
Mondelinge vragen, GB, Woninginbraken

We hebben kunnen lezen in de regionale kranten dat Gemeente Dalfsen steeds minder last heeft van 
inbraken en dat er in 2015 46 geregistreerde woninginbraken hebben plaatsgevonden!
Inmiddels zitten we in het nieuwe jaar 2016 en wordt er op de Vennenberg en in de omgeving van de 
Vlierhoek volop ingebroken, zelfs meerdere malen per maand.

Onze vraag is: Kan de politie extra surveillance en toezicht gaan uitvoeren in dit buitengebied?
Ook alle andere buitengebieden in onze Gemeente kunnen deze surveillance goed gebruiken. 
Misschien kunnen rijdende brigades van stadswachten ingezet kunnen worden om 's nachts een 
ronde te maken en bij onraad kunnen zij dan altijd nog snel de politie inschakelen!

Jos Ramaker
Gemeentebelangen

Antwoord:

Gemeente en politie hebben de afgelopen tijd veel ingezet op de preventie van woninginbraken, in het 
kader van het Donkere Dagen Offensief (DDO). Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van 
het aantal woninginbraken in 2015. Naast het geven van voorlichting (preventieve maatregelen) is met 
name de oprichting van WhatsApp groepen erg succesvol gebleken. De politie speelt hierin een zeer 
actieve rol en stimuleert buurtbewoners in die gebieden en straten waar deze nog niet actief zijn om 
ook dergelijke groepen op te richten. 

In de periode januari en februari 2016 hebben in totaal 7 schuurinbraken plaatsgevonden in het 
gebied Vennenbergweg, Vlierhoekweg en Kortersweg (3 maal Vlierhoekweg, 2 maal Vennenbergweg 
(Hessum), 2 Kortersweg (Dalmsholte)). Was het tot voor kort zo dat bij schuurinbraken vooral 
zitmaaiers werden buitgemaakt, in dit geval ging het vooral om paardentuig en overige waardevolle 
spullen. De heer Ramaker vraagt of het mogelijk is dat de politie extra surveillance gaat rijden in dit 
specifieke gebied en in de rest van het buitengebied. Wij zijn van mening dat preventieve maatregelen 
door inwoners zelf veel effectiever zijn dan het korte termijn effect (want na een rondje verdwijnt de 
politie weer uit het gebied) van extra politiesurveillance. Bovendien is hiervoor is niet altijd capaciteit 
beschikbaar. 

Voor zover bij de politie bekend is er in het gebied Vennenbergweg en Vlierhoekweg nog geen 
WhatsApp groep actief. De politie roept de inwoners dan ook op contact op te nemen om dit op korte 
termijn gezamenlijk van de grond te krijgen. Daarnaast roept de politie mensen op om bij ieder 
vermoeden van onraad de politie te bellen, ‘beter tien keer voor niks dan 1 keer te weinig’. 

Wat betreft de vraag over inzet van de stadswachten: De toezichthouders van THV (Toezicht en 
Handhaving Vechtdal) zijn niet ’s nachts actief. Maar ook gezien de beperkte capaciteit die wij inkopen 
bij THV behoort dit niet tot de mogelijkheden. 

N.B. Tussenstand 2016 totaal aantal inbraken gemeente Dalfsen (inclusief poging): 14 inbraken 
verspreid over de gehele gemeente Dalfsen. (hieronder vallen niet de bovengenoemde 
schuurinbraken). 


