
 

Dalfsen, 25 februari 2013 

 

 

 
 

 

Voorzitter, 

 

De afgelopen weken is Dalfsen getroffen door een golf aan inbraken bij bedrijven en woningen. 

Daardoor is forse economische schade aangericht in de vorm van vernielingen, ontvreemde 

goederen en stagnatie in bedrijfsvoering. Veel belangrijker nog is dat vooral bewoners zich 

onveilig voelen in hun eigen huis. Wij hebben daar veel signalen over ontvangen. 

Ook afgelopen zomer werd onze gemeente getroffen door een inbraakgolf. Toen was het vooral 

Oudleusen en daar zit de schrik er nog steeds goed in. 

 

Via deze vraag wil de CDA-fractie dit probleem nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het 

college.  

Wij hebben de volgende vragen: 

 

Deelt het college onze mening dat er sprake is van een serieuze inbraakgolf en dat deze 

gestopt moet worden? 

 

Kan het college aangeven hoe zij met inzet van gemeente, politie, inwoners en bedrijven hier 

een actie op kan zetten om deze inbraakgolf terug te dringen? Hierbij doen wij de suggestie 

eens te kijken naar de aanpak in Rijssen-Holten waar een vergelijkbare situatie onder leiding 

van burgemeester Hofland actief wordt opgepakt. 

 

 

 

 

 

 

Inlichtingen: CDA Dalfsen, Jan Uitslag 

E-mail:  Januitslag@zonnet.nl 

Telefoon:  06 33 806 841 

 



Raadsvraag CDA fractie woninginbraken 
 
Wij delen uw mening dat woninginbraken momenteel een probleem vormen. Dit is al enige tijd een 
landelijke en regionale trend, en helaas ontkomt ook de gemeente Dalfsen hier niet aan.  
 
Uit recente informatie van de politie is gebleken dat het aantal woninginbraken nog steeds hoog maar wel 
aan het afnemen is. Stond het cijfer in 2011 nog op 96, in 2012 is het gedaald naar 78. Dat is nog steeds 
veel te hoog. Het jaar 2013 is nog te kort om daar met actuele cijfers of een prognose te komen.  
 
Slachtoffer worden van een inbraak heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen. Daarom 
hebben woninginbraken bij de politie maar ook bij de gemeente Dalfsen een hoge prioriteit. In ons 
integrale veiligheidsbeleid zijn woninginbraken als speerpunt benoemd. Met name zijn we erg gericht op 
versterking van de preventieve aanpak van woninginbraken. Een aantal maatregelen ter voorkoming: 
 

• Nieuwbouw woningen volgens het keurmerk veilig wonen 

• Wijkagenten geven preventietips tijdens de bijeenkomsten met plaatselijk belang 

• Met enige regelmaat schenken wij in KernPunten aandacht aan het  politiekeurmerk veilig wonen 

• Inzetten van Burgernet direct na een inbraak om de pakkans van de daders te vergroten 

• Voorlichtingbijeenkomst door wijkagenten project senioren en veiligheid.  

• Inrichten van woonwijken volgens het politiekeurmerk 

• Samenwerken met woningcorporaties en houden van een jaarlijkse scan. 

• VAP vakantie afwezigheids project ( extra toezicht tijdens afwezigheid/vakantie van bewoners) 
 
Naar aanleiding van enkele incidenten in Oudleusen heeft de politie een bijeenkomst belegd met diverse 
inwoners. Inwoners konden ideeën aandragen om woninginbraken te voorkomen. Alle ideeën worden 
door de politie bestudeerd en verder uitgewerkt. Bruikbare ideeën zullen worden toegepast.  
 
Als gemeente proberen we dus vooral in de preventieve sfeer onze rol op te pakken. Opsporing ligt bij de 
politie. Echter woninginbraken is een gezamenlijk probleem. Niet alleen van de gemeente of de politie. 
Ook inwoners zelf kunnen hun steentje bijdragen aan dit probleem. Momenteel worden gesprekken 
gevoerd met bedrijven die voorlichtingsavonden organiseren, waarbij preventietips worden gegeven aan 
zowel bedrijven als aan de ‘gewone burger’. Deze willen we in maart/april organiseren. 
 
Binnen nu en twee weken zal in KernPunten de eerste ‘special preventietips woninginbraken’ worden 
gepubliceerd. Hierin wordt gewezen op het Politiekeurmerk Veilig Wonen en worden algemene tips 
gegeven over hoe de woning beter te beveiligen en hoe deze ook tijdens afwezigheid ‘bewoond’ lijkt. 
Door deze special regelmatig te herhalen hopen we bewustwording bij inwoners te creëren over wat zij 
zelf kunnen doen tegen woninginbraken.   
 
Ook met de politie hebben we gesproken over de vele inbraken en maatschappelijke onrust die dit 
teweeg brengt. Daarom gaan de wijkagenten regelmatig naar informatieavonden van speciale 
doelgroepen om daar voorlichting te geven hoe woninginbraken zoveel mogelijk voorkomen kunnen 
worden. Daarnaast twitteren de wijkagenten veel over dit onderwerp. De politie heeft momenteel twee 
teams draaien die specifiek zijn belast met het onderzoek naar woning en bedrijfsinbraken.  
 
De maatregelen in Holten-Rijssen zijn ons bekend. In de special zullen ook wij hondenbezitters oproepen  
om alert te zijn op verdachte personen en/of activiteiten en deze door te geven aan de politie en geven 
we tips waar ze op kunnen letten (vergelijkbaar met de aanpak van Rijssen-Holten).  
 
 
 


