
Veiligheidsbeeld van januari tot en met augustus 2016  
 

Algemeen 
Het totaal aantal misdrijven in Wijdemeren dat is gepleegd in de periode van januari tot en met 

augustus 2016 is met 7,1% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Gelet op het feit dat 

het aantal misdrijven in Gooi & Vechtstreek gemiddeld is afgenomen met 6,2% en in Midden-

Nederland met 5%, doet Wijdemeren het dus goed.  

 

Thema’s 
Woninginbraken: Het aantal woninginbraken in Wijdemeren is flink gedaald ten opzichte van 

voorgaande jaren. Ten opzichte van dezelfde periode in 2015 gaat het om een afname van 46,2%. 

Het aantal geslaagde woninginbraken is zelfs afgenomen met 65,8%. In de regio Gooi & Vechtstreek 

is er ook een grote afname (28,7%) van het aantal woninginbraken waarneembaar. De daling van het 

aantal woninginbraken in Wijdemeren en de regio is onder andere een gevolg van de gezamenlijke 

aanpak tegen woninginbraken door gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek. Opvallend is dat de 

meeste (pogingen tot) woninginbraken plaatsvinden in Loosdrecht (13 van de 28). Een mogelijke 

reden hiervoor is dat Loosdrecht tegen Hilversum aan ligt. De inbrekers hebben daardoor een betere 

vluchtweg.  

Geweld: Wat betreft het geweld in totaal zien we een kleine daling van 4,3% vergeleken met 

dezelfde periode in 2015. Echter, vergeleken met 2014 is er de afgelopen anderhalf jaar sprake van 

een behoorlijke stijging in het aantal geweldsdelicten. Bij geweldsmisdrijven gaat het in Wijdemeren 

voornamelijk om bedreiging en mishandeling. Beide misdrijven vinden in Wijdemeren in de meeste 

gevallen plaats in bekende of huiselijke kring.  

Jeugd: Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 34% gestegen. Vooral in Loosdrecht is het 

aantal meldingen over jeugdoverlast hoog. Van de 67 meldingen komen er 50 uit Loosdrecht. Deze 

stijging wordt mogelijk veroorzaakt door een jeugdgroep die actief is in Loosdrecht.  

Overige opvallende cijfers: Waar het aantal bedrijfsinbraken in 2015 nog een probleem was, zien we 

nu weer een daling van 56,5%. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat er in Hilversum een 

groep actief bezig is geweest met het plegen van bedrijfsinbraken. De paar bedrijfsinbraken die dit 

jaar zijn gepleegd in Wijdemeren waren dan ook voornamelijk in Loosdrecht én zijn mogelijk 

gepleegd door dezelfde groep als in Hilversum. Het aantal autokraken is met 12,5% toegenomen. 

Vooral in Kortenhoef ligt het aantal autokraken erg hoog. De reden hiervoor is vooralsnog onbekend. 

Ook het aantal vernielingen is weer gestegen naar hetzelfde niveau als in de periode januari tot en 

met augustus in 2014. De meeste vernielingen komen voor in Loosdrecht. Het is mogelijk dat er een 

verband bestaat tussen de toename van het aantal vernielingen en het aantal meldingen van 

jeugdoverlast. 

 

Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van woninginbraken, fietsendiefstal en 

bedrijfsinbraken. We zien negatieve ontwikkelingen op het gebied van vernielingen en jeugdoverlast, 

in het bijzonder in Loosdrecht. In Kortenhoef zien we een zorgelijke ontwikkeling op het gebied van 

autokraken. Gezien de afname van 7,1% over het totaal aantal gepleegde misdrijven doet 

Wijdemeren het, ondanks de negatieve ontwikkelingen, tot nu toe beter dan vorig jaar.  

In tabel 1 vindt u een overzicht van de cijfers voor heel Wijdemeren van de periode januari-

augustus voor de jaren 2016, 2015 en 2014. Tabel 2 is een weergave van de cijfers per kern. De 

opvallend positieve cijfers zijn groen gekleurd en de opvallend negatieve cijfers zijn oranje gekleurd.  

 



 

 

 

Tabel 1: Veiligheidsbeeld Wijdemeren jan t/m aug 2016 t.o.v. 2014 & 2015 

Absoluut aantal misdrijven van jan t/m aug    % ontwikkeling in zelfde periode 
vergeleken met district en Midden-
Nederland  

 2014  2015 2016  Wijdemeren Gooi&Vecht Regio  

Criminaliteit totaal 477 508 472         -7,1 -6,2 -5 

Woninginbraken  40 52 28    - 46,2 -27,6 -8,7 

… wv pogingen 9 14 15 -7,1 -25,3 -8,6 

… wv geslaagd 31 38 13   -65,8 -28,7 -8,7 

Geweld: totaal 33 47 45 -4,3 -0,3 3,1 

… wv zeden 2 2 1 -50 6,9 9,5 

… wv openlijk tegen 
pers 

0 1 1 0 -3,9 -11,8 

… wv bedreiging 14 13 17 30,8 -1,4 -4,2 

… wv mishandeling 14 26 24 -7,7 -3 -1,4 

… wv straatroof 1 0 1          100 185,7 -10,6 

… wv overval 0 1 0 -100 - -13,6 

Autokraak 29 32 36 12,5 6,8 4,9 

Fietsdiefstal 19 37 18  -51,4 -22 -5,3 

Vernielingen 78 66 79 19,7 -9,2 -6,9 

… auto  25 36 44  

… openbaar gebouw 1 0 -100 

… overige objecten 40 42 5 

… openlijk geweld 
tegen goederen  

0 1 100 

Zakkenrollen 2 3 6 100 -22,9 2,9 

Bedrijfsinbraken 16 23 10  -56,5 5,1 -4,3 

Winkeldiefstal  8 12 7 -41,7 1,9 2,9 

Bromfietsdiefstal  9 9 9 0 -25,6 -15,6 

Diefstal 
motorvoertuig 

9 6 4 -33,3  

Box-, schuur-, 
garage-inbraak 

13 13 10        -23,1  

Brand/ontploffing  3 2 3          50  

  

Diefstal 
buitenboordmotoren 

 37   

Overtredingen op 
het water 

30 

Melding 
jeugdoverlast  

 50 67         34   

 

 

 

 

 



Tabel 2: Veiligheidsbeeld per kern jan-aug 2016  
 

Soort misdrijf Kortenhoef Ankeveen Loosdrecht Nederhorst ’s-Graveland Totaal  

Criminaliteit totaal 130 16 209 78 22 472 

Woninginbraken  5 2 13 7 1 28 

… wv pogingen 3 1 7 3 1 15 

… wv geslaagd 2 1 6 4 0 13 

Geweld: totaal 16 4 16 9 0 45 

… wv zeden 0 1 0 0 0 1 

… wv openlijk geweld  1 0 0 0 0 1 

… wv bedreiging 10 1 2 4 0 17 

… wv mishandeling 4 2 13 5 0 24 

… wv straatroof 1 0 0 0 0 1 

… wv overval 0 0 0 0 0 0 

Autokraak 21 0 6 6 2 36 

Fietsdiefstal 6 0 8 0 4 18 

Vernielingen 18 3 41 6 6 79 

Zakkenrollen 2 0 3 1 0 6 

Winkeldiefstal  2 0 5 0 0 7 

Bedrijfsinbraken 3 1 5 0 0 10 

Bromfietsdiefstal  0 0 8 1 0 9 

Diefstal motorvoertuig 1 0 2 1 0 4 

Box-, schuur-, garage-inbraak 3 2 4 1 0 10 

Brand/ontploffing  0 1 2 0 0 3 

 

Meldingen jeugdoverlast            9          5         50           3            0      67 

 

 

 

 


