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Geachte leden van de Commissie Bestuur, 

Woninginbraak wordt, gezien de impact op slachtoffers van woninginbraken, als 
een High Impact Crime gedefinieerd en heeft gelet hierop hoge prioriteit bij de 
politie, het OM en de gemeente Haarlem. Politie en justitie hebben een rol daar 
waar het gaat om het opsporen en vervolgen van daders (repressief). De gemeente 
heeft met name een rol daar waar het gaat om het realiseren van bewustwording bij 
bewoners (preventief). 

De politie Noord-Holland/Basisteam Haarlem heeft een analyse gemaakt waarin de 
ontwikkeling van woninginbraken in de periode 2011-2014 in Haarlem per 
stadsdeel in kaart is gebracht. 

Onder regie van de gemeente Haarlem en in samenwerking met politie, 
woningcorporaties, OM, wijkraden en andere betrokken is gewerkt aan een 
integraal plan van aanpak woninginbraken. Daarin is een palet aan preventieve, 
repressieve en fysieke maatregelen opgenomen welke ertoe moeten leiden dat de 
woninginbraken in Haarlem effectief worden aangepakt. Er is daarbij expliciete 
aandacht voor communicatie aan en informatiebijeenkomsten voor bewoners en de 
daderaanpak vanuit politie en justitie. Dit integraal plan van aanpak ligt nu ter 
informatie voor u. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

. B.B. Schneiders 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Grote Markt2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113448 



Plan van Aanpak Woninginbraken 

Inleiding 
Criminaliteit tast de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Haarlem aan. Met name vormen van 
criminaliteit die een grote impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van mensen, de 
zogenoemde High Impact Crimes, zijn zeer zorgelijk. 

Woninginbraak wordt, gezien de impact op slachtoffers van woninginbraken, als een High Impact 
Crime gedefinieerd en heeft gelet hierop hoge prioriteit bij de politie en de gemeente Haarlem. 
Politie en justitie hebben een rol daar waar het gaat om het opsporen en vervolgen van daders 
(repressief). De gemeente heeft met name een rol daar waar het gaat om het realiseren van 
bewustwording bij bewoners (preventief). 

De politie Noord-Holland/Basisteam Haarlem heeft een analyse gemaakt waarin de ontwikkeling van 
woninginbraken in de periode 2011-2014 in Haarlem per stadsdeel in kaart is gebracht. Daaruit blijkt 
dat woninginbraken binnen de gehele gemeente Haarlem plaatsvinden, met een nadruk op het 
stadsdeel Schalkwijk, specifiek de Boerhaavewijk, Europawijk en Meerwijk (zie bijlage). Uit de analyse 
blijkt verder dat kijkend naar de afgelopen jaren het aantal inbraken redelijk gelijk blijft. In het 
voorjaar is er meestal sprake van een lichte daling, waarnaar het in de zomer weer wat gaat stijgen. 
Rondom de donkere dagen is er altijd sprake van duidelijke stijging. 

Onder regie van de gemeente Haarlem en in samenwerking met politie, woningcorporaties, OM, 
wijkraden en andere betrokken is gewerkt aan een integraal plan van aanpak. Daarin is een palet aan 
preventieve, repressieve en fysieke maatregelen opgenomen welke ertoe moeten leiden dat de 
woninginbraken in Haarlem effectief worden aangepakt. Er is daarbij expliciete aandacht voor 
communicatie aan en informatiebijeenkomsten voor bewoners en de daderaanpak vanuit politie en 
justitie. Dit integraal plan van aanpak ligt nu voor u. Het plan wordt de komende weken - onder regie 
gemeente Haarlem-geconcretiseerd, uitgewerkt en uitgevoerd. 

Ten behoeve van de uitvoering van het integrale aanpak heeft de afdeling Veiligheid en Handhaving 
van de gemeente Haarlem de aanpak van woninginbraken opgenomen in het Actieprogramma V&H 
2014 en een budget van € 20.000,- ter beschikking gesteld. Dit budget staat los van personele inzet 
van politie en integrale handhavers van de afdeling Veiligheid en Handhaving. 



Communicatieve maatregelen 
Wat Wie Wanneer 
Besmettingsbrief 
De ervaring leert dat woningen in een buurt waar is ingebroken de 
eerste weken na de woninginbraak verhoogd risico lopen op 
inbraak. Inbrekers zijn namelijk bekend in de wijk, weten weke 
sloten er worden gebruikt en kennen de vluchtroutes. Als er sprake 
is van een verhoogd aantal inbraken in een bepaalde buurt, sturen 
de politie en de gemeente de bewoners van deze buurt een brief 
waarin wordt gewezen op de plaatsgevonden inbraken. In de brief 
worden tips en mogelijkheden vermeld om de woning beter te 
beveiligen en mensen bewuster te maken van hun woongedrag. In 
maart 2014 is in Schalkwijk de eerste brief verstuurd. 

Gemeente en 
politie 

2014 

Informatiebijeenkomsten voor bewoners 
In 2014 zullen er 10 inbraakpreventieavonden (5 voorjaar, 5 najaar) 
worden georganiseerd. Tijdens een inbraakpreventieavond zijn 
verschillende partijen aanwezig, waaronder de gemeente, de politie, 
beleidsofficieren van het OM en woningcorporaties, die bewoners 
informeren over mogelijkheden iets aan de beveiliging van hun 
woning te doen. 

Gemeente, 
politie, OM en 
woning
corporaties 

Juni 
2014, 
oktober 
2014 

Extra inzet inbraakpreventie Boerhaavewijk 
Omdat in de Boerhaavewijk in 2013 in verhouding meer inbraken 
zijn gepleegd dan elders in Haarlem is besloten hier een extra 
informatieavond te organiseren. Omdat het merendeel van de 
bezoekers van eerdere informatiebijeenkomsten van autochtone 
afkomst was, zal in samenwerking met Stichting Samen een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd om ook de inwoners 
van de Boerhaavewijk van Marokkaanse afkomst goed te 
informeren over de mogelijkheden die er zijn om iets aan de 
beveiliging van hun woning te doen. 

Gemeente, 
politie, woning
corporaties en 
Stichting Samen 

Maart en 
juni 2014 

Promotie Burgernet 
De politie kan een Burgernetactie starten na een melding van een 
inbraak. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of 
sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon, of een 
voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven 
aan de politie. Tijdens de informatiebijeenkomsten aan bewoners 
over woninginbraken zal ook plaats zijn voor promotie van 
burgernet. 

Gemeente en 
politie 

2014 

Voetstappenactie 
Tijdens de voetstappenactie controleren agenten woningen op 
inbraakgevoeligheid. Bij het vinden van een inbraakgevoeligheid van 
de woning wordt door de agenten een 'papieren voetje' in de vorm 
van een schoenafdruk achtergelaten met daarop de tekst: "dit had 
de afdruk van een inbreker kunnen zijn". Aanwezige bewoners 
worden door agenten aangesproken en van tips en preventieadvies 
voorzien. 

Politie 2014 

Preventieteam woninginbraken (buurtautoproject) 
Er komt een preventieteam woninginbraken voor heel Noord-
Holland. Dit is geïnitieerd vanuit de regionale werkgroep 
Woninginbraken, Overvallen en Straatroof (hierna: werkgroep 
WOS), waaraan de politie, het OM, de gemeente Haarlem (en 

Gemeente, politie 
en OM. 

Juli 2014 



andere gemeenten in Noord-Holland) aan deelnemen. Dit specifieke 
preventieteam woninginbraken wordt gefinancierd vanuit het Rijk 
en zal worden ingezet daar waar de woninginbraken zich 
concentreren gericht preventieadvies geven aan burgers voor het 
beveiligen van de woning. Het team zal concreet inspelen op de 
situatie in de buurt. 
Media 
Wanneer er maatregelen worden getroffen is het van belang hier 
goed over te communiceren naar burgers. Daarnaast zal de 
gemeente op verschillende manieren preventietips geven aan 
burgers. Bijvoorbeeld: Facebook, twitter, stadskrant, wijkkranten, 
huis-aan-huisbladen, Mijn Schalkwijk, etc. 

Preventieflyer 
Er wordt een preventieflyer ontwikkeld. Hierin staan tips voor 
burgers om de inbraakgevoeligheid van hun woning te verkleinen. 
De flyer zal huis-aan-huis worden verspreid in heel Haarlem. 
Daarnaast wordt de flyer vertaald in het Arabisch en Turks welke 
verspreid worden in buurthuizen/wijkraden/moskeeën. 

Gemeente en 
politie 

2014 

Gemeente en 
Stichting Samen 

Juni 2014 

Stimuleren burgerparticipatie 
Onderzocht zal worden in hoeverre burgerparticipatie gestimuleerd 
en gefaciliteerd kan worden. Burgers ontwikkelen de behoefte om 
in georganiseerd verband bij te dragen aan de veiligheid in hun 
woon- en leefomgeving. Termen die vaak worden gebruikt in dit 
verband zijn: buurtwacht, buurtpreventie en "ogen en oren". 

Kerngroep de Landenhoek 
Dit is een bewonersgroep uit de Europawijk. Onderzocht zal worden 
in hoeverre zij een bijdrage kunnen leverem 

Gemeente en 
politie 

2014 

Fysieke maatregelen 
Wat Wie Wanneer 
Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
Woningen met een PKVW hebben 90% minder kans op een 
geslaagde woninginbraak. De woningcorporaties nemen onderdelen 
van PKVW maatregelen standaard mee bij onderhoud van hun 
woningbestand en bij de bouw van nieuwe woningen. Vanuit de 
regionale werkgroep WOS worden op regionaal niveau gesprekken 
gevoerd met woningcorporaties voor het veiliger maken van 
woningen. 

In de eenheid Noord-Holland zijn zo'n 24 PKVW erkende bedrijven 
actief. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een gratis PKVW 
telefoonnummer voor burgers. Op dit moment wordt gedacht aan 
het nummer 0800-2000. Hierdoor kan de burger makkelijker in 
contact komen met een erkend PKVW bedrijf. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor bewoners wordt 
informatie gegeven over hang- en sluitwerk dat voldoet aan de 
richtlijnen van het PKVW. 

2014 
PKVW erkende 
bedrijven en 
woning
corporaties 

Juni en 
oktober 
2014 



Inventarisatie af te sluiten achterpaden 
Woningcorporatie Elan inventariseert in de wijk Meerwijk welke 
achterpaden nog afgesloten moeten worden. Uitvoering hiervan 
vindt plaats in de komende jaren. 

Woningcorporatie 
Elan 

2014 

Fysieke aanpassingen 
Op individueel verzoek van bewoners en na beoordeling door 
gemeente en politie kunnen er specifieke fysieke maatregelen 
worden genomen zoals het snoeien van bosschages of het plaatsen 
van extra verlichting. 

Gemeente 2014 

Keurmerk Veilig Ondernemen 
Om het aantal bedrijfsinbraken in de Waarderpolder te verlagen 
zullen ondernemers worden gestimuleerd een veiligheidsscan te 
laten verrichten en eventuele adviezen op te volgen. Middels 
nieuwsbrief en bijeenkomsten zal de alertheid van ondernemers 
worden verhoogd door elke inbraak in de Waarderpolder naar de 
ondernemers te communiceren. 

Politie/KG 
Parkmanagement 

2014 

Handhavingsmaatregelen 
Wat Wie Wanneer 
Donkere Dagen Offensief 
Samenstel van integrale activiteiten gericht op het reduceren van 
woninginbraken, overvallen en straatroven. De extra maatregelen 
bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere 
surveilances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar 
criminelen vaker toestaan en scherpere verkeerscontroles. 

Politie, 
ondernemers, 
gemeente en 
andere 
overheids
instellingen 

Eind 
oktober 
2014 tot 
31 maart 
2015 

Trainen van handhavers en wijkbeheerders 
De gemeentelijke integrale handhavers en de wijkbeheerders van 
de woningcorporaties zullen door de politie worden getraind in het 
signaleren van mogelijke inbraakverdachte omstandigheden met als 
doel sneller te kunnen anticiperen indien nodig. Overeen dergelijke 
training wordt ook in overleg met zelforganisatie Stichting Samen 
en de Buurtvaders Meerwijk georganiseerd. 

Politie, gemeente 
en woning
corporaties 

Septem
ber 2014 

Heling/Implementatie DOR 
Om de aanpak van heling te intensiveren is het Digitaal Opkopers 
Register (DOR) geïmplementeerd. Door middel van registratie in het 
DOR door opkopers van tweedehands goederen en het uitvoeren 
van controles bij die opkopers wordt verwacht via de opsporing bij 
daders van High Impact Crimes uit te komen. Het invoeren van het 
DOR moet daarbij de afzetmarkt om buit gemaakte goederen door 
te verkopen bemoeilijken. Op basis van een proef in onder andere 
de gemeente Hoorn zal gekeken worden hoe de handhaving op het 
DOR georganiseerd en geïntensiveerd kan worden. Vanuit de 
regionale werkgroep WOS zijn tevens modelverordeningen gemaakt 
voor het opkoopregister om de afzetmarkt voor de geheelde 
goederen te verkleinen. 

Gemeente en 
politie 

2014 



Dadergerichte maatregelen 
Wat Wie Wanneer 
Aanpak Top HIC 
Dit is een persoonsgerichte aanpak Top High Impact Crimes 
(Top HIC) waar woninginbraken deel van uitmaken. 
Individuele scenario's voor straf en zorg worden opgesteld in 
samenspraak met direct betrokken professionals. Onderdeel 
van de aanpak is dat de betreffende persoon een brief krijgt 
van de burgemeester waarin gemeld wordt dat hij (of zij) 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden en waarin wordt 
aangegeven dat ondersteuning mogelijk is, als hij (of zij) 
bereidt is zijn leven te beteren. 

Veiligheidshuis 
Kennemerland i.s.m. 
politie, OM, 
reclasseringsorganisaties 
en andere direct 
betrokken professionals 

2014 

Aanpak Criminele Jeugdgroep Schalkwijk 
De aanpak van de criminele jeugdgroep Schalkwijk gaat in 
2014 onverminderd door. Een deel van de jeugdgroep houdt 
zich ook met woninginbraken bezig. Onder regie van de 
gemeente Haarlem wordt met ondersteuning van het 
Veiligheidshuis Kennemerland intensief ingezet op de 
integrale aanpak van de harde kernleden van deze 
problematische jeugdgroep. 

Gemeente, politie. 
Veiligheidshuis 
Kennemerland, OM, en 
andere direct betrokken 
professionals 

2014 

OvJ woninginbraken 
De aanpak van woninginbraken is een HIC en heeft ook voor 
het OM de hoogste prioriteit. Het OM heeft voor ieder district 
een woninginbraakofficier gekoppeld aan de 
woninginbraakteams van de politie. 

OM 2014 

Richtlijn woninginbraken 
Per 1 februari 2014 geldt een nieuwe richtlijn voor 
strafvordering inbraak/insluiping in woning, waardoor het 
OM in deze gevallen hogere straffen eist. 

OM 2014 


