding van een integrale projectgroep met 
vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst. Zij hebben 
‘sleutelfiguren’ benaderd die vanuit hun professie zicht kunnen hebben op ondermijnende criminaliteit 
in de gemeente. Samen is gezocht naar opvallende zaken waarbij een zogenaamd onderbuikgevoel 
bestaat. Deze waardevolle ‘straatinformatie’ is gekoppeld aan systeeminformatie. Dit alles levert een 
beeld op van voorkomende fenomenen, ontstaan van gelegenheden voor ondermijnende activiteiten, 
als ook van locaties waar geen of nauwelijks zicht op is (de zogenaamde witte vlekken). 
 
Beeld van Opsterland: 
Het ondermijningsbeeld dat voor Opsterland is opgeleverd bestaat uit 11 verschillende fenomenen die 
zich mogelijk voordoen in de gemeente en 39 signalen van mogelijke ondermijnende activiteiten. 
Geen van de signalen was sterk genoeg om al een concrete aanpak voor op te starten. De meest 
genoemde fenomenen voor Opsterland betroffen: witwassen en financieel-economische criminaliteit, 
georganiseerde hennepteelt/cannabisketen en vastgoedfraude en – misbruik.  
 
Tevens is naar voren gekomen dat er gelegenheden in Opsterland aanwezig zijn die vatbaar kunnen 
zijn voor ondermijnende activiteiten. Het gaat hierbij om: 

� Uitgestrekt landelijk gebied, met (relatief) weinig toezicht; 
� Leegstaande (bedrijfs)panden; 
� Sociaaleconomische positie inwoners bepaalde straten; 
� Aanwezigheid van diverse recreatieterreinen; 
� Aanwezigheid van diverse bedrijventerreinen; 
� Ontbreken van een exploitatievergunningstelsel.   

 
Ook kwamen er witte vlekken naar voren. Dit zijn locaties waar geen of onvoldoende zicht op is en 
waarvan bekend is dat zij in andere delen van het land gebruikt worden voor ondermijnende 
activiteiten. Voor Opsterland kwamen hier de volgende vlekken naar voren: 

� Uitgestrekt landelijk gebied, met (relatief) weinig toezicht; 
� Bedrijventerreinen; 
� Recreatieterreinen. 

 
Conclusie: 
De georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is in geheel Nederland een ernstig maatschappelijk 
probleem. Het zorgt niet alleen voor onveiligheidsgevoelens en overlast bij de bevolking, maar ook 
voor minder zichtbare sluipende ontwrichting van de samenleving. Zo is er bijvoorbeeld sprake van 
helingstructuren om illegaal verworven goederen af te kunnen zetten, het faciliteren van verbouw en 
verkoop van wiet door (veel kwetsbare) particulieren en de daarmee gepaard gaande overlast. Ook 
lijkt er in het land een verband te zijn tussen jeugdcriminaliteit en georganiseerde criminaliteit en dan 
met name bij het dealen van drugs. Kortom: georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is een 
maatschappelijk probleem dat invloed heeft op meerdere veiligheidsthema’s en vraagt om een meer 
afgestemde en gecoördineerde aanpak vanuit één overheid. 
 
Binnen Opsterland worden al diverse barrières opgeworpen om ondermijning tegen te gaan. Zo wordt 
er actief Bibob-beleid op het gebied van vergunningsaanvragers voor horeca, seksinrichtingen en 
grow- / coffeeshops gevoerd. Op dit moment wordt het huidige beleid geëvalueerd en wordt gekeken 
of uitbreiding van branches wenselijk is (denk bv. aan zonneparken). Daarnaast werken we 
nadrukkelijk samen binnen het samenwerkingsverband van het regionaal informatie- en 
expertisecentrum (RIEC) tegen georganiseerde criminaliteit en wordt door de burgemeester actief 



 

                                                                                                                                        2018-25046 

 

13 

 

uitvoering gegeven aan de mogelijkheden die artikel 13b van de Opiumwet biedt (sluiten van 
drugspanden).  
 
Een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die 
alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Ondermijning is niet aan 
grenzen gebonden, maar toch vraagt het om een lokale aanpak. Een aanpak waarbij de gemeente de 
regie pakt en de aanpak coördineert. De gemeente fungeert hierbij tevens als spil in het web van 
organisaties, inwoners, ondernemers, verenigingen, kortom de lokale maatschappij. Door samen te 
werken, onder regie van de gemeente kunnen we voorkomen dat direct betrokkenen schade 
ondervinden, sociale controle geneutraliseerd wordt of dat bepaalde criminele groepen zich 
afschermen, zodanig dat ze zich onaantastbaar wanen. Deze onaantastbaarheid kan het vertrouwen 
aantasten, dat onze inwoners hebben in de overheid om criminaliteit aan te pakken. 
 
 
3.6 Landelijke en regionale ontwikkelingen 
Landelijk: 
Op basis van artikel 18 van de Politiewet 2012 stelt de Minister eens per vier jaar landelijke 
beleidsdoelstellingen vast voor de politie. De onderwerpen die in deze landelijke agenda worden 
genoemd moeten door het gezag bij de inzet van de politie altijd meegewogen worden, los van de 
lokaal gestelde prioriteiten. Op 14 november 2018 heeft Minister Grappenhaus van Justitie en 
Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de landelijke beleidsdoelstellingen voor de jaren 2019 
tot en met 2022. De volgende onderwerpen zijn hierin opgenomen: 

• Ondermijning; 

• Mensenhandel; 

• Cybercriminaliteit, inclusief online seksueel kindermisbruik; en 

• Executie (onvindbare veroordeelden aanhouden). 
 
Bovenstaande onderwerpen richten zich op vraagstukken die landelijk spelen, die 
(eenheids)overstijgend zijn en/of waar afstemming in de aanpak of specifieke expertise op landelijk 
niveau voor nodig is. De landelijke beleidsdoelstellingen zijn complementair aan de lokale 
veiligheidsagenda’s en laten ruimte aan het lokale gezag om keuzes te maken ten aanzien van de 
taakuitvoering van de politie. 
 
Regionaal: 
 
Veiligheidsregio Fryslân - Regionaal beleidsplan Veiligheid 2020-2023: 
Op 13 juli 2018 is het Regionaal Beleidsplan 2019 vastgesteld. Het betreft een eenjarig plan en is een 
voortzetting van het beleidsplan 2015-2018. Door dit plan voor één jaar vast te stellen biedt het de 
mogelijkheid om het nieuwe meerjarenbeleidsplan van onderaf op te bouwen. De door de 
gemeenteraden gekozen prioriteiten zullen als basis gebruikt worden voor het opstellen van het 
regionale beleidsplan 2020-2023. Ook de landelijke beleidsdoelstellingen zullen van invloed zijn op 
het nieuwe regionale meerjarenbeleidsplan. De komende periode wordt gewerkt aan dit regionale 
meerjarenbeleidsplan, waarbij de te kiezen prioriteiten uit Opsterland meegegeven zullen worden. 
 
Voor het onderdeel ‘ondermijning’ zijn er zogenaamde investeringsgelden door het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Het RIEC heeft een 
beroep gedaan op nieuwe beschikbare structuren en incidentele rijksmiddelen ter grootte van ca. 6 
miljoen euro. Deze gelden versterken ook de capaciteit van gemeenten bij het vertalen van de 
ondermijningsbeelden naar concrete plannen van aanpak. Tevens wordt de gemeentelijke 
‘intelligence’ en informatiepositie versterkt. 
 
Veiligheidsregio Fryslân - Regionaal risicoprofiel: 
Het regionaal risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio 
aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis hiervan kan het 
bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en 
crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten, samenwerkingspartners en veiligheidsregio op 
elkaar afstemmen. Deze ambities zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan veiligheid van de 
veiligheidsregio. 
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De meeste opgenomen scenario’s spelen voor de gehele regio. Denk aan: maatschappelijke onrust, 
overstromingen, infectieziekten en terrorisme. Ook zijn nieuwe risico’s benoemd zoals de uitval van 
voorzieningen spraak- en data en personen met verward gedrag. Voor Opsterland specifiek springt 
het grote buitengebied er uit, met voornamelijk natuurlijk gebied. Dit maakt het gebied gevoelig voor 
natuurbranden in combinatie met een beperkte bluswatervoorziening. 
 
Veiligheidsregio Fryslân - Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022: 
De koers voor de komende jaren is vastgelegd in dit beleidsplan. In de koers wordt het licht geschetst 
waarin de kerntaken van de Veiligheidsregio de komende periode belicht worden. Dit zijn: 

• Netwerksamenleving centraal; 
o Ambitie: ‘we participeren in de netwerksamenleving en faciliteren haar bij het werken 

aan veiligheid’. 

• Slimme inzet van data en technologie; en 
o ‘We zetten informatie, data en technologie in om de stap te maken van reageren naar 

voorspellen. Zo vergroten we de veiligheid in Fryslân’. 

• Nieuwsgierig en omgevingsbewust. 
o ‘We weten wat er speelt, zijn weerbaar en wendbaar. Zo kunnen we onder 

veranderende condities aan veiligheid werken’. 
 
Friese aanpak personen met verward gedrag: 
De landelijke aanpak voor Personen met Verward Gedrag (hierna: PmVG) sluit aan bij de 
transformatieopgave in het sociale domein, waarbij gemeenten de regie hebben op het gebied van 
zorg, ondersteuning en veiligheid. De Friese gemeenten hebben gezamenlijk besloten om regionaal 
een plan van aanpak op te stellen. Dit plan heeft tot doel, om in samenwerking met betrokken partijen, 
een aantal provinciale voorzieningen te realiseren die mede moeten zorgen voor een goedwerkende 
aanpak voor PmVG waarbij sprake is van overlast gevend en gevaarlijk gedrag. Binnen de aanpak 
wordt gewerkt op een achttal prioriteiten, namelijk: 

1. Verbetering van melding en 1e triage); 
2. Opzet van een ACT team; 
3. Inrichten crisisbeoordelingslocatie; 
4. Organiseren alternatief vervoer; 
5. Opzet Time-Out voorziening; 
6. Betere uitstroommogelijkheden wonen; 
7. Regietafel PmVG; 
8. Inrichten centrale toegang voor PmVG en andere moeilijk plaatsbare doelgroepen. 

 
 
3.7 Fries sociaal planbureau 
In maart 2018 publiceerde het Fries sociaal planbureau een publicatie genaamd ‘Veilig(heid) in 
Fryslân’. Uit deze publicatie blijkt dat Friezen zich veiliger voelen dan in de rest van Nederland (CBS, 
2018). Veiligheid in een samenleving is erg belangrijk. Mensen die zich veilig voelen zijn gelukkiger, 
meer bereid om elkaar te helpen en hebben meer vertrouwen in elkaar (SCP, 2002; CBS, 2011). 
Daarentegen kan een ervaren gebrek aan veiligheid de bewegingsvrijheid en maatschappelijke 
participatie van mensen beperken (SCP, 2017). Mensen mijden dan bijvoorbeeld bepaalde plekken of 
doen ’s avonds de deur niet open. 
 
Andere opvallendheden uit dit onderzoek zijn: 

• Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen (komt overeen met de resultaten van de 
dorpsspiegels); 

• Leden van een online groep (bv. WhatsApp buurtpreventiegroep) voelen zich onveiliger. 
Echter geven deelnemers ook aan dat de sociale cohesie in buurten verbetert door dergelijke 
groepen; 

• Friezen op het platteland voelen zich veiliger dan Friezen in de stad; 

• Friezen met een laag opleidingsniveau voelen zich onveiliger; 

• Friezen voelen zich het minst veilig op internet; 

• Onveiligheidsgevoelens worden vooral gerelateerd door gebeurtenissen dicht bij huis (sense 
of urgency). 
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4. Wat vinden onze inwoners en ondernemers 
 
 
4.1 Inleiding 
In de maanden november en december 2018 zijn veiligheidsprofessionals van de gemeente en politie 
in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers over wat zij belangrijk vinden op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. Dit aan de hand van zogenaamde ‘kokersessies’. Daarbij zijn kokers 
neergezet die ieder een bepaald veiligheidsthema vertegenwoordigden, zoals: woninginbraken, 
overlast door jeugd, verkeersveiligheid, etc. Inwoners kregen vervolgens vier munten die zij konden 
verdelen over de kokers. Op deze manier hebben we inzichtelijk gekregen waar onze inwoners en 
ondernemers op dit moment de meeste hinder van ondervinden en welke onderwerpen volgens hen 
de komende jaren extra aandacht verdienen. 
 
Daarnaast zijn we ook op zoek gegaan naar specifieke doelgroepen, om hen te betrekken bij de 
veiligheidssituatie in de gemeente. Bij enkele doelgroepen hebben we geconcludeerd dat het beter 
was om de methodiek van de kokersessies los te laten en hebben we aan de hand van een aantal 
stellingen het gesprek gevoerd met onze inwoners. Denk hierbij aan de sessies in woonzorgcentrum 
de Lijte en de basisscholen (zie bijlage 1 voor een compleet overzicht). 
 
Als laatste middel heeft in de periode van maandag 10 december 2018 tot en met vrijdag 21 
december 2018 een enquête online gestaan, zodat ook de inwoners die we tijdens de diverse sessies 
niet bereikt hebben in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening kenbaar te maken. De uitkomsten 
van deze sessies leest u in dit hoofdstuk. 
 
4.2 Kokersessies 
Op vier locaties zijn we aan de hand van een kokersessie in gesprek gegaan met onze inwoners en 
ondernemers. Deze gesprekken leverden naast statistische gegevens ook waardevolle 
neveninformatie op over wat er speelt in de diverse dorpen en wat onze inwoners belangrijk vinden. 
Tevens was het een laagdrempelige manier om het contact tussen veiligheidsprofessionals van de 
gemeente/politie en inwoners/ondernemers tot stand te brengen.  
 
In totaal hebben 184 personen deelgenomen aan de kokersessies. Iedere persoon kreeg vier munten 
om te verdelen over de verschillende kokers. Aan de hand van de vraag: “Welke onderwerpen 
verdienen volgens u de komende jaren extra aandacht?” kwamen de volgende resultaten naar voren: 
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184 keer werd aangegeven dat de woninginbraken in de gemeente ook de komende jaren extra 
aandacht verdienen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat dit veelal te maken heeft met het 
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geschatte risico om slachtoffer te worden van een woninginbraak, maar ook met de impact die het 
delict heeft op de slachtoffers. Veel van de gesproken inwoners geven aan mensen te kennen bij wie 
is ingebroken. Het onderwerp verkeersveiligheid kwam met 134 munten op een stevige tweede plaats 
terecht. Veel inwoners gaven blijk van specifieke verkeerssituaties waar volgens hen maatregelen 
voor nodig zijn. Als rode draad uit de gesprekken bleek dat goede verlichting op donkere wegen en 
fietspaden en (meer) handhaving op verkeersovertredingen als grootste aandachtspunten worden 
gezien. Drugscriminaliteit komt op plaats 3. Diverse inwoners geven aan dat zij zich zorgen maken om 
het drugsgebruik onder jongeren en dan met name in de omgeving van Gorredijk. Volgens hen is het 
voor de jeugd vrij eenvoudig om aan drugs te komen. 
 
De overige onderwerpen scoren allen binnen dezelfde range, waardoor deze niet nader toegelicht 
worden. Hieronder een weergave van uitspraken die tijdens meerdere gesprekken gemaakt zijn: 

• Mensen in het buitengebied zijn of voelen zich een eenvoudig doelwit voor inbraken. 
Meerdere inwoners/ondernemers geven aan hier al mee te maken te hebben gehad. 

• Georganiseerde criminaliteit / drugscriminaliteit. Ondernemers die benaderd worden met de 
vraag of zij een ruimte beschikbaar hebben of grond willen verkopen. Vaak blijft onduidelijk 
wat de reden van de vraag is. 

• We wonen hier heel prettig, voelen ons eigenlijk nooit onveilig. Een veilige gemeente! 
 
4.3 Gesprekken met specifieke doelgroepen 
Op vier basisscholen, de BHS en het woon-zorgcomplex de Lijte zijn gesprekken gevoerd over de 
veiligheid in de gemeente/het dorp aan de hand van een aantal stellingen. Bij de avond voor de drie 
ontwikkelagenda’s was ook een tafel ingericht over veiligheid. Ook hier is aan de hand van een 
andere methodiek het gesprek gevoerd. Uit de diverse gesprekken kwam het volgende naar voren: 
 
Onderwijs:  

• Over het algemeen kunnen de kinderen veilig van en naar school fietsen/lopen. Enkele 
wegen, voornamelijk buitenwegen worden door de kinderen als minder prettig ervaren. Veelal 
heeft dit te maken met het ontbreken van goede verlichting, soms in combinatie met de 
snelheid van het gemotoriseerde verkeer. 

• Op alle scholen komen de woninginbraken naar voren. Als de kinderen denken aan wat hen 
kan overkomen, dan staat het slachtoffer worden van een woninginbraak op nummer 1. 
Volgens de kinderen komt dit best vaak voor in het dorp. 

• In bijna ieder dorp wonen wel mensen die vreemd gedrag vertonen. Kinderen weten veelal 
deze personen te negeren, maar vinden het vervelend als ze nageroepen worden, de muziek 
heel hard staat ’s avonds of mensen onder invloed lijken van middelen. Veel van de 
genoemde personen zijn bekenden van politie en gemeente. 

• De middelbare schooljeugd geeft aan dat het in Gorredijk vrij eenvoudig is om aan drugs te 
komen. Het gaat hier dan om diverse soorten partydrugs (harddrugs). Softdrugs wordt veelal 
onderling doorverkocht. Een meerderjarige haalt dit uit de dichtstbijzijnde coffeeshop en 
vervolgens wordt dit doorverkocht. 

• Bij de vraag wat de kinderen zouden doen aan de veiligheid als ze één dag burgemeester 
zouden zijn, komt het aanbrengen van goede verlichting als belangrijkste onderwerp naar 
voren. De meeste kinderen geven tevens aan dat ze zich veilig voelen in hun dorp. 

 
Ontwikkelagenda’s: 

• De wijkagent als spin in het web bij de politie. Hij/zij is zichtbaar en vindbaar in het dorp. 

• Betere verkeershandhaving. Gedrag verandert niet alleen door weginrichting en preventie, 
maar ook door het verhogen van de pakkans. 

• Inzet van bv. ‘omtinkers’ in de dorpen. Mensen die overdag in het dorp toezicht houden of 
actief zijn. Zij komen onder de mensen en kunnen ondertussen toezicht houden en met 
mensen in gesprek gaan over dingen die spelen 

• Creëren van bewustwording onder mensen. Ga in gesprek over wat mensen zelf kunnen doen 
en geef hen de benodigde handvatten. Niet alles dichtregelen, maar creëer een open 
structuur en blijf het verhaal vertellen. 

 
Ouderen: 

• Er is gesproken over het verkeer, jeugd en cybercrime. De algemene tendens was echter dat 
men goed woont in de Lijte en geen grote problemen ervaart. 
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4.4 Veiligheidsenquête 
Aangezien we niet iedere inwoner de kans hebben kunnen geven zijn of haar mening over de 
veiligheidssituatie en het veiligheidsbeleid mondeling te geven is er ook een digitale enquête 
gelanceerd. Deze enquête heeft van maandag 10 december 2018 tot en met vrijdag 21 december 
2018 online gestaan. In totaal hebben 226 inwoners de enquête ingevuld. 48% van de respondenten 
kwamen uit Bakkeveen. Dit is te verklaren door de aandacht die voor de enquête is gevraagd op de 
dorpswebsite. Verder kwamen de respondenten hoofdzakelijk uit Gorredijk (14,7%), Beetsterzwaag 
(6,7%) en Ureterp (5,8%). 
 
Naast de vraag welke veiligheidsonderwerpen de komende jaren meer aandacht verdienen is ook nog 
een aantal aanvullende vragen gesteld. Hieronder staat een aantal uitkomsten van de enquête 
weergeven met een overzicht van de meest in het oog springende uitspraken. 
 
Belangrijkste veiligheidsthema: 
Overeenkomstig de kokersessies is de deelnemers gevraagd aan te geven aan welke 
veiligheidsthema’s de politie en gemeente moeten werken. Zij konden dit aangeven door de elf 
veiligheidsthema’s te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk. Dit leverde het 
volgende resultaat op: 
 

 

 
Bovenstaande resultaten komen nagenoeg overeen met de resultaten van de fysieke kokersessies, 
met als grote verschil dat het thema ‘overlast door jeugd’ de top 3 is binnengekomen. Uit de enquête 
is niet exact te achterhalen wat hier de oorzaak van is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het aantal 
respondenten uit Bakkeveen dat de enquête heeft ingevuld en de overlast door jeugd die in 
Bakkeveen ervaren wordt. Zie ook ‘slachtofferschap’. 
 
Slachtofferschap: 
Aan de respondenten is ook gevraagd van welke risico’s zij in de afgelopen 4 jaar slachtoffer zijn 
geweest. 143 respondenten (64%) geeft hierop aan in de afgelopen 4 jaar geen slachtoffer te zijn 
geweest. Respondenten die aangeven wel slachtoffer te zijn geworden, geven hierbij hoofdzakelijk 
aan dat zij slachtoffer zijn geworden van: overlast door jeugd (16,9%), inbraak (6,7%) of overlast door 
verward persoon (6,2%). 
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Handelingsperspectief: 
Aan de respondenten is gevraagd wat de gemeente en politie moeten doen aan het veiligheidsthema 
dat zij het belangrijkste vinden. Ook mochten zij los van dit thema nog zaken meegeven. Hieronder 
ziet u een weergave van de meest voorkomende uitspraken, danwel de meest in het oog springende 
uitspraken. 
 
Meest voorkomend: 

• “Meer controleren en handhaven!” 

• “Betere (andere) verlichting.” 

• “Snelheidsovertredingen aanpakken.” 
 
Meest in het oog springend: 

• “Het ultieme zou zijn dat er meer agenten surveilleren, echter is dat niet haalbaar. Daarom 
meer investeren in de bewoners. Buurtpreventie app meer promoten en uitleggen. Andere 
(heldere) straatverlichting. Verantwoordelijkheden nog meer bij bewoners zelf leggen.” 

• “Merkbaar aanwezig zijn in de maatschappij, toegankelijk voor iedereen door ongedwongen 
en open met zoveel mogelijk mensen in contact te zijn. Juist ook met mensen die geen 
problemen hebben of maken.” 

• “Gemeente samenwerken met politie en woningbouw, zodat je goed in kaart kan brengen wie 
waar woont en samen in kunt spelen op aanwezige problematiek en de buurt dit ook ziet.” 
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5. Samenvatting 
 
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie om te komen tot een integraal 
veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van het geschetste proces was het 
opstellen van een veiligheidsanalyse. Deze veiligheidsanalyse legt de (inhoudelijke) basis voor het 
nieuwe veiligheidsbeleid. De veiligheidsanalyse is als het ware een foto van de huidige 
veiligheidssituatie in de gemeente. Op basis van deze situatie, in combinatie met het advies van de 
werkgroep, wordt de gemeenteraad in positie gebracht om de prioriteiten vast te stellen voor de 
periode 2019 tot en met 2022. 
 
De veiligheidsanalyse is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Allereerst is een aantal bestaande 
indicatoren (criminaliteitscijfers, ondermijningsbeeld, dorpsspiegels, etc.) uitgewerkt, waarbij per 
indicator een overzicht weergegeven is van de huidige stand van zaken. Vervolgens zijn de resultaten 
van de diverse gesprekken met onze inwoners en ondernemers uitgewerkt. Er zijn gesprekken 
gevoerd op diverse locaties, waarbij aan de hand van zogenaamde kokersessies, stellingen en via 
een veiligheidsenquête de mening van onze inwoners en ondernemers op het gebied van veiligheid is 
opgehaald. Er is inzichtelijk gemaakt waar onze inwoners en ondernemers op dit moment de meeste 
hinder van ondervinden en welke onderwerpen volgens hen de komende jaren extra aandacht 
verdienen. 
 
Als we kijken naar de criminaliteitscijfers en een vergelijking maken met voorgaande jaren, dan 
kunnen we concluderen dat Opsterland veiliger is geworden. Er zijn namelijk beduidend minder 
incidenten geregistreerd dan in 2014. De meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd en 
verkeersoverlast zijn wel sterk gestegen. In de afgelopen periode zijn we beter in staat om de regie op 
te pakken bij complexe casuïstiek. Mede door de implementatie van de aanpak voorkoming escalatie 
en het aanstellen van procesregisseurs binnen het sociale domein en veiligheidsdomein. 
Uit de verschillende gesprekken met onze inwoners en ondernemers blijkt dat zij vinden dat de 
woninginbraken in de gemeente de komende jaren extra aandacht verdienen. Ook de 
verkeersveiligheid komt als belangrijk thema naar voren. De overlast door jeugd wordt vooral in 
Gorredijk en Bakkeveen ervaren, terwijl inwoners uit Gorredijk zich specifiek zorgen maken om het 
drugsgebruik onder jongeren. Dit laatste komt niet overeen met de daling van ervaren drugsoverlast 
en ontmantelde hennepkwekerijen. Wel blijkt uit het opgestelde ondermijningsbeeld dat de 
georganiseerde hennepteelt/cannabisketen een voorkomend fenomeen in Opsterland is. Het 
uitgestrekte landelijke gebied in Opsterland geldt daarbij als gelegenheid waar over het algemeen 
minder toezicht aanwezig is, wat het gebied vatbaar maakt voor ondermijnende activiteiten. 
 
Op basis van de veiligheidsanalyse wordt geadviseerd om ondermijning, woninginbraken, 
verkeersveiligheid en aanpak van overlast als prioriteit te benoemen voor het integrale 
veiligheidsbeleid 2019-2022.
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6. Voorgestelde prioriteiten 
 
In de voorgaande hoofdstukken is er een beeld geschetst van de huidige veiligheidssituatie in de 
gemeente Opsterland. Dit beeld is besproken in de integrale werkgroep. De werkgroep adviseert om 
onderstaande veiligheidsonderwerpen als prioriteit te benoemen voor het integrale veiligheidsbeleid 
2019-2022. 
 

1. Ondermijning – het tegengaan van ondermijning van de samenleving door crimineel 
handelen, waarbij er in eerste instantie wordt gefocust op de aanpak van 
drugscriminaliteit en ingezoomd op gelegenheden die vatbaar zijn voor ondermijning in 
Opsterland. 
 

2. Woninginbraken – het tegengaan van woninginbraken 
 

3. Verkeersveiligheid – een bijdrage leveren aan de provinciale ambitie om 20% minder 
ongevallen te hebben in 2025. Daarbij werken we integraal en risico gestuurd aan een 
verkeersveilige aanpak waarbij infrastructuur, educatie, communicatie en handhaving 
een plaats krijgen 
 

4. Aanpak van overlast – het tegengaan van ernstige overlast door personen in de 
woonomgeving. Dit kan zowel betrekking hebben op huiselijk geweld, zorgmijders, 
personen met verward gedrag als ook (jeugd)criminaliteit.  

 
 
Wanneer de gemeenteraad zijn prioriteiten heeft vastgesteld wordt mede op basis daarvan het 
integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 opgesteld (zie hoofdstuk 7). Hierin worden voor elke prioriteit de 
ambities, doelstellingen en activiteiten weergegeven. 
 
Naast bovengenoemde prioriteiten blijven wij ook inzetten op andere thema’s, zij het veelal reactief. 
We houden de ontwikkelingen rondom deze thema’s nauw in de gaten. Het integraal veiligheidsbeleid 
laat ruimte om deze thema’s meer aandacht te geven als dit nodig is, maar door de vastgestelde 
prioriteiten staat meerjarig de koers vast.
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7. Vervolgproces 
 
 
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie om te komen tot een integraal 
veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. In deze startnotitie staat het proces omschreven, hoe te 
komen tot het nieuwe beleidsstuk. Het geschetste proces bestaat uit een viertal stappen, namelijk: 
 

 Onderwerp Planning 

Stap 1 Ontwikkelen van een startnotitie Oktober 2018 

Stap 2 Analyseren van aanwezige informatie + participatietraject November – januari 2019 

Stap 3 Veiligheidsanalyse + prioritering veiligheidsonderwerpen Maart 2019 

Stap 4 Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 April – juni 2019 

 
Stap 1  Procesbeschrijving 
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie om te komen tot een integraal 
veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. In deze startnotitie is een procesvoorstel uitgewerkt om te 
komen tot het nieuwe veiligheidsbeleid. 
 
Stap 2 Analysefase 
Na vaststelling van het proces is een veiligheidsanalyse opgesteld. In deze veiligheidsanalyse worden 
de in de startnotitie beschreven indicatoren uitgewerkt en beoordeeld. Tevens zijn we in de afgelopen 
periode actief in gesprek gegaan met onze inwoners en ondernemers over wat zij belangrijk vinden. 
Welke onderwerpen verdienen volgens hen de komende jaren extra aandacht. Deze 
veiligheidsanalyse legt de (inhoudelijke) basis voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Er wordt als het ware 
een foto gemaakt van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente. Vanuit dit beeld wordt de 
gemeenteraad in positie gebracht om de prioriteiten vast te stellen voor de periode 2019 tot en met 
2022. 
 
Stap 3 Prioriteringsfase 
Aan de hand van de veiligheidsanalyse worden de veiligheidsonderwerpen voor de komende vier 
jaren geprioriteerd door de gemeenteraad. Bij de keuzes van de veiligheidsonderwerpen wordt 
rekening gehouden met de uitgangspunten die als rode draad door het proces lopen. 
 
Stap 4 Uitwerkingsfase 
De totale inspanning van de gemeente, inwoners, ondernemers, interne- en externe ketenpartners 
wordt vastgelegd in het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022. Een belangrijke rol hierin hebben de 
door de raad geprioriteerde veiligheidsonderwerpen. Per veiligheidsonderwerp worden de ambities, 
doelstellingen (waar mogelijk ‘smart’) en activiteiten benoemd. Het integrale veiligheidsbeleid 2019-
2022 zal in juni 2019 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
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Bijlage 1 – overzicht bezochte locaties 
 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de locaties die bezocht zijn in het kader van het 
nieuwe veiligheidsbeleid. Op de genoemde locaties is aan de hand van de kokersessie of stellingen 
het gesprek gevoerd met de aanwezige inwoners en/of ondernemers. 
 

Datum Locatie Doelgroep Aantal 
gesproken 
mensen 

Bijzonderheden 

14 
november 

Gorredijk, de Skâns Leden Stibego 12  

21 
november 

Gorredijk, de Skâns Algemeen 20 Avond rondom 
ontwikkelagenda’s 

27 
november 

Terwispel Agrariërs 18 Brandveiligheidsavond 
voor agrariërs 

7 december Wijnjewoude, OBS it 
Twaspan 

Groep 7/8 20  

12 
december 

Beetsterzwaag, 
kerstfair 

Algemeen 107  

13 
december 

Ureterp, GBS Eben 
Haëzer 

Groep 7/8 20  

13 
december 

Luxwoude, OBS de 
Hoekstien 

Groep 6/7/8 15  

13 
december 

Gorredijk, 
winkelpassage 

Algemeen 47  

17 
december 

Gorredijk, 
Burgemeester 
Harmsma School 

Leerlingenraad 10  

17 
december 

Tijnje, BS de Opstekker Groep 7/8 20  

20 
december 

Ureterp, 
Woonzorgcentrum de 
Lijte 

Bewoners 25  

10 t/m 21 
december 

Digitale enquête Algemeen 226  

Totaal 540   
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Bijlage 2 – Wat zeggen onze inwoners 
 
In totaal hebben 225 Opsterlanders de digitale veiligheidsenquête ingevuld. In deze enquête stonden elf veiligheidsthema’s genoemd die men moest 
rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk. Voor het thema dat men het meest belangrijk vond is gevraagd wat gemeente en politie daar 
volgens hen aan zou moeten doen. Onderstaand een greep uit alle antwoorden. 
 

    

    

    

 

 

  

 

  


