Wijkscan
Criminaliteit & Overlast 2011
Gemeente Geldermalsen

Voorwoord
Voor u ligt de wijkscan criminaliteit en overlast 2011 van de gemeente Geldermalsen samengesteld
door het team Geldermalsen van de politieregio Gelderland-Zuid. Met deze wijkscan informeert het
korps het bestuur over lokale veiligheidsontwikkelingen.
De wijkscan is een informatieproduct. De politie geeft hiermee invulling aan haar signalerende en
adviserende taak. De scan bevat geen uitputtende analyses of concrete voorstellen tot aanpak. Een
beleidsmatige aanpak van veiligheidsproblemen dient integraal en onder regie van de gemeente
plaats te vinden.
Het doel van de wijkscan is veiligheidspartners te voorzien van politiespecifieke informatie:
gesignaleerde ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit, overlast, dader- en
risicogroepen. In de wijkscan beschrijft de organisatie de meest in het oog springende ontwikkelingen
van het afgelopen jaar. De gemeente wordt zo als het ware jaarlijks ‘gefotografeerd’. Naar aanleiding
van deze ontwikkelingen geeft de politieorganisatie onderwerpen aan die bijzondere aandacht
verdienen.
De inhoud van deze wijkscan is tot stand gekomen door de koppeling van zogenaamde ‘harde
informatie’ (informatie uit de systemen van de politie en andere organisaties) aan ‘zachte informatie’
(kennis die wijkagenten en andere frontlijnwerkers hebben). Vooral de wijkagenten signaleren op
straat vroegtijdig ontwikkelingen en kennen achtergronden van gebeurtenissen in het gebied. Deze
kennis is vaak niet direct zichtbaar en meetbaar.
De beschikbare informatie is tijdens werkbijeenkomsten met wijkagenten, IV-ambtenaren en analisten
gedeeld, besproken en vastgelegd. De koppeling van systeemkennis aan straatkennis is waardevol en
kan benut worden bij de analyse en de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.
In het eerste hoofdstuk van deze wijkscan is de meerjaren ontwikkeling van criminaliteit en veiligheid
beschreven. Het tweede hoofdstuk beschrijft de overlast binnen de gemeente. Hoofdstuk drie gaat in
op dader- en risicogroepen. In het vierde en laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste aandachtspunten
op een rij gezet.
De politie Gelderland-Zuid gaat ervan uit dat zij met deze wijkscan een substantiële bijdrage levert
aan het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid.
De korpschef,
Henk van Zwam

1. Misdrijven
1.1 Veiligheid gemeten
Een van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid in de gemeente is het aantal misdrijven en
incidenten dat de politie jaarlijks registreert. In de wijkscan hanteert de politie standaard rubrieken,
verdeeld in twee categorieën: criminaliteit (registratie van misdrijven) en overlast (registratie van
incidenten). Een totaaloverzicht van deze rubrieken is opgenomen in bijlage 7.1 van deze wijkscan.
Een vergelijking van de cijfers over meerdere jaren laat zien of het veiligheidsbeeld in zijn geheel of op
onderdelen verandert in positieve, dan wel in negatieve zin. Er is over een periode van vier jaar
gekeken hoe de verschillende vormen van criminaliteit in de gemeente zich hebben ontwikkeld.
1.2 Stijgers en dalers
Het totale aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Geldermalsen is gedaald ten opzichte van
voorgaande jaren. In 2009 zijn er 1.479 misdrijven geregistreerd, in 2010 waren dit er 1.403.

Gelderland-Zuid

Geldermalsen
2007 2008 2009

2010

2011

MISDRIJVEN
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten
Aantasting openbare orde / ruimte
Illegale handel
Overige misdrijven

62
306
139
81
24
194
20
149
235
64
132

117
200
183
64
26
183
10
122
180
83
173

117
250
84
53
10
192
19
129
177
77
235

Tabel 1: Cijfers ‘misdrijven’ gemeente Geldermalsen

82
341
169
83
19
181
14
206
245
59
156

114
266
151
90
12
160
15
123
243
70
179

1

De tabel laat zien dat er wordt uitgegaan van een aantal misdrijfrubrieken. Winkeldiefstal laat in 2010
een piek zien; in 2009 lag het aantal winkeldiefstallen op 12, in 2010 steeg dit aantal naar 26. De
prognose voor 2011 is 10. Ook Overige misdrijven vertoont een flinke stijging: van 173 in 2009 naar
235 in 2010. Dalers zijn diefstal brom-/snorfiets en bedrijfsinbraken. De diefstallen van brom/snorfietsen dalen van 22 in 2009 naar 18 in 2010, de prognose voor 2011 is 9. Bedrijfsinbraken dalen
van 77 naar 49 in respectievelijk 2009 en 2010. Een vreemde eend in de bijt is fietsendiefstal. Ten
opzichte van de vorige jaren geeft 2010 een flinke stijging te zien, 2011, als prognose, geeft echter
een grote daling te zien.

1

2011 is berekend op basis van de eerste 7 volledige maanden met de formule: (2011_tot_en_met_juli / 7)*12 en is dus slechts
een indicatie. Seizoensinvloeden ed. zijn hierin niet meegenomen.
De cijfers van 2010 en 2011 laten een verkleuring zien bij een afwijking van 20% ten opzichte van het gemiddelde van de
voorgaande jaren.
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1.3 Het beeld achter de cijfers
1.3.1 Winkeldiefstallen
Na een piek in 2010, is de prognose voor 2011 dat het aantal winkeldiefstallen zal dalen, zelfs tot
onder het niveau van 2008 en 2009. Mogelijk ligt de oorzaak in een verminderde aangiftebereidheid.
In 2010 is door de politie een aantal acties ondernomen om de aangiftebereidheid te verhogen. De
acties bestonden uit snel reageren op deze diefstallen, aanreiken van ideeën voor verbetering van
beveiliging, participeren in bijeenkomsten. Daarna is de bereidheid weer ingezakt. Het blijft van belang
om successen in het oplossen van deze misdrijven te promoten om de aangiftebereidheid op peil te
brengen en te houden.
1.3.2 Overige misdrijven
Er is een flinke stijging in het aantal overige misdrijven. Dit betreft voornamelijk alcoholmisdrijven. Het
team is erg actief in het aanpakken van deze categorie misdrijven en daarnaast in de aanpak van
drugsgerelateerde criminaliteit. Dit levert een hoog misdrijvencijfer op. Overige misdrijven is voor de
gemeente Geldermalsen opgebouwd uit:

Gelderland-Zuid
Overige misdrijven, gemeente Geldermalsen

2007

2008

2009

2010

2011

132

156

179

173

137

1.3.1. Verkeersongevallen

36

45

46

62

56

1.6.1. Brand/ontploffing

2.6.7. Mest

3
1
3
3

11
1
2
0

7
1
2
3

8
0
2
2

9
0
2
2

2.7.2. Bijzondere wetten

7

6

1

1

0

3.5.2. Alcohol

56

68

95

60

56

3.5.5. Weg overig

5
1
10

3
1
15

8
0
11

7
0
19

4
0
4

2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen)
2.6.4. Afval

3.9.1. Discriminatie
3.9.2. Restcategorie
Tabel 2: uitsplitsing cijfers ‘overige misdrijven’

1.3.3 Fietsdiefstallen
Het aantal fietsdiefstallen is de laatste jaren dalende. Eind 2010 heeft het politieteam veel
geïnvesteerd in de aanpak van fietsdiefstallen, onder andere met inzet van IGP-opdrachten
(Informatie Gestuurde Opdracht). Er zijn plannen voor het inzetten van cameratoezicht op het nieuwe
deel van het NS-station. De verwachting is dat deze maatregel gaat leiden tot een verdere daling van
het aantal fietsdiefstallen.
1.3.5 Bedrijfsinbraken
Het aantal bedrijfsinbraken is in 2010 fors gedaald. De verwachting is echter dat de cijfers het komend
jaar zullen stijgen, als gevolg van de uitbreiding van de bedrijventerreinen in de gemeente. In de
bijgevoegde hotspotkaart is terug te vinden op welke locaties de bedrijfsinbraken plaatsvinden.
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Figuur 1: Hotspots bedrijfsinbraken gemeente Geldermalsen

2. Overlast
2.1 Een breed begrip
Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken, waaraan bewoners zich ergeren of waarvan zij
duidelijk last ondervinden. De overlastlocaties zijn op te splitsen naar vormen van overlast. Er komen
relatief veel overlastmeldingen uit de omgeving van plaatsen waar groepen jongeren zich verzamelen.
De politie spreekt dan van overlast gerelateerd aan jeugdgroepen. Ook kent de politie de overlast die
te herleiden is tot plaatsen waar zich specifieke doelgroepen bevinden zoals dak- en thuislozen,
verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Tevens wordt overlast veroorzaakt door
parkeer-, doorstroom- en snelheidsproblemen in wijken (verkeeroverlast). Verder valt de overlast die
niet binnen deze categorieën valt, onder ‘overige overlast’.
Overlast is slechts voor een deel objectief vast te stellen, zoals vernielingen, duidelijke intimidatie en
veel rommel maken. Daarnaast is overlast ook persoonlijk (subjectief) gekleurd. De één is wat
gemakkelijker en toleranter dan de ander en ergert zich daarom minder snel aan allerlei zaken. Ook
de wijze waarop bewoners ermee omgaan verschilt. De één stapt erop af en probeert de zaken zelf op
te lossen, de ander belt onmiddellijk de politie. Met de vaststelling van overlastlocaties op basis van
enkel het aantal meldingen, is de politie er dus nog niet. Voor de aanpak van overlast (locatie-,
fenomeen-, of doelgroepgericht) is een grondige analyse nodig.
2.2 Stijgers en dalers
Het totaal aantal geregistreerde meldingen van overlast in de gemeente Geldermalsen is ten opzichte
van de voorgaande jaren behoorlijk gedaald. In 2009 zijn 739 meldingen geregistreerd met betrekking
tot de gemeente Geldermalsen, in 2010 waren dit er 590.

Gelderland-Zuid
INCIDENTEN
Overlast incidenten
Milieu incidenten
Branden incidenten
Gewonden in het verkeer
Doden in het verkeer

Geldermalsen
2007 2008 2009

810
204
66

990
175
62

739
165
56

19
3

19
3

24
3

2010

2011

590
175
58
26
2

427
183
57
7
2

Tabel 3: Cijfers ‘overlast’ gemeente Geldermalsen

De daling van de overlast is een gevolg van een forse investering van het politieteam op toezicht.
Daarnaast wordt er veel projectmatig gewerkt. Op basis van gerichte informatie van de wijkagenten
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worden IGP-opdrachten uitgezet, om overlast gericht aan te pakken. Daarnaast is er een goede
verhouding en samenwerking met de organisatie die buurtbemiddeling toepast en de toezichthouder
van de gemeente.
2.3 Het beeld achter de cijfers
2.3.1 Overlast gerelateerd aan jeugdgroepen
Een belangrijk deel van de overlastmeldingen in de gemeente Geldermalsen is te herleiden tot
plaatsen waar groepen jongeren op straat rondhangen of elkaar ontmoeten. Vaak concentreren deze
activiteiten zich rond schoolpleinen of winkelcentra. In de meeste gevallen is de overlast beperkt en
betreft het onder meer: geluidsoverlast in de vorm van harde muziek uit geluidsinstallaties in auto’s,
vernielingen, alcoholgebruik en baldadig gedrag. De jeugdgroepen zijn ook dit jaar weer door het
politieteam geïnventariseerd, met behulp van de shortlistmethodiek van bureau Beke. Geldermalsen
kent twee hinderlijke jeugdgroepen en één overlastgevende groep. Vooral in het centrum van
Geldermalsen wordt overlast ervaren. Daarnaast is er een locatie in Beesd, waar het vooral gaat om
geluidsoverlast uit auto’s en in Beesd aan de Alexandersingel. Bij deze laatste locatie wordt het
aanwezig zijn van jongeren als overlast ervaren, voornamelijk door één notoire melder. Ook
discotheek De Rodenburg in Beesd levert overlast op; alcoholgebruik, vernielingen, geluidsoverlast en
zwartrijden met de trein bij de heen- en terugreis. En op de NS-stations veroorzaakt de jeugd overlast
in de vorm van rondhangen. In zijn totaliteit is in de gemeente Geldermalsen de jeugdoverlast de
laatste jaren behoorlijk gedaald. In 2008 waren er nog 277 meldingen, in 2009 daalde dit cijfer naar
259. In 2010 was een verdere daling zichtbaar; 212 meldingen. De bijgevoegde hotspotkaart geeft
zicht op de meldingen van jeugdoverlast die in de gemeente Geldermalsen gedaan zijn.

Figuur 2: Hotspots meldingen jeugdoverlast gemeente Geldermalsen

2.3.2. Overlast gerelateerd aan een specifieke doelgroep
De overlast van verwarde personen neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat door drugsgebruik
jongeren meer en meer last krijgen van psychische stoornissen. Ook veel plegers van huiselijk geweld
kampen met psychische klachten.
Het signaal dat veel overlast veroorzakende mensen psychiatrisch patiënt is, blijft van kracht en is
zorgwekkend. De hulpverlening is vaak al ingeschakeld, maar dat blijkt niet het gewenste effect te
hebben. Deze mensen veroorzaken overlast in de wijken en bezorgen de politie veel werk, waarvoor
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zij geen oplossing kan bieden. Vooral bij mensen met ernstige psychische problemen kan de politie
vanuit haar professie slechts de eerste acute crisisinterventie verzorgen. Voor een structurele
oplossing moet de politie doorverwijzen naar andere instanties. In bijgevoegde hotspotkaart zijn de
meldinglocaties terug te vinden.

Figuur 3: Hotspotkaart meldingen geesteszieke personen

2.3.3 Overlast gerelateerd aan verkeer en ongevallen
Op verschillende locaties in Geldermalsen ondervinden bewoners overlast van foutief parkeren.
Daarnaast worden op wisselende locaties snelheidsovertredingen geconstateerd.
2.3.4 Overige overlast
2.3.4.1 Baldadigheid/vernielingen
Het politieteam constateert een toename van baldadigheid en vernielingen. Deze vinden voornamelijk
op vrijdag- en zaterdagavond en -nacht plaats, vanaf het centrum richting de woonwijken. Het is
aannemelijk dat uitgaansjeugd verantwoordelijk is voor deze overlastvorm.

3. Dader- en risicogroepen
3.1 Zeer actieve veelplegers
Een kleine groep personen komt zeer regelmatig in beeld bij de politie. Dit zijn de veelplegers. Het is
een beperkte groep die verantwoordelijk is voor een behoorlijk deel van de criminaliteit.
Een veelpleger is een persoon van achttien jaar en ouder die over de periode van vijf jaar – waarvan
het peiljaar het laatste jaar vormt – meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opmaken,
waarvan tenminste een in het peiljaar.
De politie streeft voortdurend naar substantiële verlaging van de (volume)criminaliteit. De aanpak van
veelplegers is daarbij een belangrijke sleutel. Veelplegers zijn niet aan gemeentelijke grenzen
gebonden dus ook de veelplegers uit andere gemeenten hebben invloed op de misdrijfcijfers.
3.2 Vaste klanten en overlastplegers
Overlastplegers zorgen ook voor een groot sociaal gevoel van onveiligheid. Deze groep doet net zoals
de zeer actieve veelplegers een zwaar beroep op de beschikbare personele capaciteit van de politie.
Capaciteit die niet op andere fronten kan worden ingezet. Bovendien dienen de onderliggende
problemen bij overlastplegers vaak niet alleen door de politie aangepakt te worden.
Een overlastpleger is een persoon die in het afgelopen half jaar:
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Meer dan zeven keer als verdachte en/of betrokkene bij de politie is geregistreerd;
Zeventien jaar en ouder is;
Niet is geregistreerd als zeer actieve veelpleger;
Actief is op de criminaliteitsvelden:
o Diefstal;
o Geweld;
o Overlast (waaronder drugs);
o Vernieling;
o Overigen.

3.3 Aanpak jeugdgroepen
Bij het onderwerp jeugd in relatie tot veiligheid spelen jeugdgroepen een belangrijke rol. Het is voor
jongeren heel normaal en gezond om in groepsverband op te trekken. Het grootste deel van de
jongeren groeit zonder problemen op. Echter, er zijn ook groepen die het veiligheidsbeeld in een
gemeente negatief beïnvloeden door overlast te veroorzaken of delicten te plegen. Een aanzienlijk
percentage van jeugdcriminaliteit wordt in groepsverband gepleegd. Het is dus belangrijk goed inzicht
te krijgen in de problematische jeugdgroepen op gemeenteniveau. Daarmee wordt de eerste stap naar
een goede integrale aanpak op maat gerealiseerd.
In Nederland is de keuze gemaakt om problematische jeugdgroepen in kaart te brengen met behulp
van de shortlistmethodiek van bureau Beke. Deze methodiek combineert systeeminformatie met de
zogeheten ‘straatinformatie’ (kennis van personen die met de jongeren in aanraking komen, zoals
wijkagenten en jongerenwerkers, maar ook andere partijen, zoals buurtbewoners). Er wordt
vervolgens onderscheid gemaakt in het type jeugdgroep op basis van de shortlist: hinderlijk,
overlastgevend en crimineel. Met de juiste typering en een breed inzicht in de groep kan een aanpak
op maat gerealiseerd worden.
De overlast van jeugdgroepen vraagt om een gezamenlijke en structurele aanpak van onder meer de
gemeente, jeugdhulpverlening en de politie. Bij de aanpak moeten de jeugdigen zelf en ook hun
ouders worden betrokken. Bij overlastgevende en hinderlijke groepen ligt de regie voor een aanpak
vooral bij de gemeente. Bij criminele groepen ligt het accent van de aanpak vooral bij politie en justitie.
Op basis van de analyse zal samen met de gemeente en andere partners bekeken worden wat de
inzet van deze partijen moet worden.

4. Ontwikkelingen
Zoals in iedere gemeente, vinden ook in de gemeente Geldermalsen de nodige ontwikkelingen plaats.
Een aantal daarvan heeft eveneens een effect op het werk van de politie. De wijkagenten signaleren
een aantal ontwikkelingen binnen de gemeente:
• Er is een verschuiving zichtbaar op het gebied van jeugdoverlast. Een aantal hangplekken is
inmiddels opgeheven. De oorzaak hiervan is naar alle waarschijnlijkheid het toezicht dat op deze
plekken georganiseerd is. De jeugd heeft zich verplaatst naar andere locaties, die minder
overlastmeldingen opleveren;
• Er is een jeugdgroep binnen de gemeente, die zich in negatieve zin manifesteert. Deze is
eveneens opgenomen in de shortlist;
• Er is een verlaging van het aantal meldingen van jeugdoverlast die samenhangt met
alcoholgebruik. Waarschijnlijk heeft dit mede te maken met het toezicht dat door bikers, op basis
van IGP’s, consequent wordt uitgevoerd;
• Er is een stijging zichtbaar in vergrijpen met een grote impact als tasjesroof en zakkenrollen.
Vooral ouderen zijn hiervan het doelwit. Veelal vinden deze incidenten plaats in het centrum van
Geldermalsen;
• Het aantal huiselijk geweldzaken is stijgende, evenals de hiermee samenhangende
jeugdzorgproblematiek.

5. Aandachtspunten
De politie heeft – per team – dit najaar de jaarlijkse wijkscan Criminaliteit & Veiligheid uitgevoerd.
Hierbij is een selectie gemaakt van problemen rondom criminaliteit en overlast in Geldermalsen die
vanuit politieoptiek speciale aandacht verdienen. De selectie is niet alleen gebaseerd op de cijfers,
maar ook op de indrukken die wijkagenten opdoen tijdens hun dagelijkse werk. De wijkagent beschikt
immers over unieke informatie door zijn positie in de wijk. De politie heeft voor de gemeente

Wijkscan gemeente Geldermalsen

8

Geldermalsen een aantal aandachtspunten geformuleerd die onder de aandacht van de partners
worden gebracht. Zo mogelijk is extra informatie verzameld over personen of probleemgroepen, aard
en omvang van de overlast en/of criminaliteit, ‘hotspots’ en - wat belangrijker is - mogelijke oorzaken
en achtergronden. De laatste stap is het voorleggen van deze prioriteiten aan de gemeente. De
gemeente kan vanuit haar verantwoordelijkheid partijen om de tafel krijgen die gezamenlijk de
problemen gaan aanpakken. Criminaliteit en overlast zijn immers breed gevoelde maatschappelijke
problemen.
De punten die aandacht behoeven zijn:
• Het horecatoezicht bij de Rodenburg;
• Ook het bestrijden van jeugdoverlast;
• De A15 kent problematiek op het gebied van drukte en als gevolg daarvan een grote kans op
ongevallen.

6. Hoofdthema’s
Uit de verzamelde informatie in de wijkscan heeft de politie een achttal hoofdthema’s geselecteerd,
die het komende jaar geprioriteerd de aandacht krijgen. Alle hoofdthema’s zijn onderwerp van een
integrale aanpak, waarbij de politie de samenwerking zoekt met ketenpartners als zorg, hulpverlening,
gemeente, justitie. Op alle hoofdthema’s wordt in gezamenlijkheid met de ketenpartners een plan van
aanpak gemaakt. Het team heeft voor Geldermalsen de volgende hoofdthema’s aangewezen:
• De aanpak van de twee grootste overlastgevers/vaste klanten in de gemeente Geldermalsen. De
gemeente treedt hierbij op als ketenpartner van de politie. In gezamenlijkheid zal gekeken worden
wie de regisseur wordt van de aanpak;
• Onder regie van de gemeente zal de overlastgevende jeugdgroep bij de skatebaan aangepakt
worden;
• Het terugbrengen van het aantal woninginbraken. De preventieve aanpak zal worden voortgezet,
daarnaast zal worden geïnvesteerd op creatieve aanpakken. De gemeente zal als ketenpartner
participeren;
• De aanpak van alcohol- en drugsgebruik bij horeca en evenementen. Meerdere keren per jaar zal
het team bij discotheek De Rodenburg controles houden. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van
de goede samenwerking met de Spoorwegpolitie en Arriva. Daarnaast zullen voorlichting,
preventieve controles, vroegsignalering bij kinderen, ouders, scholen, de voedsel- en
warenautoriteit en controles op vergunningverstrekking worden betrokken in de aanpak van het
probleem;
• Het terugdringen van verkeersoverlast. Het team wil op dit gebied aansluiten bij landelijke en
districtelijke thema’s. In elk geval gaat het team controleren op snelheid, het dragen van de helm,
het oversteken van spoorwegen wanneer de spoorbomen dicht zijn, verkeersdeelname na
alcoholgebruik;
• Het verbeteren van externe communicatie richting zowel burgers als partners, betreffende de
activiteiten die het team onderneemt voor het gebied en de resultaten daarvan;
• Het organiseren van toezicht om de jeugdoverlast tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.
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7. Bijlagen
7.1 Overzicht misdrijf- en incidentrubrieken

Overzicht Misdrijven en Incidenten
Misdrijven

Diefstal/inbraak woning
1.1.1. Diefstal/inbraak woning

Voertuigcriminaliteit
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen

Diefstal van brom-, snor-, fietsen
Diefstal fiets BPS + BVH
Diefstal brom/snorfiets BPS + BVH
201 Diefstal fiets
202 Diefstal bromfiets/snorfiets
A72 DIEFSTAL VAN FIETS
A73 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS
B62 DIEFSTAL VAN FIETS GEVOLGD DOOR GEWELD
B63 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS GEVOLGD DOOR GEWELD

Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Diefstal af/uit bedrijf BPS + BVH
Diefstal af/uit school BPS + BVH
Diefstal af/uit sportcomplexen BPS + BVH
222 Diefstal af/uit bedrijf
223 Diefstal af/uit school
225 Diefstal af/uit sportcomplexen
A22 INBRAAK WINKEL
A23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR
A24 INBRAAK SPORTCOMPLEX
A25 INBRAAK HOTEL/PENSION
A26 INBRAAK SCHOOL
A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (GEEN BRAAK)
A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (GEEN BRAAK)
A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (GEEN BRAAK)
A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (GEEN BRAAK)
B22 INBRAAK WINKEL GEVOLGD DOOR GEWELD
B23 INBRAAK BEDRIJF/KANTOOR GEVOLGD DOOR GEWELD
B32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR GEV DOOR GEWELD (G

Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
1.2.4. Zakkenrollerij
1.5.2. Diefstallen
1.6.2. Overige vermogensdelicten
Diefstal dier BPS + BVH
Diefstal af/uit onroerende goederen BPS + BVH
Diefstal af/uit roerende goederen BPS + BVH
Chantage/Afdreiging BPS + BVH
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Heling BPS + BVH
Verduistering BPS + BVH
200 Diefstal
207 Diefstal dier
210 Diefstal af/uit roerende goederen
219 Diefstal af/uit overige roerende goederen
220 Diefstal af/uit onroerende goederen
226 Diefstal af/uit kampeerterreinen
229 Diefstal af/uit overig onroerend goed
230 Andere diefstal
235 Diefstal af/uit (telefoon) automaten
239 Diefstal overige goederen
240 Bijzondere vorm van bezitsaantasting
243 Chantage/afdreiging
244 Heling
283 Verduistering
299 Overige bezitsaantasting
A27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN
A36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN (GEEN BRAAK)
A60 DIEFSTAL VAN EEN DIER
A80 VERDUISTERING (EVT. IN DIENSTBETREKKING)
A81 HELING
A82 CHANTAGE / AFPERSING
A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL
A95 OVERIGE DIEFSTALLEN DMV BRAAK
B27 INBRAAK ANDERE GEBOUWEN GEVOLGD DOOR GEWELD
B36 DIEFSTAL IN/UIT ANDERE GEBOUWEN GEV DOOR GEWELD (G
B95 OVERIGE DIEFSTALLEN (OOK BRAAK) MET/GEVOLGD DOOR G
1.6.3. Restcategorie

Zedendelicten
1.4.1. Zedenmisdrijf
Openbare Schennis BPS + BVH
Aanranding + Verkrachting BPS + BVH
Incest BPS + BVH
Pornografie BPS + BVH
Ontucht minderjarige BPS + BVH
Overige Zedenzaken BPS + BVH
330 Zedenzaak
331 (Openb) Schennis
332 Aanranding + 333 Verkrachting
334 Incest
335 Pornografie (overig)
336 Ontucht minderjarige
339 Overige zedenzaken
F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID
F521 VERKRACHTING
F522 AANRANDING
F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN
F525 PORNOGRAFIE
F526 INCEST
F527 SEXUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)
3.2.1. Kinderporno
3.2.2. Kinderprostitutie
3.2.3. Mensenhandel
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Geweldsdelicten
1.4.2. Moord, doodslag
1.4.3. Openlijk geweld (persoon)
1.4.4. Bedreiging
1.4.5. Mishandeling
1.4.6. Straatroof
1.4.7. Overval

Aantasting openbare orde / ruimte
2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging
Vernieling auto BPS + BVH
Vernieling aan Openbaar Vervoer BPS + BVH
Vernieling aan Openbaar Gebouw BPS + BVH
Vandalisme/Baldadigheid BPS + BVH
Openlijk Geweld tegen goederen BPS + BVH
Overige vernieling BPS + BVH
260 Vernieling/beschadiging
261 Vernieling auto
262 Vernieling middelen openbaar vervoer
263 Vernieling aan openbare gebouwen
264 Vandalisme/baldadigheid
265 Dierenmishandeling
266 Graffiti
269 Overige vernieling/beschadiging
326 Openlijk geweld tegen goederen
554 Overlast van/door kladden/plakken
C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO
C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI
C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW
C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN
C50 VANDALISME/BALDADIGHEID
F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN
3.6.4. Aantasting openbare orde
Aantasting openbaar gezag BPS + BVH
Aantasting openbare orde BPS + BVH
390 Aantasting openba(a)re gezag/orde
391 Aantasting openbaar gezag
392 Aantasting openbare orde
F10 OVERIGE DELICTEN OPENBARE ORDE
F17 WEDERSPANNIGHEID (VERZET)
F18 NIET VOLDOEN AAN BEVEL/VORDERING
F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG
F30 VALSE IDENTITEIT OPGEVEN

Illegale handel

3.1.1. Drugshandel
Softdrugs BPS + BVH
Harddrugs BPS + BVH
384 Softdrugs
385 Harddrugs
F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1)
F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2)
F42 HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LIJST 1)
F43 HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST 2)
F45 VERVAARDIGEN SOFTDRUGS (LIJST 2)
3.1.2. Mensensmokkel
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3.1.3. Wapenhandel
3.1.4. Fraude

Overige misdrijven
1.3.1. Verkeersongevallen
1.5. Water algemeen
1.5.1. Ongevallen
1.6.1. Brand/ontploffing
1.7.1. Ongevallen
2.1.1. Drugs/drankoverlast
2.2.2. Overlast uitgaansgelegenheid/horeca
2.3.1. Verkeersoverlast
2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen)
2.4.2. Huisvredebreuk
2.6.1. Inrichting Wet Milieubeheer
2.6.2. Bodem
2.6.3. Water
2.6.4. Afval
2.6.5. Bouwstoffen
2.6.6. Geluid
2.6.7. Mest
2.6.8. Transport gevaarlijke stoffen
2.6.9. Vuurwerk
2.6.10. Bestrijdingsmiddelen
2.6.11. Natuur en Landschap
2.6.12. Ruimtelijke ordening
2.6.13. Dieren
2.6.14. Voedselveiligheid
2.7.1. Overlast
2.7.2. Bijzondere wetten
2.7.3. Restcategorie
3.5.2. Alcohol
3.5.5. Weg overig
3.6.1. Evenementen sport
3.6.2. Evenementen demonstraties
3.6.3. Evenementen overig
3.7. Vreemdelingen algemeen
3.9.1. Discriminatie
3.9.2. Restcategorie
4.2.1. Preventiemaatregelen
4.2.2. Preventiecontrole
4.5.1. Hulpverlening aan personen
4.5.2. Hulpverlening aan instanties

INCIDENTEN

Overlast incidenten
2.1.1. Drugs/drankoverlast
2.2.2. Overlast uitgaansgelegenheid/horeca
2.3.1. Verkeersoverlast
Parkeerproblemen BPS + BVH
Overige verkeersoverlast BPS + BVH
Parkeerprobleem (140+141)
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Verkeersoverlast (150+151+174)
551 Overlast van/door voertuig
D73 PARKEERPROBLEMEN
D74 VERKEERSSTREMMING
2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen)
2.7.1. Overlast
Overlast vuurwerk BPS + BVH
Overlast door gestoorde/overspannen persoon BPS + BVH
Overlast door jeugd BPS + BVH
Overlast illegale zender BPS + BVH
Overige Overlast BPS + BVH
481 Overlast vuurwerk
550 Overlast van/door
555 Overlast van/door prostitutie
556 Overlast v/d verm.gestoorde/overspan
557 Overlast van/door weersinvloeden
558 Overlast van/door ongedierte
561 Overlast van/door zendapparatuur
562 Overlast van/door jeugd
569 Overige overlast
E33 OVERLAST DOOR GESTOORD/OVERSPANNEN PERSOON
E34 MELDING GLUURDER
E35 MELDING OVERLAST JEUGD
E36 OVERLAST VUURWERK (ZONDER GEVOLGEN)
E37 OVERLAST ILLEGALE ZENDER
E41 OVERLAST ZWERVERS

Milieu incidenten

2.6.1. Inrichting Wet Milieubeheer
2.6.2. Bodem
2.6.3. Water
2.6.4. Afval
2.6.5. Bouwstoffen
2.6.6. Geluid
2.6.7. Mest
2.6.8. Transport gevaarlijke stoffen
2.6.9. Vuurwerk
2.6.10. Bestrijdingsmiddelen
2.6.11. Natuur en Landschap
2.6.12. Ruimtelijke ordening
2.6.13. Dieren
2.6.14. Voedselveiligheid

Branden incidenten
350 Brand/ontploffing
351 Brand/ontploffing materiele schade
352 Brand/ontploffing met letsel/dodelijk
E31 BRAND (GEEN BRANDSTICHTING)
F13 BRANDSTICHTING

Verkeersongevallen VOR staten
Verkeersongeval materieel BPS + BVH
Verkeersongeval met letsel BPS + BVH
Verkeersongeval dodelijk slachtoffer BPS + BVH
Verlaten plaats ongeval BPS + BVH
101 Verkeersongeval materiele schade
102 Verkeersongeval materiele schade met doorr
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111 Verkeersongeval letsel
112 Verkeersongeval letsel doorrijding
121 Verkeersongeval dodelijk slachtoffer
122 Verkeersongeval dodelijk + doorrijden
D10 AANRIJDING MET UITSLUITEND MATERIELE SCHADE
D11 AANRIJDING MET LETSEL
D12 AANRIJDING MET DODELIJKE AFLOOP
D13 VERLATEN PLAATS NA ONGEVAL

Gewonden in het verkeer
Ziekenhuisgewonden bij aanrijding
Verkeersslachtoffer
Verkeersslachtoffer (excl. Verdachte)
Verkeersslachtoffer (Verdachte)

Doden in het verkeer
Doden door verkeersongevallen
Doden door onder invloed in het verkeer
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7.2 Cijferoverzicht 2011 gemeente Geldermalsen

Gelderland-Zuid
MISDRIJVEN
Diefstal/inbraak woning
Voertuigcriminaliteit
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Winkeldiefstal
Overige vermogensdelicten
Zedendelicten
Geweldsdelicten
Aantasting openbare orde / ruimte
Illegale handel
Overige misdrijven
INCIDENTEN
Overlast incidenten
Milieu incidenten
Branden incidenten
Gewonden in het verkeer
Doden in het verkeer
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Geldermalsen
2007 2008 2009

2010

2011

62
306
139
81
24
194
20
149
235
64
132

82
341
169
83
19
181
14
206
245
59
156

114
266
151
90
12
160
15
123
243
70
179

117
200
183
64
26
183
10
122
180
83
173

117
250
84
53
10
192
19
129
177
77
235

810
204
66

990
175
62

739
165
56

19
3

19
3

24
3

590
175
58
26
2

427
183
57
7
2
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Colofon
In opdracht van
Politieregio Gelderland-Zuid
Onder verantwoordelijkheid van
District De Waarden
Districtschef
Wendy Dorrestijn
Teamchef
Bert Stronks
Wijkagenten
Fons Spee
Cees Batenburg
Hans van Campen
Analyse
Afdeling B&I
Bron
Cognos
IV-ambtenaar gemeente Geldermalsen
Sjoerd van Zoeren
Ondersteuning productie
Rolf Boeringa
Henk Stoffers
Willem Elburg
Angela Koorevaar
Heleen Verstegen
Mariëtte Oostveen
Judith Kuijper
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