
Veiligheidsbeeld jan t/m jun 2017 Wijdemeren Informeren  

Tabel 1: Veiligheidsbeeld Wijdemeren jan t/m jun 2017 t.o.v. 2014, 2015 en 2016 

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

 2014  2015 2016  2017 Wijdemeren Eenheid M-N 
Criminaliteit totaal 410 391 371 358         -4% -7% 
Waarvan:     
Woninginbraken  34 42 24 14    - 42% -6% 
… wv pogingen 7 12 14 5 -64% 3% 
… wv geslaagd 27 30 10 9 -10% -11% 
Geweld: totaal 28 34 33 29 -18% -5% 
Autokraak 26 29 29 39 34% -7% 
Fietsdiefstal 14 29 13 7  -46% -13% 
Vernielingen 65 55 61 57 -7% -9,2 
Zakkenrollen 1 1 4 1 -75% 2% 
Bedrijfsinbraken 11 21 9 22 144% -11% 
Bromfietsdiefstal  9 6 9 9 0%  
Box-, schuur, garage-
inbraak 

13 11 8 5 -38%  

Diefstal 
motorvoertuig 

9 5 3 9 200%  

Winkeldiefstal 7 11 6 8 34%  

   
Meldingen 
jeugdoverlast  

34 27 41 37         -10% 12%  

 

Tabel 2: Veiligheidsbeeld per kern jan-jun 2017  
 
Soort misdrijf Kortenhoef Ankeveen Loosdrecht Nederhorst ’s-Graveland Totaal  
Criminaliteit totaal 105 21 130 66 35 357 

 

 
Algemeen 
Het District Gooi en Vechtstreek kent een daling van 8% in het totale aantal misdrijven. Relatief 
gezien is het criminaliteitsbeeld van het district Gooi en Vechtstreek met 23,5 misdrijven per 1.000 
inwoners lager dan het eenheidsbeeld met 25,4 misdrijven per 1.000 inwoners. 
 

Het totaal aantal misdrijven in Wijdemeren dat is gepleegd in de periode van januari tot en met juni 
2017 is met 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze ontwikkeling is iets minder 
gunstig dan de gemiddelde ontwikkeling op zowel eenheids- als op districtsniveau.   



Thema’s 
Woninginbraken: Het aantal woninginbraken in Wijdemeren is flink gedaald ten opzichte van 
voorgaande jaren. Ten opzichte van dezelfde periode in 2016 gaat het om een afname van 42%. Het 
aantal pogingen is met 64% gedaald.   
 
Geweld: Wat betreft het geweld in totaal zien we een daling van 18% vergeleken met dezelfde 
periode in 2016. Echter, vergeleken met 2014 is er de afgelopen anderhalf jaar sprake van een 
behoorlijke stijging in het aantal geweldsdelicten geweest. 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 10% gedaald. Op eenheidsniveau steeg het 
aantal met 12%.   
 
Veelvoorkomende criminaliteit: Opvallend is dat het aantal bedrijfsinbraken, na een forse daling in 
de eerste 6 maanden van 2016 in 2017 weer sterk is gestegen. Tevens valt op dat deze inbraken niet 
alleen in ’s Graveland zijn gestegen maar ook in Nederhorst den Berg en met name in de Hostermeer 
is het aantal bedrijfsinbraken gestegen.  
Het aantal autokraken is tevens fors toegenomen in de eerste maanden van 2017. Vooral in 
Kortenhoef is dit zichtbaar in de maand februari, zogenoemde hit en run-mobiel banditisme. De buit 
bij mobiel banditisme was vooral gericht op auto onderdelen (navigatie en airbag).  Dit bezoek 
resulteerde in 12 autokraken in deze maand.  
 
Het aantal fietsendiefstallen is afgenomen met 46%. Ook het aantal vernielingen is gedaald 
vergelijkbaar niveau als in de periode januari tot en met augustus van 2015. Er is wel een 
verschuiving zichtbaar qua kern. In de eerste 6 maanden van 2016 werden in Loosdrecht de meeste 
vernielingen gepleegd, in de eerste 6 maanden van 2017 is dat verschoven naar de kern Kortenhoef.  
 
 

 

 
 


