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Thema Omschrijving Doelstelling Acties

Jeugd en Veiligheid

1

Verslavingsproblematiek  criminele jongeren.

In Ridderkerk zien we steeds vaker dat jongvolwassenen 

criminele activiteiten plegen om in hun verslavingsbehoefte te 

voorzien. In de sfeerrapportages komen regelmatig dezelfde 

personen terug die inbraken, overvallen en/of straatroven 

plegen om in hun behoefte te kunnen voorzien.

Minder criminaliteit van deze personen binnen de 

gemeente.

Gezamenlijk een aanpak opstellen 

om dit tegen te gaan.

Veilige woon en leefomgeving

2

Diefstal uit en vanaf voertuigen.
De cijfers van diefstal uit en vanaf motorvoertuigen laten nog 

steeds een stijging zien. 

Minder diefstal en bewustwording van mensen om 

geen waardevolle spullen (in het zicht) achter te 

laten.

Acties vastzetten kentekenplaten, 

mensen aanspreken op gedrag, 

voorlichting website, combinatie, 

twitter en flyers.
 

3

Diefstal van motorvoertuigen.
De cijfers van diefstal van motorvoertuigen laten nog steeds een 

stijging zien. 
Minder diefstal van motorvoertuigen. Inzet lokvoertuigen, preventietips en 

bewustwording via website, 

combinatie, twitter en flyers.

4

Woninginbraken.

Uit de cijfers van de politie Eenheid Rotterdam blijkt dat het 

aantal woninginbraken de afgelopen jaren (flink) is gestegen. In 

2014 is er wel een daling te zien, maar de cijfers zijn nog steeds 

hoog. 

Minder woninginbraken.

Communicatie richting de burgers, 

het geven van preventietips, melden 

van verdachte situaties e.d. d.m.v. 

flyers, combinatie, twitter en via 

website, inzet mobiele camera.

5

Stimuleren veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van bewoners. 

Burgers moeten zich medeverantwoordelijk (gaan) voelen voor 

de veiligheid in de eigen wijk en buurt. Overheid en politie 

kunnen dit niet alleen, maar hebben de burger nodig. Als 

burgers zelf actie ondernemen bij overlast, verloedering en 

(veelvoorkomende) criminaliteit in de buurt, kan dat de 

veiligheid en het gevoel van veiligheid verbeteren. 

Veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid 

vergroten. 

Stimuleren wat bewoners zelf 

kunnen, veiligheidsdag, campagne 

betere buren communicatie op 

website, combinatie, mondeling door 

wijkreggiseurs, via twitter.

6

Organiseren Veiligheidsdag.

De wens is om in de week van de veiligheid een veiligheidsdag 

te organiseren, waaraan diverse veiligheidspartens participeren. 

Dit moet een grootse dag worden, met diverse demonstraties in 

een informatieve sfeer. 

Mensen bewust maken van veiligheid, informeren 

hoe te handelen in bepaalde situaties, welke 

maatregelen mensen zelf kunnen nemen, 

preventietips op diverse gebieden. 
Alle acties die voortvloeien uit de 

organisatie.

7

Aanpak Enge plekken.

In 2005 is er een uitvoerige inventarisatie geweest van 'enge 

plekken'. In 2014 is gestart met een update van deze 

inventaristie. Dit krijgt in 2015 een vervolg.

Voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen 

en situaties. Plaatsen van voldoende verlichting, 

terugsnoeien van de 

groenvoorziening. 

8

Senioren en Veiligheid.

De  komende jaren krijgen we steeds meer te maken met een 

vergrijzing in de maatschappij. Dus meer senioren die ook 

langer zelfstandig moeten blijven wonen. 

Vergroten van de veiligheid van senioren.

Voorlichtingsbijeenkomsten

9

Campagne goede buren betere buurten.

Eén op de drie Nederlanders heeft wel eens te maken met 

woonoverlast.  Met de campagne Goede buren, betere buurten 

maken we bewoners meer bewust van hun eigen rol bij het 

voorkomen van woonoverlast. 

Minder burenruzies en woonoverlast.
Voorlichting, d.m.v. 

bewonersbrieven, posters en 

billboards



10

Stimuleren meldingen bij juiste instanties.

Steeds meer mensen 'melden' klachten via sociale media en 

denken zo dat dit bij de juiste instanties terechtkomt. Inwoners 

moeten gestimuleerd worden om de meldingen bij de juiste 

instanties (gemeente, politie, etc.) in te brengen en niet (alleen) 

via social media. 

Beter zicht op problematieken die er spelen binnen 

de wijken. 

Informatie op website 

gemeentejournaal en via 

wijkregisseurs.

In de contacten met inwoners 

informeren en adviseren om aangifte 

te doen.

Bedrijvigheid en Veiligheid

11

Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Donkersloot.

In 2008 is het KVO Donkersloot opgericht. Om de twee jaar is 

een hercertifcering noodzakelijk. Na de hercertifering in 2010 is 

dit niet meer gebeurd, het KVO certificaat is dan ook verlopen. 

Opstarten traject voor nieuw KVO met als einddoel 

een gecertificeerd bedrijventerrein.
Worden na eerste bijeenkomst  

bepaald.

12

Inzet Mobiele camera unit (MCU)

De gemeente heeft een MCU in bruikleen gegeven aan de politie. 

De MCU kan als laatste redmiddel worden ingezet indien er 

sprake is van (ernstige) verstoring van de openbare orde en 

veiligheid.

Minder vertoring van de openbare orde en 

veiligheid

Inzet gebeurt in overleg met de 

burgemeester. De raad wordt over 

elke inzet geïnformeerd

Fysieke Veiligheid

13

Veiligheid Voorop
In alle Ridderkerkse wijken zijn woningchecks 

uitgevoerd.

Woningchecks en plaatsen van 

rookmelders

14 Veilige Horeca

De kans dat criminele activieteiten worden 

gefaciliteerd zo veel mogelijk verkleinen. Geen 

criminaliteit en (hard)drugs in de 

horecagelegenheden.

Bij iedere nieuwe ondernemer wordt 

de BIBOB procedure toegepast. 

Samen met de politie goed zicht 

houden op de horecagelegenheden. 

Bij overtredingen wordt niet 

geschroomd om de inrichting te 

sluiten.



Partners Realisatie

BAR gemeenten, politie, 

sport en welzijn
2015

Politie, buurtpreventie

Ieder kwartaal 

zal er focus zijn 

op een actie. Bij 

pieken wordt dit 

nader bekeken. 

Politie, buurtpreventie

Ieder kwartaal 

zal er focus zijn 

op een actie. Bij 

pieken wordt dit 

nader bekeken.   

Politie, buurtpreventie, 

woningbouwverenigingen

Ieder kwartaal 

zal er focus zijn  

op een actie. Bij 

pieken wordt dit 

nader bekeken.  

Politie, buurtpreventie, 

sport en welzijn Doorlopend 

Diverse 

veiligheidspartners

wk 41 week van 

de veiligheid

Intern

Afhankelijk van 

de reacties wordt 

gekeken over 

welke tijdslijn de 

acties verdeeld 

worden. 

Brandweer, politie, 

stichting karaat

Een tiental 

bijeenkomsten 

verspreid over 

het gehele jaar

Woningbouwverenigingen, 

Sport en Welzijn April/mei



Politie Doorlopend

Politie, brandweer, 

ondernemers, beveiliging 2015

Politie Doorlopend

Brandweer 2015/2016

Politie Doorlopend


