
 
 
 

Wijdemeren 

Algemeen:  
Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Wijdemeren is in de eerste zes 
maanden van 2018 met -6% gedaald ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Deze 
ontwikkeling is iets minder gunstig dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-8%). Opvallend is 
de toename van het aantal woninginbraken. Daartegenover zijn er duidelijke afnames bij geweld, 
autokraak en bedrijfsinbraken. Voor Wijdemeren geldt dat het totaal aantal geregistreerde 
misdrijven vrij laag ligt waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn.  

Thema’s: 
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is toegenomen met +114%. Het aantal pogingen 

is gestegen van 5 naar 10, terwijl het aantal geslaagde woninginbraken van 9 naar 20 is 
gestegen. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met -15% gedaald.  

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is de eerste zes maanden van 2018 gedaald met -28% 
(van 29 naar 21). Vooral het aantal mishandelingen daalde (van 17 naar 9). Regionaal is het 
aantal geweldsmisdrijven gedaald met -3%. 

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2018 met -8% 
gedaald. Regionaal daalde het aantal met -22%. 
Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken (-38%) en vernielingen (-7%) nam de 
eerste zes maanden van 2018 af. Het aantal fietsdiefstallen nam met maar liefst +43% toe.  
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gemeente

Midden
Nederland

Totaal misdrijven 391 371 360 339 – 6% – 8%
woninginbraken 42 24 14 30 + 114% – 15%
...waarvan pogingen 12 14 5 10 + 100% – 18%
...waarvan geslaagd 30 10 9 20 + 122% – 13%
geweld: totaal 34 33 29 21 – 28% – 3%
...waarvan zeden 1 1 3 3 0% + 9%
...waarvan openlijk tegen persoon 0 1 1 1 0% – 9%
...waarvan bedreiging 8 12 7 6 – 14% – 6%
...waarvan mishandeling 21 17 17 9 – 47% – 4%
...waarvan straatroof 0 1 0 0 + 15%
...waarvan overvallen 1 0 0 0 – 47%
…waarvan overig 3 1 1 2 + 100% + 48%
huiselijk geweld 8 8 8 9 + 13% – 13%
autokraken 29 29 39 24 – 38% – 15%
fietsdiefstal 29 13 7 10 + 43% – 11%
vernielingen 55 61 57 53 – 7% – 12%
zakkenrollen 1 4 1 1 0% – 41%
inbraak/diefstal bedrijf en instelling 21 9 22 11 – 50% – 23%
winkeldiefstal 11 6 8 4 – 50% – 5%

meldingen jongerenoverlast 27 41 37 34 – 8% – 22%

ontwikkeling in de 
periode januari-jun 

2018 t.o.v . januari-jun 
2017
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