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Samenvatting 

’s-Hertogenbosch opnieuw veiliger  

De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 
indexpunten gestegen en is nog nooit zo hoog geweest. Opvallend is de sterke verbetering van de 
veiligheidssituatie in de - qua veiligheid - zwakkere wijken: de Binnenstad, de aandachtsgebieden als 
totaal, Graafsepoort, Noord en West. De sterke wijken laten een vrij stabiel beeld zien. In de Groote 
Wielen is de veiligheidssituatie nog steeds het beste. 

Per veiligheidsthema worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen belicht.  

Veilige woon- en leefomgeving 

• Positieve ontwikkeling overlast- en veiligheidsbeleving 
De ervaren sociale overlast van bewoners is de afgelopen jaren afgenomen. Vergeleken met 2008 
laten nagenoeg alle wijken een positieve ontwikkeling zien. De inwoners van ’s-Hertogenbosch 
ervaren ook beduidend minder vaak overlast van omwonenden. 

De gemeente streeft ernaar dat in 2015 niet meer dan 2% van de inwoners zich vaak onveilig voelt in 
de eigen buurt. Net als in 2008 is dit resultaat voor de totale stad behaald. Een aantal wijken, 
waaronder de Binnenstad en Noord zitten hier nog net iets boven. Opvallend is de positieve 
ontwikkeling in de aandachtsgebieden als totaal, West en Noord. 

• Positieve ontwikkeling de fysieke woonomgeving 
Ook ten aanzien van de fysieke woonomgeving hebben zich positieve ontwikkelingen voorgedaan. De 
inwoners van ‘s-Hertogenbosch waarderen hun woonomgeving met een 7,4 hoger dan in 2008 (7,0). 
In Engelen zijn ze het best te spreken over de eigen woonomgeving (8,1). In West is men met een 6,8 
relatief het minst tevreden. 

Ten opzichte van 2008 is er in alle wijken sprake van minder verloedering (zoals bekladding en 
hondenpoep), zijn er veel minder meldingen/klachten binnengekomen over illegale stort in de vorm 
van grofvuil/huisraad of verkeerd aangeboden vuilniszakken, is het aantal meldingen van vervuiling 
iets afgenomen evenals het aantal vernielingen. Het aantal geregistreerde vernielingen ligt zelfs op 
het laagste peil sinds de eerste meting. 

• Geweld: in de beleving is geweld iets afgenomen, het aantal aangiften is licht toegenomen
De inwoners van ’s-Hertogenbosch geven aan dat geweld iets minder vaak voorkomt in de eigen 
buurt dan in 2008. Met name in de aandachtsgebieden als totaal, Noord en de Binnenstad ervaren 
mensen minder vaak geweld dan in 2008. 
In tegenstelling tot de beleving van de bevolking, heeft de politie in 2009 juist iets meer aangiften van 
geweldsdelicten geregistreerd dan in 2008. Net als in 2008 zijn de meeste aangiften afkomstig uit de 
Binnenstad. Opvallend is de afname van het aantal aangiften in de Hambaken.  

Ook het aantal aangiften van huiselijk geweld is iets toegenomen in 2009. Dit hangt wellicht ook 
samen met het feit dat het thema de afgelopen periode veel in de publiciteit is geweest. Mogelijk dat 
mensen hierdoor makkelijker naar buiten treden. Uit de zwakkere wijken zijn meer aangiften van 
huiselijk geweld afkomstig dan uit de sterkere wijken. De Binnenstad laat relatief de grootste toename 
zien. Ook het aantal aanmeldingen bij het steunpunt huiselijk geweld is de afgelopen jaren 
toegenomen. 

• Vermogensdelicten: aangiften woninginbraak heel licht toegenomen, aangiften auto-inbraak 
afgenomen en aangiften fietsendiefstal vrij stabiel maar wel op het hoogste punt 

Na een dalende lijn sinds 2005, is het aantal aangiften van woninginbraak voor het eerst weer heel 
licht toegenomen. De meeste aangiften zijn afkomstig uit de Muntel/Vliert en Noord. Niet alleen in het 
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aantal aangiften, maar ook in de beleving van de Bossche bevolking is het aantal woninginbraken in 
de buurt toegenomen. 

Het aantal aangiften van auto-inbraak is in alle wijken gedaald. De Binnenstad staat nog wel op de 
eerste plaats. Ook in de beleving van de bevolking komt diefstal uit auto’s minder vaak voor. 

Na een forse toename van het aantal aangiften van gestolen fietsen in 2008, lijkt er in 2009 sprake te 
zijn van een afvlakking. Het aantal geregistreerde aangiften is wel op het hoogste punt sinds de 
eerste meting. Vooral in de Binnenstad en Rosmalen noord vormt dit een probleem. 

• Iets meer openbaar dronkenschap ervaren, minder drugsoverlast 
Bewoners ervaren iets vaker openbaar dronkenschap dan in 2008. Procentueel gaat het om een 
geringe stijging. Vooral in de wijken Muntel-Vliert, Rosmalen noord en Graafsepoort ervaart men een 
toename. In Rosmalen zuid ziet men juist minder vaak dronken mensen op straat. 

Drugsoverlast is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Ook de politiecijfers laten een afname in 
het aantal meldingen van drugsoverlast zien. Vooral in Zuidoost en Graafsepoort wordt relatief minder 
vaak drugsoverlast ervaren. In Muntel-Vliert en Rosmalen zuid is het percentage juist toegenomen. 

Bedrijvigheid en veiligheid 

• Onveiligheidsbeleving in winkelcentra op de streefwaarde van 2015, maar relatief grote 
veranderingen in wijken 

Het aandeel van de inwoners van ‘s-Hertogenbosch dat zich vaak onveilig voelt in het winkelgebied in 
de eigen buurt schommelt al jaren rond de 3%. Een aantal wijken zit hier nog net iets boven, met 
name de wijken Zuidoost en Graafsepoort. 

Ten opzichte van 2008 valt op dat in Noord, West en de aandachtsgebieden als totaal, relatief veel 
minder mensen zich vaak onveilig voelen, terwijl in Engelen en Muntel/Vliert relatief veel meer 
mensen zich vaak onveilig voelen in het winkelgebied in de eigen buurt. 

In 2009 is het aantal aangiften van winkeldiefstal en bedrijfsdiefstal verder gedaald.  

Jeugd en veiligheid 

• Jongerenoverlast licht afgenomen 
De laatste jaren ervaren de inwoners van ’s-Hertogenbosch steeds minder overlast van groepen 
jongeren. In 2009 is dit aandeel verder gedaald naar het laagste niveau tot nu toe. De meeste wijken 
laten een positieve ontwikkeling zien. Uitzondering hierop is West. Hier zien we niet alleen een 
toename, maar wordt ook de meeste overlast van jongeren ervaren. 

De beleving van de bevolking komt overeen met de politiecijfers. De in 2008 ingezette afname van 
het aantal incidenten zet zich in 2009 voorzichtig voort. De meeste overlastmeldingen zijn afkomstig 
uit de Hambaken en Maaspoort, de minste uit de Groote Wielen. De wijken Maaspoort en West laten 
een relatief grote toename van het aantal meldingen zien ten opzichte van 2008. In de Hambaken, 
Binnenstad, Noord en Muntel/Vliert is het aantal incidenten juist flink afgenomen. 

• Aantal harde-kern-jongeren constant, aantal (jeugdige) veelplegers iets toegenomen 
De gemeente ’s-Hertogenbosch kent ten opzichte van de G31 en de andere vier grote Brabantse 
steden, de meeste harde-kern-jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar.  

Het aantal jeugdige veelplegers in ’s-Hertogenbosch is in 2008 licht gestegen ten opzichte van het 
jaar daarvoor.  
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Het aantal minderjarige veelplegers bestaat voor bijna de helft uit Marokkanen en het aantal 
minderjarige harde-kern-jongeren uit 41% Marokkanen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel 
Marokkanen iets toegenomen. In de groep meerderjarige veelplegers en harde-kern-jongeren zijn ze 
minder vertegenwoordigd, maar maken ze nog altijd 15% tot een kwart van de verschillende groepen 
uit. Ten opzichte van 2007 is het aandeel Marokkanen in deze groepen juist afgenomen. 

Verdere details, waaronder een uitsplitsing en analyse op wijkniveau is in het onderhavige rapport te 
vinden.  

Beleidsprestaties 
Ook in 2009 is er op vele fronten gewerkt aan de verbetering van de veiligheidssituatie in ’s-
Hertogenbosch. Daarbij is het Integraal Veiligheidsplan Veiligheid (IVP) leidend geweest. Zwaar 
ingezet is op de speerpunten: overlast, geweld en vermogensdelicten. 

In verband met de overlast heeft een intensieve aanpak plaatsgevonden in de Hambaken. Een 
speciaal actieplan is daarvoor ontwikkeld en tot uitvoering gebracht.  
Ook is de introductie van de straatcoaches in 2009 gestart.  

Wat betreft het geweld is de inzet vooral gericht geweest op de uitvoering van de convenant veilig 
uitgaan. Ook op het thema huiselijk geweld is een aantal activiteiten ondernomen als uitvoering van 
de wet tijdelijk huisverbod.  

Het beleid met betrekking tot vermogensdelicten is tot uitvoering gekomen via diverse lijnen en 
projecten. Gedacht kan worden aan de uitvoering van projecten als ‘geef inbrekers geen kans’ en 
‘samen tegen inbrekers’.  
Ook zijn verschillende preventiemaatregelen tegen fietsendiefstal geformuleerd, welke in het kader 
van het plan ‘Lekker fietsen’ tot uitvoering komen.  
Ook is een aantal maatregelen genomen om auto inbraken tegen te gaan, zoals verscherpt toezicht 
op hotspots, inzet van lokauto’s, verbeteringen openbare ruimte en de organisatie van een 
publiekscampagne.  
Ook belangrijk is de samenwerking in het kader van het ‘keurmerk veilig ondernemen’. De uitvoering 
richt zich daarbij vooral op locaties de Binnenstad, de Helftheuvelpassage, bedrijventerrein 
Kruisstraat en de Rietvelden-Vutter.  
Ook is een convenant met andere gemeenten en het rijk gesloten om de problemen met de 
Nederlandse Marokkaanse risicojongeren aan te pakken. Belangrijk daarbij zijn: tegengaan 
schooluitval, overlast, werkloosheid en criminaliteit.  

Bij de samenwerking in het Veiligheidshuis staan drie thema’s centraal: jeugd, veelplegers en huiselijk 
geweld.  
De aanpak jeugdoverlast is afgelopen jaar geïntensiveerd. Nadat verschillende overlastgevende en 
criminele groepen in kaart zijn gebracht wordt bepaald welke groepen prioritair worden aangepakt. In 
het casusoverleg Overlastgevende Risico Jeugd (ORJ) wordt dit vervolgens tot uitvoering gebracht. In 
2009 is extra ingezet in de Hambaken, wat tot een aanzienlijke daling van de jeugdoverlast heeft 
geleid.  
De veelplegersaanpak is afgelopen jaren aangescherpt. Ook is in 2009 geïnvesteerd in de nazorg 
voor ex-gedetineerden.  
Het aantal casus huiselijk geweld ter behandeling in het casusoverleg is flink toegenomen. In de 
aanpak wordt tussen de verschillende partners nauw samengewerkt.  
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1. Inleiding 

De veiligheidsmonitor 2010 biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkelingen hierin.  
Er liggen een aantal wijzigingen ten grondslag aan deze monitor. Ten eerste is er een nieuw Integraal 
Veiligheids Plan (IVP), dat voor de jaren 2010-2014 richting geeft aan het veiligheidsbeleid in  
’s-Hertogenbosch. Met de opzet van deze rapportage is zoveel mogelijk bij het IVP aangesloten. Zo 
worden de streefwaarden uit het IVP voor 2015 en de feitelijke veiligheidssituatie op dit moment, aan 
elkaar gekoppeld. 
Ten tweede zijn er wijzigingen ten aanzien van de gebruikte basisbronnen van deze monitor. Zoals 
gebruikelijk is de monitor gebaseerd op twee basisbronnen: een enquête onder de inwoners van  
’s-Hertogenbosch naar de veiligheids- en leefbaarheidsbeleving en cijfers uit het registratiesysteem 
van de politie. Nieuw is dat in het najaar van 2009 voor de enquête aansluiting is gezocht bij de 
landelijke veiligheidsmonitor. Een andere wijziging betreft het gebruik van politiecijfers. Naast 
incidenten is voor bepaalde thema’s de keuze gemaakt om in termen van aangiften te rapporteren1. 
Reden hiervoor is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij diverse rapportages van de politie. Het gaat 
om de thema’s geweld, woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, winkeldiefstal, bedrijfsdiefstal. 
Tot slot is de veiligheidsindex gemoderniseerd omwille van een betere weergave van de 
veiligheidsontwikkeling. Niet de inhoud, maar de presentatievorm is gewijzigd.

Om de veiligheidsmonitor compleet te maken, heeft op 20 mei 2010 een interactieve bijeenkomst 
plaatsgevonden waarvoor onder meer alle wijkagenten en wijkmanagers waren uitgenodigd. Doel van 
de bijeenkomst was het verhaal achter de cijfers boven water te krijgen. Na een presentatie van de 
belangrijkste resultaten van de veiligheidsmonitor 2010, zijn de resultaten op wijkniveau door de 
praktijkdeskundigen nader besproken en is er gezocht naar verklaringen. 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een algemeen beeld van de veiligheidssituatie in ’s-Hertogenbosch geschetst 
aan de hand van de veiligheidsindex. Ook wordt de positie van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
regionaal en landelijk geduid. Vervolgens wordt nader ingezoomd op de ontwikkelingen die ten 
grondslag liggen aan het algemene beeld van de veiligheidssituatie. Dit wordt gedaan aan de hand 
van de ontwikkelingen op drie veiligheidsthema’s: in hoofdstuk 3 komt het thema Veilige woon- en 
leefomgeving aan bod; hoofdstuk 4 gaat in op Bedrijvigheid en Veiligheid; en het thema Jeugd en 
Veiligheid wordt behandeld in hoofdstuk 5. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een beschrijving van de 
belangrijkste ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid van de gemeente. 

De rapportage biedt een samenvattend beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente ’s-Hertogen-
bosch. Meer (specifieke) informatie kan verkregen worden bij de afdeling Onderzoek & Statistiek. 

Bijlagen 
In bijlage 1 is een wijkanalyse opgenomen. Per wijk zijn de belangrijkste ontwikkelingen op 
veiligheidsgebied beschreven. Elke wijkbeschrijving wordt voorafgegaan door een figuur waarin het 
verloop van de veiligheidsindex van de betreffende wijk in de tijd is afgezet tegen die van de stad 
gemiddeld2. 
In bijlage 2 zijn twee kaartjes opgenomen met een overzicht van de wijken, buurten en de GSB-
aandachtsgebieden van ’s-Hertogenbosch. 

                                                     
1  Wat de politiecijfers betreft wordt er in deze rapportage afwisselend gesproken over aangiften en incidenten. Deze zijn als 

volgt gedefinieerd:  
Aangiften: alle voorvallen waarvan door burgers aangifte is gedaan bij de politie en waarbij een aangifteformulier is 
opgemaakt. (dit is dus inclusief internetaangifte) 

 Incidenten: alle voorvallen die bij de politie ter kennis zijn gekomen. (dus alle aangiften en misdrijven, aangevuld met die 
voorvallen waarvan geen aangifte is gedaan en/of die te licht zijn om als misdrijf gekwalificeerd te worden 

2 Conform afspraak worden de GSB-aandachtsgebieden om het jaar afzonderlijk onderzocht. In de monitor 2011 zal dit weer 
het geval zijn. Vanwege de beleidsinspanningen in de Hambaken, wordt dit aandachtsgebied op een paar thema’s wel iets 
nader beschouwd. 





11

2. Veiligheidssituatie en ontwikkelingen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld van de huidige veiligheidssituatie in de gemeente ’s-Herto-
genbosch geschetst. Dit wordt gedaan aan de hand van de gemeentelijke veiligheidsindex, die een 
samenvattend beeld geeft van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie, waarbij de verschillende 
wijken en de aandachtsgebieden (als totaal) ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd. 
Dit jaar wordt de veiligheidsindex alweer voor de achtste keer gepresenteerd. Zoals reeds 
aangegeven, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch onlangs opnieuw richting gegeven aan het 
veiligheidsbeleid, wat een uitgelezen moment was om eens kritisch naar de veiligheidsindex te kijken. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe presentatievorm van de veiligheidsindex.  

Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt de positie van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de 
Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad weergegeven.

2.2 Algemene veiligheidssituatie 

De veiligheidssituatie verbeterd 
Opnieuw is de veiligheidssituatie in de gemeente verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 
indexpunten gestegen ten opzichte van 2008. Zo laat figuur 1 zien. 
De veiligheidsindex geeft als een soort thermometer aan hoe het met de veiligheidssituatie in de 
gemeente is gesteld. De uitkomsten van de nieuwe veiligheidsindex zijn gebaseerd op dezelfde 
objectieve (incidentenregistraties van de politie3) en subjectieve veiligheidsindicatoren 
(veiligheidsbeleving van inwoners van ’s-Hertogenbosch4) als de oude veiligheidsindex. Het verschil 
zit in de presentatie. De 0-lijn geeft de gemiddelde veiligheidsindex van 2008 aan. Dat jaar wordt als 
ijkpunt genomen om de veiligheidsindex tegen af te kunnen zetten. Hier geldt ook: hoe hoger het 
indexcijfer, hoe beter de veiligheidssituatie. – of + geeft de richting van de afwijking van het 
gemiddelde van 2008 aan (onder of boven het gemiddelde van 2008). 

Figuur 1 Veiligheidsindex totale stad (2005-2009)
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De volgende figuur laat zien hoe de verschillende wijken ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd 
en hoe de ontwikkeling in de afgelopen periode is geweest.

                                                     
3  Incidenten vernielingen, overlast door jongeren, drugsoverlast, auto-inbraak, woninginbraak 
4  Rommel op straat, vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes, overlast van groepen jongeren, bedreiging in eigen 

buurt, gewelddelicten, drugsoverlast, inbraak in woningen, diefstal uit auto’s (komt vaak voor, volgens respondenten); gevoel 
van onveiligheid in eigen buurt (vaak en soms); en cijfer voor veiligheid (rapportcijfer). 
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Figuur 2 Veiligheidsindex per wijk 2008-2009
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De veiligheidssituatie is er in de meeste wijken op vooruit gegaan. De grootste vooruitgang zien we in 
de zwakkere wijken: de Binnenstad, de aandachtsgebieden als totaal, Graafsepoort, Noord en West. 
De sterkere wijken laten een vrij stabiel beeld zien. Net als vorig jaar is de veiligheidssituatie in de 
Groote Wielen het beste. 

AD Misdaadmeter 
In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad worden jaarlijks de Nederlandse gemeenten 
gerangordend naar de mate waarin bepaalde vormen van criminaliteit voorkomen. Een score 1 is in 
de Misdaadmeter de minst gunstige score. De rangorde van de vijf grote Brabantse gemeenten 
temidden van de overige Nederlandse gemeenten, staat vermeld in tabel 1. De scores zijn gebaseerd 
op de meest recente publicatie van de Misdaadmeter (mei 2010). Het gaat hier om de cijfers van 
2009.

Tabel 1 Positie B5 temidden van de overige Nederlandse gemeenten volgens de AD Misdaadmeter5

’s-Hertogenbosch Eindhoven Tilburg Breda Helmond
Misdaadscore totaal 17 1 3 11 32 
Rangorde B5 4 1 2 3 5 

Bron: Misdaadmeter Algemeen Dagblad mei 2010 (cijfers 2009) 

Ten opzichte van de andere vier Brabantse gemeenten staat ’s-Hertogenbosch op de vierde plaats. 
Alleen Helmond scoort beter dan ’s-Hertogenbosch. Landelijk gezien staat ’s-Hertogenbosch op de 
17e plaats, een verbetering ten opzichte van de vorige Misdaadmeter van juni 2009 (cijfers 2008) toen 
’s-Hertogenbosch nog op de 12e plaats stond. Deze positieve ontwikkeling op de ranglijst hangt 
samen met ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch maar ook in andere steden. In ’s-Hertogenbosch is 
sprake van een afname van de volgende delicten: overvallen, straatroof, vernielingen en diefstal uit 
auto's.

                                                     
5  De misdaadscore per gemeente wordt bepaald door de positie van die gemeente op de landelijke ranglijsten van tien 

delicten. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een motorvoertuig, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, 
vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. De eerste zes genoemde tellen dubbel zo zwaar 
mee. De scores zijn relatief: het aantal delicten is afgezet tegen het inwoneraantal. Zo ontstaat de kans op het plaatsvinden 
van een delict. Gemeenten met minder dan vierduizend inwoners zijn niet meegeteld in de score. Door hun lage 
inwoneraantal zou een ernstige misdaad onevenredig zwaar meetellen. Daarnaast heeft de politie Zeeland dit jaar geen 
gegevens aangeleverd vanwege problemen met de overstap naar een nieuw computersysteem. De Zeeuwse gemeenten 
staan hierdoor niet in de landelijke ranglijst. 

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
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2.3 Ontwikkelingen per veiligheidsthema 

Welke ontwikkelingen liggen nu ten grondslag aan de hiervoor beschreven algemene 
veiligheidssituatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch? In de volgende drie hoofdstukken wordt hier 
nader op ingezoomd. Het gaat om ontwikkelingen op drie veiligheidsthema’s, namelijk: Veilige woon-
en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, en Jeugd en veiligheid.  
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3. Veilige woon- en leefomgeving 

Het thema veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema’s die direct met de alledaagse 
kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. Het gaat om overlast van 
bewoners, verloedering kwaliteit woonomgeving, onveiligheidsgevoelens, huiselijk geweld, geweld 
(op straat), woninginbraak, voertuigcriminaliteit, overige veel voorkomende criminaliteit en drugs- en 
alcoholoverlast.  

3.1 Overlast van bewoners en sociale kwaliteit leefomgeving 

Overlast van bewoners is afgenomen 
Overlast draagt in negatieve zin bij aan de leefbaarheid van de buurt. Om de sociale overlast in de 
buurt in beeld te krijgen, is een score samengesteld op basis van de mate van overlast die wordt 
ervaren door: dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast 
en overlast van groepen jongeren.
De geconstrueerde schaal loopt van 0 tot 10. Naarmate de score hoger is, is er sprake van meer 
sociale overlast. 

Figuur 3 Schaalscore ‘Sociale overlast’ (score 0-10) per wijk (2008-2009)
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De sociale overlast is afgelopen jaar verminderd. De schaalscore Sociale overlast is van 2,2 in 2008 
gedaald naar 1,9 in 2009. Vergeleken met 2008 laten nagenoeg alle wijken een positieve ontwikkeling 
zien, met name Noord, Engelen, Zuidoost en de Binnenstad. In laatstgenoemde wijk wordt nog wel de 
meeste sociale overlast ervaren, maar dat ligt voor de hand gelet op de functies van de Binnenstad. 
De Groote Wielen blijft de wijk met de minst ervaren sociale overlast. 

De inwoners van ’s-Hertogenbosch ervaren in 2009 ook beduidend minder vaak overlast van 
omwonenden dan in 2008 (in 2008 vond nog 6,7% dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in 
de eigen buurt, in 2009 is dit percentage gedaald naar 4,4%). Hiermee is de in het IVP geformuleerde 
streefwaarde van maximaal 5% in 2015, bereikt. Per wijk bezien zijn er nog twee die boven deze 
streefwaarde zitten, namelijk Graafsepoort (9,9%) en Muntel/Vliert (8,6%).   

Deze positieve ontwikkeling ten aanzien van burenoverlast, blijkt ook uit de politiecijfers. De politie 
heeft minder meldingen geregistreerd. In 2009 is er sprake van 13 meldingen per 1.000 inwoners. In 
2008 waren dit er nog 16.  

Sociale kwaliteit leefomgeving is stabiel gebleven
Naast overlast van bewoners is er gekeken naar de sociale kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij 
staan de sociale contacten en de betrokkenheid tussen buurtbewoners centraal. De perceptie hiervan 

0 2 4 6 8 10
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is in de schaalscore ‘Sociale cohesie’ uitgedrukt. De inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn gevraagd 
hun mening te geven ten aanzien van een viertal stellingen: “mensen kennen elkaar nauwelijks”, 
“mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om”, “dit is een gezellige buurt met 
veel saamhorigheid” en “ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen”. Deze stellingen zijn 
samengevoegd toe één schaalscore die de mate van cohesie in de buurt meet op een schaal van 0 
tot 10 (hoe hoger de score, hoe meer sociale cohesie).  

De schaalscore ‘Sociale cohesie’ bedraagt 6,0 voor de totale stad. Deze score laat een heel stabiel 
beeld zien over de jaren.  
Engelen, de Groote Wielen en Empel kennen de meeste sociale cohesie in de buurt en in de 
Binnenstad, Graafsepoort, de aandachtsgebieden als totaal, West en Noord is er sprake van de 
minste sociale samenhang.

3.2 Verloedering kwaliteit woonomgeving 

Woonomgeving beter gewaardeerd 
Gemiddeld geeft de inwoner van ’s-Hertogenbosch een 7,4 voor de woonomgeving in de eigen buurt. 
Hiermee is men positiever dan in 2008 (7,0). In Engelen zijn de mensen het best te spreken over de 
eigen woonomgeving (8,1). In West is men met een 6,8 relatief het minst tevreden.   

Figuur 4 Rapportcijfer woonomgeving per wijk (2008-2009) 
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Kwaliteit van de fysieke woonomgeving verbeterd 
De kwaliteit van de woonomgeving is ook in kaart gebracht aan de hand van de mate van fysieke 
verloedering die wordt ervaren. Om de fysieke verloedering in de buurt in beeld te brengen, is een 
score samengesteld op basis van de volgende vier vragen over de perceptie van de woonomgeving: 
de mate van bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat en 
vernieling van straatmeubilair in de eigen buurt. Hoe hoger de score op deze schaal, des te meer 
fysieke verloedering wordt ervaren. 

0 2 4 6 8 10
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Figuur 5 Schaalscore Fysieke verloedering (score 0-10) per wijk (2008-2009) 
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De schaalscore fysieke verloedering voor de totale stad bedraagt 4,0. Dit betekent een verbetering 
ten opzichte van 2008 (4,7). Deze verbetering geldt voor alle wijken. Er zijn echter nog een paar 
wijken die boven de streefwaarde voor 2015 uitkomen, waaronder de aandachtsgebieden als totaal, 
West, Noord, Graafsepoort en Zuidoost.  

Vervuiling en illegale stort afgenomen 
Sinds oktober 2007 komen er meldingen binnen bij het loket Meldpunt Openbare Ruimte van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Bewoners kunnen contact opnemen met het Meldpunt over losliggende 
stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, 
vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, doodgereden dieren, watervervuiling, 
stank- en geluidsoverlast van bedrijven en allerlei andere zaken die te maken hebben met de 
leefomgeving op straat.
Er is gekeken naar de meest voorkomende meldingen/klachten in 2009 die betrekking hebben op 
illegale stort en vervuiling. Hieruit blijkt dat vooral illegale stort in de hoedanigheid van 
grofvuil/huisraad voorkomt in de stad. Daarnaast worden vuilniszakken nogal eens verkeerd 
aangeboden. Vergeleken met 2008 zijn de meldingen/klachten over deze vormen van overlast echter 
behoorlijk afgenomen. Het aantal meldingen vervuiling is ook iets afgenomen ten opzichte van 2008 
van 13 naar 12 meldingen per 1.000 inwoners (tevens de maximale streefwaarde voor 2015). 

Vernielingen afgenomen 
In 2009 is het aantal gepleegde vernielingen volgens de politieregistratie afgenomen. Het aantal 
geregistreerde vernielingen ligt met 17 incidenten op het laagste peil sinds 2003 en ook onder de in 
het IVP vermelde streefwaarde van maximaal 20 incidenten in 2015. 
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Figuur 6 Aantal incidenten vernielingen per 1.000 inwoners (2003-2009)
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In bijna alle wijken is het aantal vernielingen afgenomen. Alleen de Binnenstad en de aandachts-
gebieden als totaal scoren boven de gestelde streefwaarde.  

Figuur 7 Aantal incidenten vernielingen per 1.000 inwoners per wijk (2008-2009) 
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3.3 Onveiligheidsgevoelens 

Onveiligheidsgevoelens: gemiddeld gelijk gebleven 
De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft ernaar dat in 2015 niet meer dan 2% van de inwoners zich 
vaak onveilig voelt in de eigen buurt. Net als in 2008 is dit resultaat voor de totale stad behaald (zie 
figuur 8).  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Figuur 8 Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt (2008-2009)

% voelt zich vaak onveilig in eigen buurt

3,5

3,3

3,1

3,0

2,7

2,2

2,0

1,9

1,6

1,1

1,1

0,9

0,0

0,0

0 1 2 3 4 5

BINNENSTAD

NOORD

GRAAFSEPOORT

ZUIDOOST

Totaal aandachtsgebieden

TOTALE STAD

MUNTEL-VLIERT

WEST

ROSMALEN NOORD

ROSMALEN ZUID

MAASPOORT

EMPEL

ENGELEN

DE GROOTE WIELEN

2008
2009
2015

Streefwaarde 2015=max. 2% 

De wijken Binnenstad, Noord, Graafsepoort, Zuidoost en de aandachtsgebieden als totaal zitten iets 
boven de streefwaarde van 2%. In Engelen en de Groote Wielen voelt niemand zich vaak onveilig. 
Opvallend is de positieve ontwikkeling in de aandachtsgebieden als totaal, West en Noord. 

3.4 Huiselijk Geweld 

Aangiften huiselijk geweld toegenomen 
Bij huiselijk geweld gaat het om geweld in de privé-sfeer, zoals partnergeweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. 

In onderstaande figuur is het aantal aangiften van huiselijk geweld weergegeven. Het aantal aangiften 
is in 2009 iets toegenomen. Een toename van het aantal aangiften hoeft echter niet te betekenen dat 
het aantal gevallen van huiselijk geweld ook daadwerkelijk is toegenomen. Het thema huiselijk geweld 
is de afgelopen periode veel in de publiciteit geweest. Mogelijk dat mensen die ermee geconfronteerd 
worden er nu makkelijker mee naar buiten durven te komen.  

Figuur 9 Aantal aangiften huiselijk geweld per 1.000 inwoners (2005-2009)  
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De volgende figuur laat zien dat in de zwakkere wijken meer aangiften van huiselijk geweld worden 
gedaan dan in de sterkere wijken.  
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De Binnenstad laat relatief de grootste toename zien. Empel en de Groote Wielen zijn de enige wijken 
waar sprake is van een afname van het aantal aangiften. 

Figuur 10 Aantal aangiften huiselijk geweld per 1.000 inwoners per wijk (2008-2009)  
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Steunpunt huiselijk geweld: aanmeldingen toegenomen 
Vanaf 29 maart 2006 functioneert in Brabant-Noord het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het 
werkgebied omvat 22 gemeenten. Als laagdrempelige en deskundige frontoffice heeft het SHG 
primair als doel om informatie, advies en doorverwijzing te bieden aan alle bij huiselijk geweld 
betrokken personen, instellingen en organisaties.  
Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook hier geldt dat dit niet automatisch 
betekent dat het aantal gevallen van huiselijk geweld ook daadwerkelijk is toegenomen. Men weet het 
steunpunt in ieder geval steeds beter te vinden. 

Tabel 2 Aantal aanmeldingen bij SHG in de gemeente ’s-Hertogenbosch (2006-2009) 
Aanmeldingen6

 raabkihcseb snevegeg neeG 6002
 )rebotko m/t( 86 7002

 97 8002
 89 9002

Bron: Jaarrapportages/werkplannen Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord 

3.5 Geweld 

Onder de noemer geweld kunnen diverse delicten geschaard worden, namelijk: zedenmisdrijven, 
moord, doodslag, openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. 

In de beleving van bewoners komt geweld iets minder vaak voor
De inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn van mening dat geweldsdelicten iets minder vaak voorkomen 
in de eigen buurt dan in 2008 (zie figuur 11). De streefwaarde voor 2015 is hiermee voor de totale 
stad bereikt.  

                                                     
6  Aanmeldingen door particulieren: (potentiële) slachtoffers, (potentiële) plegers, kinderen en jongeren als getuige van huiselijk 

geweld, omstanders, buren, familie, vrienden en aanmeldingen door professionals: leerkrachten, huisartsen, jeugdwerk, 
sportverenigingen, consultatiebureaus etc zijn hier bij elkaar geteld. 
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Figuur 11 Percentage inwoners dat vindt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt (2002-2009)
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Per wijk bezien, scoren de zwakkere wijken nog boven de streefwaarde voor 2015, met als 
opmerkelijke uitzondering de Binnenstad. 
Vergeleken met 2008 valt de positieve ontwikkeling op in de aandachtsgebieden als totaal, Noord en 
de Binnenstad. 

Figuur 12 Percentage inwoners dat vindt dat geweldsdelicten vaak voorkomen in de eigen buurt per wijk 
(2008-2009)
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Daarnaast is ook specifiek gevraagd naar het voorkomen van bedreiging. Ook dit komt volgens de 
inwoners van ’s-Hertogenbosch minder vaak voor dan in 2008. In 2009 vinden 2,1% van de burgers 
dat bedreiging vaak voorkomt in de eigen buurt (dit is tevens de maximale streefwaarde voor 2015), 
in 2008 was dit 3,5%. 

Aangiften geweldsdelicten heel licht toegenomen
In tegenstelling tot de beleving van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, heeft de politie in 2009 juist 
iets meer aangiften van geweldsdelicten geregistreerd dan in 2008 (zie figuur 13). De percentuele 
verschillen zijn echter minimaal. 
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Figuur 13 Aantal aangiften geweldsdelicten totaal per 1.000 inwoners (2002-2009)
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Net als in 2008 zijn de meeste aangiften afkomstig uit de Binnenstad. Ten opzichte van 2008 is het 
aantal aangiften relatief het meest toegenomen in Zuidoost en de Binnenstad. In de Hambaken is juist 
sprake van een afname van het aantal aangiften. Voor 2015 wordt gestreefd naar maximaal 8 
aangiften van geweldsdelicten per 1.000 inwoners7. Alleen de sterkste wijken voldoen hier op dit 
moment (ruimschoots) aan.

Figuur 14 Aantal aangiften geweldsdelicten totaal per 1.000 inwoners per wijk (2008-2009)
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3.6 Woninginbraak 

Aangiften woninginbraak heel licht toegenomen 
Na een dalende lijn sinds 2005, is het aantal aangiften van woninginbraak voor het eerst weer heel 
licht toegenomen (zie figuur 15).  

                                                     
7  In het IVP is de streefwaarde nog bepaald in termen van incidenten. Omdat er nu in het vervolg uitgegaan wordt van 

aangiften, heeft er een correctie/herberekening plaatsgevonden op de gestelde streefwaarden. Dit geldt voor alle thema’s in 
het rapport waarbij van aangiften wordt uitgegaan. 
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Figuur 15 Aantal aangiften diefstal/inbraak woning per 1.000 bewoonde adressen (2002-2009)
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De meeste aangiften worden gedaan door inwoners van Muntel/Vliert en Noord. Uit de Groote Wielen 
en Empel zijn de minste aangiften afkomstig.  

De ontwikkeling in de tijd laat grote verschillen tussen wijken zien (zie figuur 16). Er zijn een aantal 
wijken met een grote toename in het aantal aangiften van woninginbraak. Het gaat om Muntel/Vliert, 
Engelen, Zuidoost, Binnenstad, Rosmalen Noord en in mindere mate Noord.  
In de overige wijken is het aantal aangiften juist afgenomen, met name in Maaspoort, West, de 
Groote Wielen, de aandachtsgebieden als totaal en Rosmalen Zuid. Nagenoeg alle wijken zitten nog 
boven de streefwaarde van maximaal 11 aangiften per 1.000 bewoonde adressen. 

Figuur 16 Aantal aangiften diefstal/inbraak woning per 1.000 bewoonde adressen (2008-2009)
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Niet alleen in het aantal aangiften, maar ook in de beleving van de burger is het aantal inbraken in 
woningen in de buurt toegenomen.   
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Figuur 17 Percentage inwoners dat vindt dat woninginbraak vaak voorkomt in de eigen buurt (2002-2009) 
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In Muntel/Vliert vinden de meeste bewoners dat er in de buurt vaak wordt ingebroken (23,4%), in de 
Groote Wielen is dit percentage het kleinst (2,5%). Dit spoort met de aangiftenregistratie van de 
politie.
De meeste wijken laten een toename zien, met name Muntel/Vliert, Zuidoost, West en Noord. Verder 
valt de afname in Maaspoort op. 

Figuur 18 Percentage inwoners dat vindt dat woninginbraak vaak voorkomt in de eigen buurt per wijk (2008-
2009)
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3.7 Voertuigcriminaliteit 

Aangiften auto-inbraak afgenomen 
Met het aantal auto-inbraken stond ’s-Hertogenbosch in 2003 op de tweede plaats binnen de G25. 
Om dit aantal te verminderen en om uit de Top 10 te geraken, werd in 2003 het plan “Taskforce auto-
inbraken” opgesteld en in 2004 in uitvoering genomen. 
Het aantal aangiften van auto-inbraken is daarna drastisch gedaald naar 16,7 aangiften per 1.000 
inwoners in 2009. 
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Figuur 19 Aangiften diefstal uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners (2002-2009)
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In alle wijken is het aantal aangiften van auto-inbraken sinds 2008 afgenomen. Met name in de 
Binnenstad, Muntel/Vliert en Graafsepoort. De Binnenstad staat nog wel op de eerste plaats. 

Figuur 20 Aangiften diefstal uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners (2002-2009)
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Om deze dalende trend te continueren en om de doelstelling “weg uit de Top 10” te realiseren, is het 
maatregelenpakket geïntensiveerd en uitgebreid. Het streven voor 2015 is maximaal 10 aangiften per 
1.000 inwoners.

Ook in de beleving van de inwoners van ’s-Hertogenbosch komt diefstal uit auto’s minder vaak voor. 
In 2008 vond 19,3% dat dit vaak voorkwam in de eigen buurt, in 2009 is dat 17,6%. 
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Figuur 21 Percentage inwoners dat vindt dat diefstal uit auto’s vaak voorkomt in de eigen buurt (2002-2009) 
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Aangiften fietsendiefstal vrij stabiel  
Het aantal aangiften van gestolen fietsen was in 2008 fors toegenomen. In 2009 lijkt er sprake te zijn 
van een afvlakking. Het absoluut aantal geregistreerde aangiften fietsendiefstal is wel op het hoogste 
punt van de afgelopen zeven jaar.  

Figuur 22 Aangiften diefstal brom-/snor-/fiets per 1.000 inwoners (2002-2009)
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De Binnenstad (met 86,6 aangiften per 1.000 inwoners) en Rosmalen Noord (met 14 aangiften per 
1.000 inwoners) zijn met name verantwoordelijk voor het stedelijk gemiddelde. In Muntel/Vliert en in 
Noord is er een afname van het aantal aangiften ten opzichte van 2008.  
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Figuur 23 Aangiften diefstal brom-/snor-/fiets per 1.000 inwoners per wijk (2008-2009)
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3.8 Overige veel voorkomende criminaliteit 

In de volgende figuur is een overzicht gegeven van het aantal minder- en meerderjarige veelplegers 
en harde-kern-jongeren en het aandeel Marokkanen hierin. De cijfers hebben betrekking op 2008 
(vergeleken met 2007). De KLPD heeft nog geen recentere cijfers aan de gemeente beschikbaar 
gesteld. 
Uit de gegevens blijkt dat het aantal minderjarige veelplegers voor bijna de helft uit Marokkanen 
(46%) bestaat en het aantal minderjarige harde-kern-jongeren uit 41% Marokkanen. Ten opzichte van 
2007 is het aandeel Marokkanen iets toegenomen. 
In de groep meerderjarige veelplegers en harde-kern-jongeren zijn ze minder vertegenwoordigd, 
maar maken ze nog altijd 15% tot een kwart van de verschillende groepen uit. Ten opzichte van 2007 
is het aandeel Marokkanen in beide groepen juist afgenomen. 

Figuur 24 Aantallen verdachten recidive 2007-2008  
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3.9 Drugs- en alcoholoverlast 

In de beleving van bewoners komt openbaar dronkenschap iets vaker voor 
Ruim zes procent van de burgers vindt dat openbare dronkenschap in de buurt vaak voorkomt. Het 
betreft een hele lichte stijging ten opzichte van 2008. De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft voor 
2015 naar een percentage van maximaal 4%.

Figuur 25 Percentage inwoners dat vindt dat openbaar dronkenschap vaak voorkomt in de eigen buurt (2002-
2009)
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Logischerwijs komt openbaar dronkenschap in de Binnenstad het vaakst voor.  
Verder valt op dat vergeleken met de situatie in 2008, relatief meer inwoners van de wijken 
Muntel/Vliert, Rosmalen Noord en Graafsepoort openbaar dronkenschap ervaren, terwijl men vooral 
in Rosmalen Zuid juist minder vaak dronken mensen op straat ziet.

Figuur 26 Percentage inwoners dat vindt dat openbaar dronkenschap vaak voorkomt in de eigen buurt (2002-
2009)

% vindt dat dronken mensen op straat vaak voorkomt

29,9

14,2

8,2

7,2

6,4

5,0

4,3

3,5

3,4

0,8

0,6

0,2

0,0

0,0

3020100

BINNENSTAD

MUNTEL-VLIERT

GRAAFSEPOORT

Totaal aandachtsgebieden

TOTALE STAD

ROSMALEN NOORD

WEST

ZUIDOOST

NOORD

ROSMALEN ZUID

EMPEL

MAASPOORT

DE GROOTE WIELEN

ENGELEN

2008
2009
2015

Streefwaarde 2015=max. 4% 

In de beleving van bewoners komt drugsoverlast minder vaak voor 
De volgende figuur geeft zicht op drugsoverlast die in de buurt wordt gesignaleerd. De positieve trend 
van 2008 zet zich in 2009 voort: 6,6% van de inwoners van ’s-Hertogenbosch vindt dat er vaak 
drugsoverlast in de buurt voorkomt, ten opzichte van 7,8% in 2008. 
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Figuur 27 Percentage inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak voorkomt in de eigen buurt (2002-2009) 
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De aandachtsgebieden als totaal, West, Binnenstad, Noord en Muntel/Vliert en Zuidoost scoren nog 
ver boven de streefwaarde van 5%. 
Ten opzichte van 2008 wordt er in Zuidoost en Graafsepoort relatief minder vaak drugsoverlast 
ervaren in de eigen buurt. In Muntel/Vliert en Rosmalen Zuid is het percentage juist toegenomen. 

Figuur 28 Percentage inwoners dat vindt dat drugsoverlast vaak voorkomt in de eigen buurt per wijk (2008-2009) 
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De afname van drugsoverlast in de beleving van de bewoners spoort met het aantal geregistreerde 
meldingen van drugsoverlast bij de politie. Het aantal neemt heel licht af van 1,5 per 1.000 inwoners 
in 2008 naar 1,3 in 2009. Opvallend is de relatief grote afname in de Binnenstad naar 4,1 incident. 
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4. Bedrijvigheid en veiligheid

Bij het veiligheidsthema bedrijvigheid en veiligheid gaat het om de onveiligheid die bedrijvigheid 
genereert of waar zij mee te maken heeft. Thema’s zijn onder meer de sociale veiligheid rond 
winkelcentra, bedrijven, uitgaan en bij grootschalige evenementen. Maatregelen in dit veld hebben 
vaak een gemengd publiek-privaat karakter.

4.1 Winkelcentra 

Onveiligheidsbeleving in winkelcentra ongewijzigd, maar forse veranderingen in wijken 
Het aandeel van de inwoners van ’s-Hertogenbosch dat zich vaak onveilig voelt in het winkelgebied in 
de eigen buurt, schommelt al een paar jaar rond de 3%, tevens de maximale streefwaarde voor 2015. 
Een aantal wijken zit hier nog net iets boven, met op een gedeelde eerste plaats de wijken Zuidoost 
en Graafsepoort met 5,3%. In Empel daarentegen, voelt niemand zich vaak onveilig. 
Ten opzichte van 2008 valt op dat in Noord, West en de aandachtsgebieden als totaal, relatief minder 
mensen zich vaak onveilig voelen, terwijl in Engelen en Muntel/Vliert relatief meer mensen zich vaak 
onveilig voelen in het winkelgebied in de eigen buurt. 

Figuur 29  Percentage inwoners dat aangeeft zich vaak onveilig te voelen in het winkelgebied in de eigen buurt 
per wijk (2008-2009)
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Aangiften winkeldiefstal licht afgenomen 
Wat het aantal aangiften van winkeldiefstallen betreft, zet de positieve ontwikkeling zich ook in 2009 
voort: in 2009 is het aantal aangiften van winkeldiefstal verder gedaald naar 3,4 aangiften per 1.000 
inwoners.  
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Figuur 30 Aantal aangiften winkeldiefstal per 1.000 inwoners (2003-2009)
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Ondanks dat er sprake is van een afname in het aantal aangiften, blijft de Binnenstad logischerwijs de 
wijk met de meeste aangiften van winkeldiefstal (met 25,8 aangiften per 1.000 inwoners). De overige 
wijken zitten onder de streefwaarde van maximaal 3 aangiften per 1.000 inwoners. 

4.2 Bedrijventerreinen 

Aangiften bedrijfsdiefstal licht afgenomen 
Ook in het aantal aangiften van bedrijfsdiefstallen is al enige jaren een positieve trend zichtbaar. Het 
aantal aangiften is sinds 2006 afgenomen, tot 3,3 aangiften per 1.000 inwoners in 2009.  

Figuur 31 Aantal aangiften diefstal af/uit bedrijf per 1.000 inwoners 2002-2009
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De wijken Binnenstad, West, Zuidoost, Noord en Engelen zitten nog boven de streefwaarde van 
maximaal 3 aangiften per 1.000 inwoners.  
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4.3 Uitgaan/horeca 

Onveiligheidsbeleving rondom uitgaansgelegenheden licht gestegen 
Het aandeel van de inwoners van ’s-Hertogenbosch dat zich vaak onveilig voelt rondom 
uitgaansgelegenheden in de eigen buurt is licht gestegen: van 3,5% in 2008 naar 4,3% in 2009. De 
gemeente streeft ernaar dat dit in 2015 maximaal 2% is. 

Overlast horecagelegenheden 
2,8% van de burgers geeft aan vaak overlast te ervaren door horecagelegenheden in de eigen buurt. 
Met name in de Binnenstad ervaart 11,7% vaak overlast. In de overige wijken fluctueert het 
percentage inwoners dat vaak overlast ervaart tussen 0 tot 4%. 

Soms doen mensen bij de politie melding van geluidshinder door horecagelegenheden. Net als in 
2008 betreft het 1 melding per 1.000 inwoners. Zoals te verwachten, is het aantal meldingen 
voornamelijk afkomstig uit de Binnenstad. 
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5. Jeugd en veiligheid  

Zoals de titel van het laatste veiligheidsthema al zegt, gaat het hier om de veiligheidsproblemen die 
specifiek met jeugd te maken hebben. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere jeugd. In 
de navolgende paragrafen wordt ingegaan op: Overlastgevende en criminele jeugdgroepen, Alcohol 
en Drugs, Individuele (criminele) jongeren en Veilig in en om de school. 

5.1 Overlastgevende en criminele jeugdgroepen 

In de beleving van bewoners komt overlast door jongeren minder vaak voor 
De laatste jaren vinden de inwoners van ’s-Hertogenbosch dat overlast van groepen jongeren in de 
buurt steeds minder vaak voorkomt. In 2009 is dit aandeel gedaald naar 14,7%, het laagste niveau tot 
nu toe. Hiermee is tevens de maximale streefwaarde voor 2015 bereikt.  

Figuur 32  Percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt in de eigen 
buurt (2002-2009) 
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Alhoewel nog niet alle wijken op dit streefniveau van 2015 zitten, laten de meeste een positieve 
ontwikkeling zien ten aanzien van 2008, met uitzondering van West. Inwoners van West ervaren de 
meeste overlast van jongeren. 
Ook de afname in Graafsepoort en de toename in Maaspoort en Empel zijn opvallend. 

Figuur 33  Percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt in de eigen 
buurt per wijk (2008-2009) 
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Incidenten overlast door jongeren licht afgenomen 
De beleving van de bevolking strookt met de politiecijfers. De in 2008 ingezette afname van het aantal 
incidenten zet zich in 2009 voorzichtig voort. Ook hier is de streefwaarde voor 2015 gehaald.  

Figuur 34 Aantal incidenten overlast door jongeren per 1.000 inwoners 2002-2009 
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De meeste overlastmeldingen zijn afkomstig uit de Hambaken en Maaspoort, de minste uit de Groote 
Wielen. 
De wijken Maaspoort en West laten een relatief grote toename van het aantal incidenten zien ten 
opzichte van 2008. In de Hambaken, Binnenstad, Noord en Muntel/Vliert is het aantal incidenten juist 
flink afgenomen. 

Figuur 35 Aantal incidenten overlast door jongeren per 1.000 inwoners per wijk (2008-2009) 
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Problematische jeugdgroepen in ’s-Hertogenbosch 
De volgende tabel is gebaseerd op de zogenaamde ‘shortlist groepscriminaliteit’8, een instrument 
waarmee problematische jeugdgroepen binnen de gemeente periodiek in beeld kunnen worden 
gebracht. De betreffende lijst wordt ieder jaar binnen het casusoverleg ‘Overlastgevende Risico 
Jeugd’ (ORJ) van het Veiligheidshuis gevalideerd naar aanleiding van de inzichten van de 
veiligheidspartners binnen dit casusoverleg. De onderstaande lijst betreft de meest actuele lijst van 
eind 2009. Onderscheiden worden criminele, overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen. Deze 
groepen kunnen als volgt worden omschreven. 

Criminele jeugdgroep 
Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn 
geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is 
dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële gewin i.p.v. voor de kick of het aanzien. 
Deze jongeren scoren ook hoog op de delicten waar de andere twee typen groepen ook hoog op 
scoren. De feiten zijn echter ernstiger en ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld. 

Overlastgevende jeugdgroep 
Deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel 
eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel minder 
gelegen liggen aan andere mensen. Geweld wordt niet geschuwd en de groepsleden zijn ook minder 
goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar de groep zich schuldig aan maakt, 
worden doelbewuster gepleegd en de groep is ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt wordt. 

Hinderlijke jeugdgroep 
Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig en trekt zich niet zoveel aan van de 
omgeving. Soms loopt het wel eens uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is 
doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maakt de groep zich 
incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig 
aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een 
groep die nog voldoende ‘autoriteitsgevoelig’ is en aangesproken kan worden op zijn gedrag. 

Volgens de lijst zijn er in ’s-Hertogenbosch drie criminele jeugdgroepen, vier overlastgevende 
groepen en zes hinderlijke groepen9. Net als uit de vorige meting blijkt dat zich in de wijken Noord en 
West meerdere problematische groepen ophouden.  

Tabel 3 Shortlist overlast en groepscriminaliteit jeugd ’s-Hertogenbosch eind 2009 (volgens methodiek Beke) 

Wijk Aard problematische jeugdgroepen 
-Crimineel (2x) Noord -Hinderlijk (2x) 
-Crimineel (1x) 
-Overlast (1x) West 
-Hinderlijk (1x) 

 )x1( tsalrevO- nelegnE
 )x1( kjilredniH- troopsaaM
 )x1( tsalrevO- drooN nelamsoR

niH- troopesfaarG derlijk (2x) 
 )x1( tsalrevO- tsoodiuZ

Bron: Wijkmanagers gemeente ’s-Hertogenbosch en politie, gevalideerd in Overleg Risicojeugd Veiligheidshuis 
(ORJ), eind 2009. 

                                                     
8  Naar de methodiek van Beke 
9  Door een iets andere benadering ten aanzien van hinderlijke groepen dan in 2008 mogen de resultaten van 2009 niet 

vergeleken worden met die van 2008.
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5.2 Alcohol en Drugs10

Alcoholgebruik jongeren (12-17 jaar) is gelijk gebleven 
Het percentage jongeren (12-17jaar) dat wel eens alcohol drinkt, is met 43% in 2008 gelijk gebleven 
aan de situatie in 2006. Voor 2015 wordt gestreefd naar maximaal 40%. 
Bij de 12-17 jarigen is de gemiddelde aanvangsleeftijd wat betreft alcoholgebruik 13,4 jaar. Het 
streven voor 2015 is dat de gemiddelde leeftijd bij het eerste drankje niet gedaald is ten opzichte van 
dit niveau van 2008.
12-17 jarigen hebben gemiddeld op 3,8 dagen alcohol gedronken in de laatste 4 weken. In het IVP 
wordt voor 2015 het doel gesteld dat jongeren die wel eens alcohol drinken dit doen op niet meer dan 
4 dagen per 4 weken. 

Drugsgebruik: weinig jongeren gebruiken drugs 
Van de 12-17 jarigen gebruikt 7% wel eens drugs. Als er al drugs worden gebruikt is dat in ruim 80% 
van de gevallen hasj en in ongeveer 10% van de gevallen paddo’s. Een zeer klein deel van de 12-17 
jarigen experimenteert met het gebruik van xtc, amfetamine/slaapmiddelen en cocaïne. 

5.3 Individuele criminele jongeren 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van diverse beleidsmatig relevante 
verdachtengroepen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het aantal harde-kern-jongeren (12 t/m 
24 jaar), minderjarige verdachten (12 t/m 17 jaar), jongvolwassen verdachten (18 t/m 24 jaar), 
jeugdige veelplegers en criminele Marokkaanse jongeren. De gegevens zijn afkomstig van de KLPD 
Dienst IPOL (HKS registratie), juni 2009. De cijfers 2008 zijn voorlopige cijfers. De KLPD heeft nog 
geen recentere cijfers aangeleverd. 

Aantal harde-kern-jongeren (12 t/m 24 jaar) constant 
De volgende figuur laat zien hoe het aandeel ‘harde-kern-jongeren’11 in ’s-Hertogenbosch zich 
verhoudt tot het aandeel ‘harde-kern-jongeren’ in de vijf grote Brabantse steden (B5) en de G31. 

Figuur 36 Aantallen harde-kern-jongeren op de 10.000 in de bevolking (van 12 t/m 24 jaar)
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10  Bron: Jeugd- en Onderwijsmonitor ’s-Hertogenbosch 2008-2009 
11  Harde-kern-jongere: een persoon in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar die in het peiljaar twee zware misdrijven heeft gepleegd en

bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten (=een politiecontact waarbij proces-verbaal wegens het plegen van een of 
meer misdrijven is opgemaakt) heeft opgelopen of die in het peiljaar ten minste drie zware misdrijven heeft gepleegd (Bron: 
De G31-tabellen, KLPD). 
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Uit de figuur blijkt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch ten opzichte van de G31 en de andere vier 
grote Brabantse steden, relatief veel ‘harde-kern-jongeren’ kent. Na een positieve ontwikkeling in 
2007 is de situatie in de gemeente in 2008 op een gelijk niveau gebleven, namelijk 45 harde-kern-
jongeren per 10.000 inwoners van 12 t/m 24 jaar. Voor 2015 wordt er gestreefd naar maximaal 30 
harde-kern-jongeren. De andere vier grote Brabantse steden laten een positieve ontwikkeling zien ten 
aanzien van 2007, met name Eindhoven en Breda. 

Minderjarige verdachten12 (12 t/m 17 jaar) afgenomen 
Uit dezelfde gegevensbron blijkt dat Tilburg van de B5 de meeste minderjarige verdachten kent, 
namelijk 379. Deze gemeente zit daarmee rond het gemiddelde van de G31 (met 381 per 10.000 in 
de bevolking van 12 t/m 17 jaar). ’s-Hertogenbosch komt op de tweede plaats met 289 minderjarige 
verdachten. Vergeleken met 2007 zijn dit er ruim 100 minder. Op de derde positie komt Eindhoven 
met 240 verdachten, gevolgd door Breda en Helmond (met respectievelijk 215 en 205 minderjarige
verdachten). 

Jongvolwassen verdachten (18 t/m 24 jaar) afgenomen 
Uit deze bron blijkt ook dat ’s-Hertogenbosch en Helmond de meeste jongvolwassen verdachten 
kennen (respectievelijk 508 en 507 per 10.000 in de bevolking van 18 t/m 24 jaar). Dit is boven het 
gemiddelde van de G31 (456). De andere Brabantse gemeenten zitten onder dit gemiddelde. 
Eindhoven en Breda scoren hier het beste (316 en 310). 
De afname die zich in ’s-Hertogenbosch sinds 2007 voordoet, zet zich ook in 2008 voort, zij het iets 
minder snel. Helmond is de enige gemeente waar het aantal sinds 2007 is toegenomen. 

(Jeugdige) veelplegers13 licht gestegen 
De volgende figuur laat zien hoe het aandeel ‘jeugdige veelplegers’ in ’s-Hertogenbosch zich 
verhoudt tot het aandeel ‘jeugdige veelplegers’ in de vijf grote Brabantse steden (B5) en de G31. 

Figuur 37 Aantallen Jeugdige veelplegers (12 t/m 17) op de 10.000 in de minderjarige bevolking 
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Het aantal jeugdige veelplegers in ’s-Hertogenbosch is in 2008 licht gestegen ten opzichte van het 
jaar daarvoor. Hoewel de stad na Tilburg de meeste jeugdige veelplegers kent, ligt het aantal nog net 
onder het gemiddelde van de G31. 

                                                     
12 Verdachte: een persoon van 12 jaar of ouder die door de politie is aangehouden en tegen wie een proces-verbaal is 

opgemaakt omdat een redelijk vermoeden bestaat dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd (Bron: De G31-tabellen, KLPD). 
13 Jeugdige veelpleger: een persoon in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in zijn gehele criminele verleden meer dan vijf

processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar (=het jaar waarin aangiften en 
verdachten waarover wordt gerapporteerd zijn geregistreerd) (Bron: De G31-tabellen, KLPD). 
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Criminele Marokkaanse jongeren 
In de volgende figuur is een overzicht gegeven van het aantal minder- en meerderjarige veelplegers 
en harde-kern-jongeren en het aandeel Marokkanen hierin. De cijfers hebben betrekking op 2008 
(vergeleken met 2007).  
Uit de gegevens blijkt dat het aantal minderjarige veelplegers voor bijna de helft uit Marokkanen 
(46%) bestaat en het aantal minderjarige harde-kern-jongeren uit 41% Marokkanen. Ten opzichte van 
2007 is het aandeel Marokkanen iets toegenomen. 
In de groep meerderjarige veelplegers en harde-kern-jongeren zijn ze minder vertegenwoordigd, 
maar maken ze nog altijd 15% tot een kwart van de verschillende groepen uit. Ten opzichte van 2007 
is het aandeel Marokkanen in beide groepen juist afgenomen. 

Figuur 38 Aantallen verdachten recidive 2007-2008 

Bron: KLPD Dienst IPOL (HKS registratie), juni 2009, cijfer 2008 (=voorlopige cijfers) 

5.4 Veilig in en om de school 

Het laatste onderwerp dat binnen het thema Jeugd en veiligheid een plaats heeft, is Veilig in en om 
de school.  

Eens in de twee jaar wordt de veiligheidsthermometer uitgevoerd. Het betreft een onderzoek onder 
leerlingen van het voortgezet onderwijs in de gemeente ’s-Hertogenbosch naar de veiligheidsbeleving 
in en om de school. 
In onderstaande tabel zijn een aantal resultaten van het onderzoek weergegeven, waarin het jaar 
2009 is afgezet tegen het jaar 2007.

Veiligheidsbeleving in en om de school ongeveer gelijk gebleven 
Uit de resultaten blijkt dat de veiligheidsbeleving van leerlingen in en om de school nauwelijks is 
veranderd ten opzichte van 2007. De veiligheidsbeleving in de klas en rond de school zal iets moeten 
verbeteren om aan de streefwaarden voor 2015 te voldoen.  

Tabel 4 Veiligheidsbeleving van leerlingen van het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch (2007 en 2009) 

Deze we(e)k-/maand(en) 
voelde ik me….. 

Niet zo veilig/ 
(erg) onveilig (2007) 

Niet zo veilig/ 
(erg) onveilig (2009) 

Streefwaarde 2015 
(IVP)

 %4 laamixaM %6 %5 salk ed nI
 - %01 %21 loohcs ed nI

Rond de school 15% 17% Maximaal 14% 
Tussen huis en school 16% 15% - 

Bron: Veiligheidsthermometer (2007 en 2009) project school en veiligheid, afdeling Jeugd en Onderwijs 
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6. Beleidsprestaties 

6.1 Inleiding 

Een veilige stad vormt een belangrijke doelstelling binnen het gemeentelijk beleid. De complexiteit 
van het veiligheidsvraagstuk vereist een integrale aanpak die binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 
steeds beter vorm en inhoud krijgt. Een integrale aanpak vraagt om intensieve samenwerking met 
partners, waarbij de gemeente een stevige regierol pakt en krijgt. Deze integrale aanpak heeft in 2009 
ook gevolgen gehad voor de wijze waarop het beleidsveld veiligheid werd gepositioneerd. In oktober 
2009 is er binnen de gemeentelijke organisatie een afdeling Openbare Orde en Veiligheid ingesteld, 
als onderdeel van de sector Bestuurszaken. De keuze voor een afdeling is vooral voortgekomen uit 
de behoefte de regierol van de gemeente verder te versterken en de integrale aanpak zowel intern 
binnen de gemeente, als extern in samenwerking met andere partners, beter te borgen en zichtbaar 
te maken. 

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in 2009 worden in de volgende 
paragrafen beschreven.  

6.2 Integrale aanpak veiligheid 

In 2009 is er door de gemeente in samenwerking met de belangrijkste veiligheidspartners een nieuw 
Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld voor de periode 2010-2014. Dit plan is kaderstellend voor 
het veiligheidsbeleid in de komende jaren. De belangrijkste speerpunten zijn: 

● overlast 
● geweld 
● vermogensdelicten (autoinbraken, woninginbraken en fietsendiefstallen) 

Op basis van het IVP 2010-2014 worden jaarlijks uitvoeringsplannen opgesteld. Bij het opstellen van 
de jaarlijkse uitvoeringsplannen zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor van groot belang. Met 
behulp van de Veiligheidsmonitor kan indien nodig worden bekeken in hoeverre het gemeentelijk 
beleid op koers ligt  in relatie tot de gestelde doelen en kan het beleid worden aangescherpt dan wel 
bijgestuurd. 

In de volgende paragraaf volgt een overzicht met de belangrijkste veiligheidsprojecten en 
maatregelen die in 2009 zijn uitgevoerd dan wel geïnitieerd. Daarbij wordt telkens aangegeven op 
welke speerpunten uit het gemeentelijk veiligheidsbeleid het project of de maatregel betrekking heeft. 
Sommige van deze projecten en maatregelen bevonden zich in 2009 reeds in de uitvoeringsfase. 
Andere bevonden zich nog in de voorbereidingsfase en worden pas in 2010 daadwerkelijk ten uitvoer 
gebracht. 

6.3 Veiligheidsprojecten en maatregelen in 2009 per speerpunt 

6.3.1 Overlast 

- Actieplan GSB-aandachtsgebied de Hambaken (speerpunten overlast en geweld) 
Met name eind 2007 en begin 2008 heeft de Hambaken te maken gehad met een forse problematiek 
op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Eind 2008 is daarom gewerkt aan een integraal pakket 
aan maatregelen om het tij te keren. De maatregelen zijn vastgelegd in een actieplan (het 
zogenaamde 19-punten plan) en hebben betrekking op onder andere de aanpak van multi-problem 
huishoudens, jeugdgroepen en overlastpanden. In 2009 is het 19-puntenplan succesvol uitgevoerd en 
heeft in sterke mate bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid. 
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Verschillende overlastpanden zijn gesloten en de geregistreerde meldingen jeugdoverlast bij de 
politie is sterk afgenomen (bijna 40%).    

- Aanpak overlast en verloedering 
’s-Hertogenbosch heeft, net als 39 andere gemeenten,  in 2009 het manifest “Overlast en 
Verloedering” ondertekend. Dit manifest bevat afspraken met het Rijk om overlast en verloedering 
aan te pakken. Deze afspraken hebben betrekking op vijf maatregelen, welke deels reeds 
gerealiseerd zijn en deels in 2010 uitgevoerd zullen worden: 
- versterking toezicht en handhaving met straatcoaches en toezichthouders 
- uitvoering van woonprogrammering bijzondere groepen 
-  uitvoering specifieke trajecten voor bijzondere groepen via het Centrum voor Trajectbegeleiding, 

met intensieve en integrale begeleiding op individueel niveau  
- versterking gerichte aanpak overlastpanden vanuit het Veiligheidshuis 
- welzijnswerk meer richten op verbetering van de sociale kwaliteit (frequentie van buurtcontacten 

en kwaliteit van dat contact) van de buurt en deze verbinden met de activiteiten die direct gericht 
zijn op overlastbestrijding.

- Straatcoaches 
In 2009 is gestart met de beleidsvoorbereiding voor de introductie van de straatcoaches. Hiervoor is 
een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk, die medio 2009 is gehonoreerd. 
In het 1e kwartaal 2010 zijn de straatcoaches operationeel van start gegaan. 
Doel van de straatcoaches is het aanspreken van jongeren op hun gedrag en, indien nodig, de politie 
inschakelen om jongeren te bewegen hun gedrag te beëindigen of jongeren te verbaliseren. Hierbij is 
het bouwen aan een vertrouwensband met de jongeren belangrijk, zonder daarbij gezag te verliezen 
Hierdoor kunnen de straatcoaches de jongeren effectief aanspreken. 
Daarnaast brengen straatcoaches jonge kinderen die vooral ‘s avonds buiten rond zwerven, naar huis 
en gaan met de ouders gesprekken aan over het gedrag van hun kind. Eventueel worden 
gedragsregels voor het betreffende kind afgesproken. 

De straatcoaches worden ingezet in de Hambaken- West en -Oost en zijn 7 dagen per week 
inzetbaar. 
Straatcoaches maken gebruiken van de in de wijk aanwezige netwerken, met dien verstande, dat zij 
minimaal deelnemen aan overleggen en maximaal aanwezig zullen zijn op straat. 
Straatcoaches lopen altijd in duo’s over straat. Dit is enerzijds voor de veiligheid van de straatcoaches 
zelf, maar ook omdat het meer indruk maakt op de jongeren.  
De straatcoaches zijn mensen uit de betreffende wijken zelf die door een geaccrediteerd bedrijf zijn 
opgeleid tot straatcoach. Ze kennen de buurten als geen ander. Daarnaast is zijn er een aantal 
straatcoaches van allochtone afkomst. Zij kunnen hun culturele achtergrond  gebruiken bij het 
aanspreken van jongeren. Dit blijkt zeer effectief.

6.3.2 Geweld 

- Convenant Veilig Uitgaan 
Koninklijk Horeca Nederland, afdelingen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, politie, brandweer en 
gemeente hebben in mei 2009 een convenant ondertekend waarin afspraken staan over maatregelen 
die de veiligheid tijdens de uitgaansuren voor bezoekers en ondernemers, maar ook voor 
professionals die tijdens de uitgaansuren hun werk uitvoeren (zoals politie-, brandweer- en 
ambulancepersoneel) moeten bevorderen. 

Een aantal van deze maatregelen is inmiddels al ingevoerd. Zo heeft de horeca huisregels opgesteld 
met bijbehorende klachtenregeling als opmaat naar een transparant deurbeleid. Ook zijn er 
zogenaamde (mobiele) ‘plaskruizen’ ingezet om het wildplassen tegen te gaan.  
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Daarnaast is het zogenaamde “weekendje weg” ingevoerd voor onder andere geweldplegers. Andere 
maatregelen die nog op stapel staan zijn: invoering van het collectief horecaverbod, trainingen voor 
portiers en de invoering van veiligheidsglas. 

- Huiselijk geweld 
ot huiselijk geweld behoort: lichamelijk geweld, seksueel misbruik en verkrachting binnen de huiselijke 
kring. Ook kan er sprake zijn van emotionele mishandeling en/of bedreiging, het
ogenaamd psychisch geweld. Het kan gaan om geweld waarvan een volwassene slachtoffer is, of om 
mishandeling of verwaarlozing van kinderen. 

Per 1 maart 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet schrijft voor dat een 
huisverbod kan worden opgelegd aan een pleger van huiselijk geweld, waardoor deze 10 dagen uit 
huis wordt geplaatst. Deze periode wordt gebruikt als afkoelingsperiode en om de hulpverlening aan 
alle betrokkenen (slachtoffer(s) en uithuisgeplaatsten) op te starten. Dit instrument is een 
bevoegdheid van de burgemeester. In 2009 heeft de burgemeester 9 keer een huisverbod opgelegd.  

Het interventieteam huiselijk geweld, onderdeel van het Steunpunt Huiselijk Geweld bij Juvans, heeft 
voor ruim 80 zaken huiselijk geweld een snelle interventie verzorgd. Dit betekent dat de hulptrajecten 
voor alle betrokkenen binnen 48 uur wordt opgestart. Het gaat hier om situatie waarin er geen 
huisverbod kan worden toegepast. 

6.3.3 Vermogensdelicten 

- Projecten ‘Geef Inbrekers Geen Kans’ en ‘Samen tegen Inbrekers’  
In mei 2007 is op initiatief van de gemeente en in samenwerking met de politie een preventieproject 
gestart om het aantal woninginbraken terug te dringen. Dit project, ‘Geef inbrekers geen kans’, richt 
zich op inbraakpreventie. De gemeente stimuleert particuliere huiseigenaren, door middel van een 
kosteloos preventieadvies, inbraakwerende maatregelen te nemen. Het project is na evaluatie 
omgezet in regulier beleid. Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch met een eigen huis kunnen zich 
melden bij de gemeente voor een kosteloos preventieadvies op maat. Zij kunnen zich hiervoor 
aanmelden via de site van de gemeente of telefonisch. Deze ‘service’ wordt periodiek gepromoot via 
de media en de site www.samenvoorveilig.nl

Het project ‘Samen tegen Inbrekers’ vindt eveneens sinds 2007 plaats op initiatief van de politie. Het 
richt zich op de aanpak van woninginbrekers in de ‘donkere maanden’ van het jaar. Het kent een 
sterke persoons- en gebiedsgerichte aanpak. Een aantal bij de politie bekende woninginbrekers wordt 
n op zeer actieve wijze in de gaten gehouden. Ook worden er op plekken, waar veel wordt ingebroken 
controles georganiseerd. Het project Samen tegen Inbrekers is er, zoals de naam al doet vermoeden, 
tevens op gericht de betrokkenheid van burgers te vergroten, waardoor de meldingsbereidheid 
toeneemt en de sociale cohesie in buurten wordt versterkt. Zo hebben burgers in de wijkcontroles 
geparticipeerd. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente door onder meer de 
preventieadviseurs van het project ‘Geef Inbrekers Geen Kans’ in te schakelen tijdens de deelname 
van bewoners aan controles. Alle acties zijn gecommuniceerd in een regionale campagne, bestaande 
uit advertenties, reclameborden en een interactieve website, waarmee de politie samen met de 
burgers de strijd tegen de woninginbreker aangaan. 

- Inzet van extra toezicht ter voorkoming van autoinbraken en fietsendiefstallen 

Fietsendiefstallen 
De preventieve aanpak van fietsendiefstallen is onderdeel van het beleidsplan “Lekker Fietsen”. Dit 
plan bevat een aantal preventieve maatregelen, waaronder de uitbreiding van de huidige 
stallingscapaciteit. Het gaat onder andere om de uitbreiding van de onbewaakte fietsparkeercapaciteit 
bij diverse bestemmingen als bijvoorbeeld winkelcentra, scholen en sportparken.  
In 2009 is de uitbreiding van de stallingscapaciteit bij station Oost gerealiseerd in samenwerking met 
de provincie en Prorail. In 2010 zal er ook rondom station Rosmalen uitbreiding plaats vinden. 
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Tevens zijn afgelopen jaar de voorbereidingen gestart voor de fietsenstalling onder het PTT- gebouw 
aan de Kerkstraat. De uitvoering is inmiddels in volle gang. 

In 2009 is ook het  FietsParkeur ingevoerd. Het FietsParkeur stelt kwaliteitseisen aan alle 
fietsparkeerplekken in de stad. De veiligheid is één van de belangrijkste kwaliteitseisen. 

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat (menselijk) toezicht het aantal fietsendiefstallen drastisch 
reduceert. Eind 2009 is extra toezicht gecreëerd door de inzet van 10 toezichthouders via de Weener 
Groep en door de inzet van studenten van het Koning Willem I College. Deze extra “ogen en oren” 
worden eveneens ingezet om het aantal autodiefstallen terug te dringen. 

De politie stelt periodiek een analyse op, waarin de hotpots en hottimes worden vastgesteld. Op basis 
van deze analyse wordt gericht toezicht ingezet. Dit toezicht wordt gecombineerd met de inzet van 
het extra toezicht, zoals hierboven omschreven en het stadstoezicht. Daarnaast werken politie en 
stadstoezicht met elkaar samen om gegevens uit te wisselen inzake mogelijk gestolen fietsen.  

Verder is de gemeente in 2009 gestart met de voorbereidingen voor een AFAC (Algemene Fiets 
Afhandel Centrale). Deze centrale moet gaan functioneren als centraal verzamelpunt voor gestolen 
en/of verwijderde fietsen. Wanneer fietsen worden aangeboden bij de AFAC, worden de fietsen in 
een register gecontroleerd. Indien blijkt dat de fiets gestolen is en de eigenaar is te achterhalen, dan 
zal de fiets worden terugbezorgd. 

Auto-inbraken 
Met het aantal auto-inbraken stond ’s-Hertogenbosch in 2003 op de tweede plaats binnen de G25. 
Om dit aantal te verminderen en om uit de Top 10 te geraken, werd in 2003 het plan “Taskforce auto-
inbraken” opgesteld en in 2004 in uitvoering genomen. Het aantal auto-inbraken is sindsdien gedaald 
van 40,5 auto-inbraakincidenten per 1000 inwoners in 2003 tot 16,7 per 1000 inwoners in 2009.  

Om deze dalende trend te continueren is het maatregelenpakket geïntensiveerd en uitgebreid in 
2009.
De politie intensiveerde haar toezicht op diverse hotspots en verbeterde de informatiecoördinatie 
rondom auto-inbraken. De gemeente financierde twee lokauto’s die vanaf juli 2009 met succes door 
de politie worden gebruikt.  

De intensivering en uitbreiding van het maatregelenpakket houdt onder meer het volgende in. De 
politie zet lokauto’s in en blijft de hotspots en hottimes analyseren en hierop inzetten. 
De gemeente heeft eind 2009 een aantal concentratiegebieden geschouwd. Naar aanleiding daarvan 
wordt  een aantal verbeteringen in de openbare ruimte gerealiseerd, met name op het gebied van 
openbare verlichting. Naast verlichting worden in 2010 ook borden geplaatst met de tekst ‘buit er in, 
ruit er uit’ om parkeerders er op attent te maken hun waardevolle spullen uit de auto te halen. Deze 
schouw zal jaarlijks gaan plaatsvinden.  
Eind 2009 is extra toezicht gecreëerd door de inzet van 10 toezichthouders (zie ook boven bij 
fietsendiefstallen). 

- Keurmerk Veilig Ondernemen (ook speerpunt geweld) 
In 2008 is in ’s-Hertogenbosch een viertal initiatieven genomen om te komen tot het ‘Keurmerk Veilig 
Ondernemen’ (KVO). Het KVO is een hulpstructuur voor lokale ondernemersverenigingen, 
gemeenten en veiligheidsprofessionals (politie en brandweer) voor het organiseren van 
samenwerking en het denken over veiligheid. Preventie van criminaliteit en van brand staan daarbij 
centraal.14

                                                     
14 Het KVO gaat enerzijds in op de wijze van samenwerken en het komen tot en vaststellen van afspraken tussen partijen 

(procesbenadering) en anderzijds op de selectie en uitvoering van maatregelen (maatregelencyclus) en het opstellen van 
een plan van aanpak. Het handboek KVO vormt de leidraad bij de te nemen maatregelen. 
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Op de volgende vier locaties werken partners samen: winkelgebied Binnenstad, winkelcentrum 
Helftheuvelpassage en bedrijventerreinen Kruisstraat en Rietvelden-de Vutter.

Zowel het winkelcentrum Helftheuvelpassage als het winkelgebied Binnenstad hebben medio 2009 
het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen. Met het behalen van het keurmerk hebben partijen 
overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen, dat de veiligheid in het winkelgebied 
voor bezoekers en ondernemers moet verbeteren. Daarbij gaat het onder andere over trainingen voor 
winkelpersoneel inzake het omgaan met agressie, maar ook over een zogenaamde winkelscan om de 
“zwakke” plekken in de winkel beter te beveiligen. 

In april 2009 heeft het college ingestemd met de start van twee pilots op de bedrijventerreinen 
Rietvelden-De Vutter en de Kruisstraat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen (KVO-B). Het KVO-B is een belangrijk instrument dat effectief kan zijn om publieke 
en private partijen te laten samenwerken aan veiligheid. Bijkomend voordeel is, dat na certificering er 
voor ondernemers kortingen mogelijk zijn op verzekeringspremies. 
Voor elk van deze twee bedrijventerreinen is een werkgroep geformeerd die hiermee aan de slag is 
gegaan. In beide werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de ondernemers, BZW ‘s-
Hertogenbosch, Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen (SBB), Criminee/RPC, MKB Nederland, 
brandweer, politie en gemeente. Op 23 november 2009 is het bedrijventerrein Kruisstraat 
gecertificeerd. De certificering van Rietvelden – de Vutter zal medio 2010 plaats vinden. Maatregelen 
zijn onder meer het periodiek schouwen van de terreinen, onder meer op de staat van onderhoud, het 
bezien c.q. nemen van verkeersmaatregelen en de afweging om de mogelijkheden van 
camerabewaking te bezien. 

6.4 Aanpak Nederlandse Marokkaanse risicojongeren 

Afgelopen jaar heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met 22 andere gemeenten een 
convenant gesloten met het rijk om de problemen met Nederlands Marokkaanse risico jongeren aan 
te pakken. Dat is nodig want Nederlands-Marokkaanse jongeren komen veel vaker dan autochtone 
jongeren in aanraking met de politie. Ook als het gaat om veelplegers zijn zij oververtegenwoordigd. 
Gemiddeld is 1 op 3 veelplegers van Marokkaanse komaf. Maar ook op andere terreinen, 
bijvoorbeeld onderwijs en arbeidsmarkt, zien we dat Nederlandse Marokkaanse jongeren het lastig 
hebben om aansluiting te vinden in de maatschappij.  

Het doel van het samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse risicojeugd is om een positieve 
trendbreuk te realiseren op de gebieden schooluitval, overlast, werkeloosheid en criminaliteit.  
De nadruk van het landelijk samenwerkingsverband ligt op kennisdelen en implementeren van die 
kennis in de vorm van succesvolle maatregelen of projecten. Om die kennisdeling gestalte te geven 
wordt er binnenkort een landelijke website ontwikkeld. 
Het samenwerkingsverband heeft ook de opgave om een monitor te ontwikkelen om de problematiek 
in brede zijn ten aanzien van deze doelgroep beter in beeld te krijgen. 
De monitor kan per gemeente de voortgang meten en tevens ontstaat er tussen de steden een 
vergelijkbaar overzicht over de grootte en de aard van het vraagstuk van oververtegenwoordiging met 
cijfers en de relaties tussen schooluitval, overlast, werkeloosheid en criminaliteit. 

Met prestatieafspraken tussen het Rijk en de gemeenten maken wij onze gezamenlijke ambitie 
concreet op de vier genoemde domeinen. 
De prestatieafspraken sluiten aan bij al bestaande afspraken op het niveau van de gemeente of 
tussen gemeenten en het Rijk (zoals het Bestuursakkoord ‘Verminderen van overlast en criminaliteit’ 
2010).  

6.5 Veiligheidshuis 

Met de oprichting van het Veiligheidshuis in 2005 is de regie van de gemeente op de uitvoering van 
het veiligheidsbeleid verder versterkt. De meerwaarde van dit samenwerkingsverband tussen 
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gemeente, zorg- en welzijnspartners, corporaties, politie en justitiepartners, zit vooral in de combinatie 
van preventieve, curatieve en repressieve maatregelen.  

Het Veiligheidshuis richt zich primair op: veelplegers, jeugd en huiselijk geweld. Maar ook de aanpak 
van overlastpanden, forensisch psychiatrische problematiek en de gemeentelijke nazorgtaak voor ex-
gedetineerden zijn in het Veiligheidshuis ondergebracht. Het Veiligheidshuis is georganiseerd rond 11 
zogenoemde casusoverleggen. Een casusoverleg betreft een samenwerkingsverband tussen 
partners dat zich richt op een specifieke doelgroep.15 Betrokken partijen in een casusoverleg komen 
regelmatig bij elkaar. Er worden ketendossiers per persoon aangelegd om een goede aanpak op 
maat per individu, groep of overlastpand te kunnen ontwikkelen, uitvoeren en monitoren.  

De belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode worden hierna beschreven: 

Regionalisering 
In 2009 is een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidhuizen gerealiseerd. Elke regio c.q. grote 
gemeente moet aangesloten zijn bij een Veiligheidshuis. Met de omliggende Meierij- gemeenten 
(Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Vught en Heusden) is 
overeengekomen dat zij formeel aansluiten bij het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch per 1 januari 
2010 en ook financieel gaan bijdragen. 

Fysiek Veiligheidshuis  
Een andere grote ontwikkeling is de ontwikkeling naar een fysiek Veiligheidshuis, waarover in 2009 
verdergaande besluitvorming heeft plaatsgevonden. Afgelopen jaar heeft de gemeente het voortouw 
genomen om in samenwerking met de partners de wensen en eisen, die verbonden zijn aan een 
fysieke locatie te inventariseren en te vertalen naar een concreet huisvestingsconcept. Daarbij wordt 
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin én het Centrum voor 
Trajectbegeleiding en Bemoeizorg om de samenwerkingsrelatie verder te optimaliseren. Beide 
ontwikkelingen moeten in 2010 geëffectueerd gaan worden.  

Effectiviteitsmonitor 
Vanuit het Ministerie van Justitie wordt de aansluiting van gemeenten bij een regionaal 
Veiligheidshuis gestimuleerd. De reden hiervoor is gelegen in de meerwaarde van samenwerking 
tussen de partners uit de strafrecht- en zorgketen. Een intensievere samenwerking moet leiden tot 
een hogere effectiviteit. Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch heeft in 2009 ingezet op de 
ontwikkeling van een effectmonitor om in de toekomst een uitspraak te kunnen doen over de 
effectiviteit van de ingezette interventies en daarmee de meerwaarde van het Veiligheidshuis beter 
zichtbaar te kunnen maken. Ook de doorontwikkeling van managementrapportages op basis van 
registratie in de Personen Index (PIX), het registratiesysteem voor de casusoverleggen in het 
Veiligheidshuis, kan bijdragen aan het zichtbaar maken van de effectiviteit van samenwerking in een 
Veiligheidshuis.  

Worstelen met bezuinigingen en beperkte capaciteit 
Problematisch blijft de beschikbaarheid van capaciteit van de partners ten behoeve van de 
casusoverleggen. Alle partnerorganisaties hebben te maken met vergaande bezuinigingen. In 
sommige gevallen staat financiering van bijvoorbeeld justitiële partnerorganisaties haaks op de 
doelstellingen van en de werkwijze in het Veiligheidshuis. Hiervoor is op landelijk niveau bij de 
Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken aandacht gevraagd.  

                                                     
15 Het gaat om de volgende 11 casusoverleggen: (1) Risicojeugd Strafoverleg, (2) Casusoverleg Risicojeugd Zorgoverleg, (3) 

Overlastgevende Risico Jeugd, (4) Veelplegers Minderjarigen, (5) Veelplegers Meerderjarigen, (6) Veelplegers Marokkanen, 
(7) Huiselijk Geweld, (8) Overlastpanden, (9) Forensisch Psychiatrisch Netwerk, (10) Nazorg, (11) Ontpatsering. 
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Zoals gezegd staan in het Veiligheidshuis drie thema’s centraal: 
- jeugd 
- veelplegers 
- huiselijk geweld 

- Thema veelplegers
De veelplegersaanpak is de afgelopen jaren aangescherpt. Dat heeft onder andere geleid tot meer 
focus en aanscherping van de doelgroep, conform de door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie gehanteerde definities. 

De herziening van de veelplegersaanpak is niet zonder resultaat gebleven. Op basis van de cijfers 
van de KLPD (alleen beschikbaar tot en met 2008) is er sprake van een afname van het aantal 
meerderjarige veelplegers. Zowel de zeer actieve veelplegers als de categorie veelplegers laten 
beide een daling zien. Het aantal Marokkaanse veelplegers binnen deze doelgroepen neemt ook af. 
Dit is een positieve ontwikkeling. 
Voor wat betreft de minderjarige veelplegers gaat het minder goed. Het aantal harde kernjongeren 
(12-24 jaar) blijft stabiel, maar is onverminderd hoog. ’s-Hertogenbosch heeft 91 aantal harde 
kernjongeren en daarmee scoort onze stad ruim boven het gemiddeld van de G31- steden. Ten 
opzichte van de andere B5- steden neemt ’s-Hertogenbosch de eerste plaats in.  
Het aantal Marokkanen binnen de groep harde kernjongeren is gedaald naar 28. Dat betekent dat 
31% van de harde kernjongeren van Marokkaanse afkomst is. 
Het aantal jeugdige veelplegers is licht gestegen. 

Het kan en moet nog beter. Op basis van een evaluatie wordt in 2010 ingezet op verbetering van de 
aanpak in samenwerking met de justitiële, maar ook niet-justitiële partners. 

In 2009 is er geïnvesteerd op de nazorg voor ex-gedetineerden. Er is vanuit de gemeente een aparte 
projectleider nazorg aangetrokken om de gemeentelijke nazorg op het gebied van wonen, werk, 
inkomen, huisvesting en zorg beter te organiseren. Er is binnen de nazorg beter en meer zicht op 
veelplegers, waardoor er meer tijdig en adequaat kan worden gezorgd voor een passend 
nazorgtraject na detentie. Deze aanpak moet in 2010 verder vruchten gaan afwerpen en leiden tot 
een daling van de recidive onder ex-gedetineerden veelplegers.  

- Thema Jeugd 
De landelijke tendens in het aantal jeugdige verdachten is dat deze nog steeds dalende is. Deze 
tendens is ook terug te zien in het aantal jeugdstrafzaken. De samenwerking in de casusoverleggen 
Risico Jeugdstraf en Zorg- en Leerplicht is afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen. 
De aanpak jeugdoverlast is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Op basis van de zogenaamde Beke 
methodiek worden de criminele, overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen binnen de gemeente in 
beeld gebracht. Dit is een landelijke methode om alle jeugdgroepen in kaart te brengen.  
Wanneer  de ‘shortlist’ (even toelichten) is opgesteld, wordt door het Regieteam van het 
Overlastgevende Risico Jeugd (ORJ) een advies over de prioritering van de aanpak met betrekking 
tot de jeugdgroepen uitgebracht aan de lokale driehoek. Het Regieteam bestaat uit 
vertegenwoordigers van de kernpartners op middenmanagementniveau. De driehoek besluit 
vervolgens op basis van het uitgebrachte advies welke jeugdgroepen worden geprioriteerd. 

De partners in het casusoverleg (ORJ) ontwikkelen vervolgens gezamenlijk een aanpak op maat per 
geprioriteerde jeugdgroep. Er is in 2009 extra geïnvesteerd in een problematische jeugdgroep die 
actief is in de Hambaken. Deze jeugdgroep zorgde voor onacceptabele overlast aan buurtbewoners 
en criminaliteit. De aanpak vanuit het ORJ heeft er mede toe geleid dat enkele leden van deze groep 
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begin 2009 zijn aangehouden. De aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. De meldingen 
jeugdoverlast, die geregistreerd worden bij de politie, zijn in de Hambaken met bijna 40% afgenomen. 
In 2008 werden er nog 158 meldingen geregistreerd; in 2009 was dit aantal gezakt naar 97 
meldingen.

- Thema Huiselijk geweld 
Het aantal casussen huiselijk geweld, die zijn behandeld in het casusoverleg is flink toegenomen 
afgelopen jaar. In 2009 zijn er in het Veiligheidshuis (casusoverleg huiselijk geweld) 385 zaken 
huiselijk geweld behandeld zaken, waarbij er sprake is van betrokkenheid van kinderen, verslaving, 
recidive en huisverbod. Deze stijging komt overeen met de toename van het aantal aangiften van 
huiselijk geweld. De afstemming met de partners is goed en effectief. Huiselijk geweld zaken, waarbij 
geen sprake is van betrokkenheid van kinderen, verslaving of recidive, worden behandeld door de 
reguliere hulpverlening. 



Bijlagen  
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Bijlage 1: Veiligheidssituatie en ontwikkelingen per wijk 

In deze bijlage worden de belangrijkste en opvallendste ontwikkelingen op veiligheidsgebied van 
2009 per wijk beschreven. De wijken worden in volgorde van minst veilige naar meest veilige wijk 
besproken. Per wijk wordt eerst de algemene veiligheidssituatie geschetst waarna er ingegaan wordt 
op de positieve en negatieve trends.  
Om de cijfers te laten spreken en het verhaal achter de cijfers boven water te krijgen, heeft op 20 mei 
2010 een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden waar praktijkdeskundigen (wijkagenten en 
wijkmanagers) hun licht hebben kunnen werpen op de onderzoeksresultaten. De verkregen 
kwalitatieve informatie nuanceert de cijfers en laten de wijkverhalen tot de verbeelding spreken.  

Binnenstad

Figuur: Veiligheidsindex Binnenstad 2005-2009
Veiligheidsindex Binnenstad (basisjaar 2008)
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Ondanks dat de Binnenstad de minst veilige wijk is binnen de gemeente, wordt de veiligheidssituatie 
ieder jaar beter. De veiligheidsindex laat zelfs in 2009 een extra sterke vooruitgang zien. De sociale 
overlast is afgenomen, de bewoners waarderen hun woonomgeving hoger dan in 2008, namelijk met 
een 7,6 en het aantal incidenten vernielingen is afgenomen. Het aantal vernielingen in de Binnenstad 
zal door de aard (vaak horeca-gerelateerd) altijd hoger blijven dan in de rest van de stad. 
Aangiftebereidheid bij schade bij ondernemers is vanwege verzekeringsvoorwaarden relatief hoog. 
Ook sneller optreden van politie bij vernieling leidt tot hogere aangiftebereidheid. 
De overlast door jongeren is aanzienlijk afgenomen (van 204 naar 125 incidenten; afname van 39%). 
Ook de inwoners constateren minder vaak overlast van jongeren in de buurt. Zowel in het centrum als 
in de omliggende buurten is er minder sprake van jongerenoverlast.
Ook het aantal aangiften van auto-inbraak is afgenomen (van 651 aangiften in 2008 naar 459 in 2009; 
afname van 30%). De inzet van lokauto’s en de aanhouding van een aantal notoire auto-inbrekers 
hebben hier toe bijgedragen. Verder is het aantal aangiften van bedrijfsdiefstal afgenomen (van 116 
aangiften in 2008 naar 81 in 2009; afname van 30%). De invoering van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) draagt in ieder geval bij aan de verbetering van de veiligheid in het winkelgebied. 
Om het aantal winkeldiefstallen verder terug te dringen is in 2010 het winkelverbod voor winkeldieven 
ingevoerd.

Er zijn ook een paar negatieve ontwikkelingen zichtbaar. Het percentage inwoners dat zich vaak 
onveilig voelt in de eigen buurt is relatief ‘het hoogst’ van alle wijken en heel licht gestegen naar 3,5%. 
Wijkagenten hebben aangegeven dat de buurten in de Binnenstad onderling hierin sterk verschillen.
De veiligheidsbeleving wordt sterk bepaald door verschillen in referentiekaders. De meeste 
binnenstadbewoners zijn eerder bereid overlast te accepteren omdat enige mate van overlast 
inherent is aan wonen in de Binnenstad. Bewoners van de Vughterpoort kunnen zich bij een relatief 
kleine aanleiding al onveilig voelen en dit melden bij de politie. De ervaring is dat perifere 
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woonbuurten rond het centrum eerder neigen naar melding van overlast vanuit het centrum. In 
Hofstad is de bereidheid om te melden groot vanwege een actief buurtcomité. Ze zijn bijvoorbeeld 
zeer alert op het melden van vernielingen. 
Het aantal aangiften geweldsdelicten is iets toegenomen (van 381 aangiften in 2008 naar 408 
aangiften in 2009; toename van 7%) en is het hoogst van alle wijken. De wijkagenten geven aan dat 
ongeveer 30% horecagerelateerd is, vooral in het centrum in de horecaconcentratiegebieden en rond 
de taxi-standplaatsen. Met name in het kader van het Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) wordt er nu 
uitvoering gegeven aan maatregelen om de veiligheid rond het uitgaan te verbeteren. De stijging van 
het aantal aangiften van geweldsdelicten kan mede worden toegeschreven aan de extra inzet van alle 
betrokken partners in het kader van het KVU. Ook de extra communicatie draagt daar aan bij (zoals 
weekendje weg). Een voorstel is om in de nachtelijke uren incognito toezicht te houden op horeca-
gerelateerde overlast (“stil toezicht”) om de pakkans te vergroten en de preventieve werking te 
versterken (elke burger kan een politiefunctionaris zijn). 
Verder zijn er stijgingen van het aantal aangiften van vermogensdelicten: het aantal aangiften van 
woninginbraak is behoorlijk gestegen (van 53 aangiften in 2008 naar 87 in 2009; een toename van 
64%). Door de wijkagenten worden in de Binnenstad geen specifieke inbraaklocaties onderkend. De 
actie Avondblauw is ook voor de Binnenstad aan te bevelen. Ook het aantal aangiften van 
fietsendiefstal is gestegen (van 875 aangiften in 2008 naar 1.028 in 2009; een toename van 18%). 
Met name de omgeving van het station, de bibliotheek, de Kerkstraat en de V&D zijn bekende 
locaties. Voor de aanpak hiervan zijn meer deugdelijke, beveiligde stallingen nodig, evenals extra 
toezicht en extra opsporingsfaciliteiten. 

West

Figuur: Veiligheidsindex West 2005-2009
Veiligheidsindex West (basisjaar 2008)
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De veiligheidssituatie in West is behoorlijk verbeterd ten opzichte van 2008. Zo ervaren inwoners van 
West minder vaak overlast door omwonenden. Daarnaast is de fysieke verloedering afgenomen. 
Desalniettemin blijft West nog een van de wijken met de meeste verloedering maar dit past bij een 
wijk die zich kenmerkt door veel oude woningen die onderhoud behoeven, waar buurten gesloopd 
worden en waar sprake is van leegstand en illegale bewoning (oa veemarktkwartier). Positieve 
ontwikkeling is dat er weer nieuwbouw wordt gepleegd. Verder zijn er ondergrondse containers 
geplaatst, een groot succes. Het aantal vernielingen is behoorlijk afgenomen. Er zijn meer 
wijkspeelplaatsen gecreerd zodat jongeren zich minder hoeven te vervelen en daardoor tot 
vernielingen zouden overgaan. Verder voelen minder inwoners zich vaak onveilig in de eigen buurt 
(West zit hiermee zelfs onder de streefwaarde voor 2015). De politie en andere professionals zijn 
meer herkenbaar in de wijk. Hoewel West nog steeds een wijk is waar het aantal aangiften van 
geweldsdelicten relatief hoog is (3e plaats) is het heel licht afgenomen (van 218 aangiften in 2008 
naar 208 in 2009; een afname van 5%).
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Ook ten aanzien van vermogensdelicten zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar. Het aantal 
aangiften van woninginbraak is afgenomen (van 183 aangiften in 2008 naar 149 in 2009; een afname 
van 19%). Acties als extra toezicht door Stadstoezicht, buren letten op buren, het afsluiten van 
brandgangen, sociale controle in het kader van avondblauw en een aantal specifieke aanhoudingen 
hebben hieraan bijgedragen. Ondanks deze afname vinden inwoners dat woninginbraak juist vaker 
voorkomt in de eigen buurt. In Boschveld is sprake geweest van veel berginginbraken, waarschijnlijk 
zien mensen dit als woninginbraken. Ook het aantal aangiften van fietsendiefstal is afgenomen (van 
156 aangiften in 2008 naar 127 in 2009; een afname van 19%), evenals het aantal aangiften van 
auto-inbraak (van 533 aangiften in 2008 naar 444 in 2009; een afname van 17%.). De inzet van een 
lokauto en flyeren zijn voorbeelden van ondernomen acties om het aantal auto-inbraken tegen te 
gaan. Een andere positieve ontwikkeling is dat relatief veel minder inwoners zich vaak onveilig voelen 
in het winkelgebied in de eigen buurt (dit is met ongeveer de helft afgenomen). Door middel van de 4- 
pijleraanpak (extra toezicht, fysieke maatregelen, cameratoezicht en ondernemersaanpak) is 
winkelcentrum Boschveld een stuk veiliger geworden. Ook winkelcentrum De Helftheuvel en 
omgeving is een stuk veiliger geworden: geen zakkenrollers meer, veel minder winkeldiefstallen en 
een goede samenwerking, wat is vastgelegd en verzilverd in het keurmerk Veilig Ondernemen. Bij het 
Boschmeerplein is op initiatief van bewoners een samenwerking ontstaan tussen gemeente, politie en 
winkeliers. Alle bouwwerken achter de winkels zijn gecontroleerd, er is een wietzolder opgeruimd, de 
openbare ruimte is flink opgeknapt en winkeliers zoeken elkaar weer op om zaken gezamenlijk 
bespreekbaar te maken. Twee andere buurtwinkelcentra staan negatief in de picture, met name bij de 
Churchilllaan. Er zou ook een aanpak op dit centrum moeten komen, net als bij het Boschmeerplein. 
Voor het buurtcentrum aan de Kooikersweg liggen ingrijpende plannen klaar.  

Naast deze positieve ontwikkelingen is er ook sprake van een aantal negatieve ontwikkelingen.  
In West geeft men het laagste cijfer voor de woonomgeving, namelijk een 6,8. Dit heeft ongetwijfeld 
voor een deel te maken met de samenstelling van de bevolking (oud-jong, allochtoon-autochtoon) en 
met de fysieke woonomgeving: veel sloop (Zeeheldenbuurt, Boschveld fase1) en leegstand, maar de 
nieuwbouw en de nieuwe inrichting van de openbare ruimten bieden kansen. Door de nieuwbouw zal 
ook de overlast verder afnemen, door betere isolatie. Het tuintjesproject, in het kader van het 
klussenproject draagt bij aan een betere fysieke woonomgeving maar ook aan het terugdringen van 
de jeugdoverlast.
In de wijk is één criminele, één overlastgevende en één hinderlijke jeugdgroep actief. West is ook de 
wijk waar de meeste inwoners hebben aangegeven dat overlast van jongeren vaak voorkomt in de 
wijk. Het aantal incidenten is ook toegenomen (van 186 incidenten in 2008 naar 256 in 2009; een 
toename van 38%). De toename van jeugdoverlast kan een gevolg zijn van meer meldingsbereidheid. 
Vaste plekken van jeugdoverlast: Antwerpenstraat, meanderflat, Kooikersweg, Beatrixpark, 
churchilllaan, Deuteren jeugdhonk, voetbalkooi, Marco Polostraat, Helftheuvelpassage, 
Voltaplein,Lorentzplein. Er is een goede samenwerking binnen het wijknetwerk, waarin ook de 
straatcoaches hun plek gevonden hebben. Door de straatcoaches is er meer toezicht op straat 
gekomen en daarnaast werken zij goed samen met politie en jongerenwerk. Verder gaat er een 
jongerencentrum gerealiseerd worden. Aandachtspunt is het ontbreken van buitenschoolse opvang 
voor het speciaal onderwijs. In Boschveld is een school voor speciaal onderwijs gevestigd waar veel 
jongeren uit West naar school gaan. Juist deze doelgroep heeft begeleiding nodig na school omdat 
die thuis vaak ontbreekt.
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Noord

Figuur: Veiligheidsindex Noord 2005-2009
Veiligheidsindex Noord (basisjaar 2008)
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Bij de interpretatie van de cijfers over Noord is het van belang te vermelden dat Noord uit 8 wijken 
bestaat waartussen grote verschillen bestaan. De cijfers worden erg beïnvloed door de 
aandachtsgebieden Hambaken, Orthen links en Haren/Donk/Reit.  
De veiligheidssituatie van Noord is in 2009 verder verbeterd na de ‘dip’ in 2007, maar blijft nog wel 
onder het niveau van 2006. Er zijn diverse positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo is de sociale 
overlast in de wijk verminderd. Vooral het adequate ingrijpen op incidenten door verschillende partijen 
zal hebben bijgedragen aan de afname van de sociale overlast. Lijnen tussen diverse professionals 
zijn kort waardoor dit snelle anticiperen mogelijk is. Verder geven beduidend minder mensen aan dat 
overlast door omwonenden vaak voorkomt, is het rapportcijfer voor de woonomgeving gestegen naar 
een 7,3 en is de fysieke verloedering afgenomen evenals het aantal incidenten vernieling. 
Ook is het aantal aangiften van fietsendiefstal behoorlijk afgenomen (van 275 aangiften in 2008 naar 
180 in 2009; een afname van 35%). Veel mensen klagen echter wel over het grote aantal 
fietsendiefstallen rondom winkelcentrum ‘De Rompertpassage’. Hier wordt actie op ondernomen. 
Verder is er een lichte afname van het aantal aangiften van auto-inbraak (van 321 aangiften in 2008 
naar 303 in 2009; een afname van 6%). De politie heeft enkele lokauto’s ingezet. Opvallend was dat 
er niet echt een hotspot was maar dat de auto-inbraken in de hele wijk plaatsvonden. Ook was er 
sprake van een groot aantal inbraken in bedrijfsauto’s.  
Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in het winkelgebied in de eigen buurt is meer 
dan gehalveerd. Rond de Rompertpassage is een beter netwerk ontstaan tussen politie, winkeliers, 
vereniging van eigenaren en beveiliging. Door enkele bijeenkomsten met deze partners zijn ook hier 
de lijnen korter geworden waardoor het makkelijker is elkaar te bereiken, de problemen te bespreken 
en de juiste partij de juiste acties te laten ondernemen. Het aantal meldingen van jeugdoverlast is 
afgenomen (van 349 incidenten in 2008 naar 256 in 2009; een afname van 27%). Dit komt overeen 
met de ervaring van de inwoners. Waar de jeugd in Noord zich voorheen verspreidde over het gehele 
gebied, concentreert ze zich in 2009 vooral in het centrumgebied rondom het Wielsem en de 
Ploossche Hof. Hierdoor is de jeugd makkelijker te bereiken en te controleren. Ook de korte lijntjes 
tussen het jongerenwerk van Divers en de politie hebben bijgedragen tot een beter inzich in de jeugd. 
In de Hambaken en Haren/Donk/Reit is sprake van enkele jeugdgroepen (twee criminele en twee 
hinderlijke groepen). 

Er zijn echter ook een aantal negatieve trends zichtbaar in 2009. Het aantal aangiften van 
woninginbraak is toegenomen (van 153 aangiften in 2008 naar 170 in 2009; een toename van 11%). 
Hiermee staat Noord op de tweede plaats. Eind 2009 was er sprake van een groep die zich 
bezighield met woninginbraken, vooral in de Rompert. Toen deze groep eind 2009 is aangehouden, is 
het aantal inbraken in die buurt tot nagenoeg nihil teruggebracht. Het aantal aangiften van 
geweldsdelicten is hoog maar gelijk gebleven (188 aangiften) echter in de beleving van de inwoners 
komen geweldsdelicten minder vaak voor in de eigen buurt.  
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De Hambaken
Geweld komt veel voor in de Hambaken. Positief is wel dat het aantal aangiften van geweldsdelicten 
is afgenomen (van 87 aangiften in 2009 naar 76 in 2009; een afname van 13%). Via het 
Koppelproject worden veel bezoeken gebracht aan adressen waar huiselijk geweld wordt gepleegd. 
Hierdoor nam in het verleden de bereidheid tot het doen van aangiften en daarmee ook het aantal 
aangiften toe. Door de nodige hulpverlening is de verwachting dat op langere termijn het aantal 
incidenten van huiselijk geweld afneemt. Er zijn relatief veel multi-problem gezinnen waarbij ook 
huiselijk geweld voorkomt. Een andere positieve ontwikkeling is het enorm afgenomen aantal 
meldingen van jeugdoverlast (van 158 meldingen in 2008 naar 97 in 2009; een afname van 39%). Er 
is een tendens dat een aantal overlastjongeren door inspanningen van politie en externe partners zich 
rustig houden. Er wordt snel geanticipeerd op incidenten. Een aantal jongeren houdt zich nu ook 
buiten de wijk op (onder meer in Maaspoort). Er zijn ook veel bezoeken gebracht met het 
Koppelproject aan de ouders van overlastgevende jongeren. Er is veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld 
voetbalkooien, waardoor er voor de jongeren op reguliere wijze gesport en ontmoet kan worden, 
waardoor overlastgevend gedrag afneemt. 
Verder zijn er positieve ontwikkelingen ten aanzien van vermogensdelicten. Het aantal aangiften van 
fietsendiefstal is afgenomen (van 31 aangiften in 2008 naar 25 in 2009; een afname van 19%): Er zijn 
enkele helers van gestolen fietsen aangehouden en er zit een notoire fietsendief vast. Ook het aantal 
aangiften van woninginbraak is gedaald (van 57 aangiften in 2008 naar 50 in 2009; een afname van 
12%). Er is in het najaar veel meer gesurveilleerd (zowel in uniform als in burger). Avondblauw en 
enkele heterdraad aanhoudingen van woninginbrekers hebben zeker bijgedragen aan de positieve 
ontwikkeling.  

Daarentegen is er een andere trend zichtbaar op het gebied van de auto-inbraken. Na een afname 
van het aantal aangiften in 2008, is er nu weer een behoorlijke toename geconstateerd (van 71 
aangiften in 2008 naar 92 in 2009; een toename van 30%). Hotspots in de wijk zijn parkeerterreinen 
bij flats, zoals de Bokkelaren en Klokkenlaan (weinig sociale controle en makkelijke vluchtroutes).  
Er is de afgelopen periode flink geïnvesteerd in openbare ruimtes, waaronder meer toezicht op 
openbare ruimten. Ook de renovatie van winkelcentrum het Wielsem, waaraan men in 2009 is 
begonnen, stemt tot grote tevredenheid en een nettere uitstraling voor de buurt.  
Ook is er een criminele groep opgepakt die zich bezig hield met zware delicten. Doordat de kern, die 
ook deel uitmaakt van de overlastgroep, vast zat, hield de rest van de groep zich gedeisd. 
Dealpanden in omgeving van het winkelcentrum zijn aangepakt waardoor er zichtbaar minder 
rondgehangen wordt bij het winkelcentrum. 
Veel drugspanden (met name in buurt van scholen) zijn aangepakt. Een deel van het dealen gebeurt 
nu op straat of in de auto.  
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Zuidoost

Figuur: Veiligheidsindex Zuidoost 2005-2009
Veiligheidsindex Zuidoost (basisjaar 2008)
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Het veiligheidsindexcijfer van Zuidoost is gestegen en lijkt hiermee weer richting het niveau van 2006 
te gaan. Er wordt minder sociale overlast ervaren en beduidend minder vaak overlast door 
omwonenden. Het rapporcijfer voor de woonomgeving is licht gestegen naar een 7,3 en de fysieke 
verloedering is iets afgenomen evenals het aantal vernielingen. Er is de afgelopen periode veel 
aandacht besteed aan verbetering van de infrastructuur van de openbare ruimte en de directe 
woonomgeving, waaronder renovatie van brandgangen. Ook is er betere samenwerking tussen 
partners door de wijknetwerken. Een andere positieve ontwikkeling is de afname van het aantal 
aangiften van auto-inbraak (van 453 aangiften in 2008 naar 368 in 2009; een afname van 19%). 
Zuidoost staat hiermee nog wel op de tweede plaats van de ranglijst. Hotspots zijn plaatsen waar 
mensen ‘kort’ hun auto parkeren en eerder geneigd zijn goederen in de auto achter te laten zoals bij 
de Pettelaarseweg, de Zuiderpassage en het Rivierenplein.  
Verder is het aantal incidenten jeugdoverlast gedaald (van 181 incidenten in 2008 naar 161 in 2009; 
een afname van 11%), maar Zuidoost staat ook hiermee nog, na Maaspoort, op de tweede plaats. 
Ook in de perceptie van de inwoners komt jeugdoverlast minder vaak voor. In de wijk is één 
overlastgevende jeugdgroep actief. Op “Rivierenplein’ waren twee jeugdgroepen actief die zijn 
samengegaan tot de groep Rivierenplein. De groep bestaat voornamelijk uit Marokkaanse jongens en 
neigt ernaar uit te groeien tot een criminele jeugdgroep. Alle aandacht van de politie en partners is 
gericht op deze groep. Omdat deze jeugd zich groepeert in en om het Rivierenplein is de meeste 
overlast geconcentreerd in die omgeving. De jeugdgroep wordt door ORJ behandeld en er vindt 
actieve interventie plaats. 
Tot slot is de drugsoverlast afgenomen. Een verklaring voor de daling in de cijfers is dat in 2008/2009 
een gerichte drugaktie is gehouden op meerdere adressen in de Gestelse buurt. 

Na deze positieve ontwikkelingen zijn er ook een paar negatieve ontwikkelingen te melden. Opvallend 
is de grote toename van het aantal aangiften van woninginbraak (van 55 aangiften in 2008 naar 83 in 
2009; een toename van 51%).
Bewoners voelen zich wat vaker onveilig in de eigen buurt en in het winkelgebied in de eigen buurt (in 
het laatste geval op een gedeelde eerste plaats met Graafsepoort). Met betrekking tot Rivierenplein 
kan een verklaring gevonden worden in de aanwezigheid van de jeugdgroep. In de zuiderpassage is 
sprake van leegstand en daardoor verpaupering. De winkelpassage Pettelaar heeft grote 
aantrekkingskracht op schoolgaande jeugd. De voornamelijk oudere bewoners ervaren de 
generatiekloof. De discussie over de vestiging van hostels heeft veel onrust in ’s-Hertogenbosch 
veroorzaakt. Waarschijnlijk heeft dit ook invloed gehad op de onveiligheidsgevoelens in Zuid. Tot slot 
is er een toename van het aantal aangiften van geweldsdelicten (van 78 aangiften in 2008 naar 114 in 
2009; een toename van 46%). 
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Muntel/Vliert

Figuur: Veiligheidsindex Muntel/Vliert 2005-2009
Veiligheidsindex Muntel / Vliert (basisjaar 2008)
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Het indexcijfer in de wijk Muntel/Vliert is verbeterd in 2009 en bevindt zich op het hoogste niveau 
sinds de eerste meting. Het aantal aangiften van fietsendiefstal is afgenomen (van 125 aangiften in 
2008 naar 78 in 2009; een afname van 38%). De fysieke verloedering is afgenomen evenals het 
aantal vernielingen. Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in veel zichtbare handhaving, het 
schoner houden van de wijk en in de samenwerking tussen partijen wordt snel en adequaat 
gereageerd op signalen. De jeugdoverlast is behoorlijk afgenomen (van 87 incidenten in 2008 naar 59 
in 2009; een afname van 32%). Ook geven veel minder bewoners aan dat zij vaak last hebben van 
groepen jongeren in de wijk. In 2008 was er nog sprake van een criminele jeugdgroep in de wijk, 
maar in 2009 niet meer. Door de politie en Divers is toen veel geïnvesteerd in contacten met 
buurtbewoners. Zo zijn de probleemjongeren en hun ouders aangesproken en bezocht. Dit lijkt zijn 
vruchten te hebben afgeworpen. Verder is er geinvesteerd in diverse activiteiten voor jongeren (vanuit 
Divers) zoals de meidenclub, jeugdvoetbal, klussenproject e.a. Relatief minder mensen voelen zich 
vaak onveilig in de eigen buurt. Hier heeft het terugdringen van de jeugdoverlast sterk aan 
bijgedragen. Verder is het aantal aangiften van auto-inbraak fors afgenomen (van 236 aangiften in 
2008 naar 128 in 2009; een afname van 46%). Hierop is ook veel geïnvesteerd in de vorm van de 
inzet van een lokauto en per fiets surveilleren in de wijk.  

Er zijn echter ook een paar negatieve ontwikkelingen zichtbaar. Er lijkt zich een verschuiving te 
hebben voorgedaan van auto-inbraken naar woninginbraken. Wat de woninginbraken betreft is het de 
slechts scorende wijk van de stad. Het aantal aangiften is fors toegenomen (van 47 aangiften in 2008 
naar 77 in 2009; een toename van 64%). Deze enorme toename wordt herkend. Er zijn enkele 
veelplegers actief geweest die nu opgepakt zijn. In de komende tijd zal nog meer voorlichting worden 
gegeven, zullen brandgangen afgesloten worden en aandacht besteed worden aan verlichting.  
Verder is het aantal aangiften van geweldsdelicten licht gestegen (van 57 aangiften in 2008 naar 61 in 
2009; een toename van 7%). Ook kent de Muntel/Vliert veel sociale overlast (gedeelde tweede plaats 
op de ranglijst). Muntel/Vliert is een wijk met een grote woningdichtheid en een grote diversiteit aan 
bewoners wat in bepaalde sociaal zwakkere delen van de wijk leidt tot overlast. Er zijn relatief veel 
jongeren, studenten, multi-problem gezinnen en eenzame ouderen. De problematiek komt met de 
uitbreiding van de Buut en inzet van Juvans meer in beeld. Om de sociale overlast terug te dringen 
worden een aantal zaken gerealiseerd, waaronder een kunstgrasvoetbalveldje bij de Sancta Maria 
Mavo en uitbreiding van de Hobbel. De wijk staat hoog op de ranglijst met het aandeel inwoners dat 
vindt dat openbaar dronkenschap vaak voorkomt in de eigen buurt (14%). Er is een vijftal alcoholisten 
in de wijk zonder vaste woon- en verblijfplaats. De overlast verschuift van de ene naar de andere 
plek. Zij ontberen een vaste plek in de stad waar ‘openbaar’ gedronken mag worden. Ook wordt er 
gewezen op de overlast in de Van Noremborghstraat. 
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Graafsepoort 

Figuur: Veiligheidsindex Graafsepoort 2005-2009
Veiligheidsindex Graafsepoort (basisjaar 2008)
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De veiligheidsindex in de Graafsepoort is verder verbeterd en ligt in 2009 rond het gemiddelde van de 
totale stad. De veiligheidsituatie in deze wijk is hiermee nog nooit zo goed geweest. De sociale 
overlast is afgenomen. Hoewel de sociale overlast is afgenomen, hebben relatief veel mensen 
aangegeven (10%) dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in de eigen buurt.  
Het aantal aangiften van autoinbraak is behoorlijk afgenomen (van 439 aangiften in 2008 naar 238 in 
2009; een afname van 46%). Mede door inzet van een lokauto zijn enkele topstukken van de 
Marokkaanse veelplegers opgepakt en langdurig vastgezet. Verder is er geïnvesteerd op preventie 
rondom auto-inbraken, maar de inschatting is dat daar nog veel winst is te behalen; mensen laten nog 
teveel in de auto liggen wat tot buit kan dienen. Het aantal aangiften van fietsendiefstal kent een 
minimale afname (van 133 aangiften in 2008 naar 126 in 2009; een afname van 5%). De hotspots 
liggen allen in het centrum en niet in de wijk. De fysieke verloedering is iets afgenomen. Rommel op 
straat is een groot probleem in de wijk. Bepaalde bewoners gooien maar van alles op straat met het 
idee dat de gemeente het wel zal opruimen. Er wordt in de wijk twee keer zo vaak vuilnis opgehaald 
dan elders in de stad. Verder is het aantal gemelde vernielingen afgenomen. 

Maar er zijn ook een aantal negatieve ontwikkelingen. Het aantal aangiften van geweldsdelicten is 
gestegen (van 98 aangiften in 2008 naar 118 in 2009; een toename van 20%). Ook het aantal 
incidenten jeugdoverlast is gestegen (van 98 incidenten in 2008 naar 108 in 2009; een toename van 
10%). Opvallend is echter dat het percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen 
jongeren vaak voorkomt in de eigen buurt, is gedaald (van ongeveer 20% naar 13%). Door de 
wijkagent zijn op grond van de stijgende overlastproblemen enkele projecten gedraaid waarbij 
enerzijds de jeugd werd aangesproken en aangepakt op de overlast en er tevens een betere 
verhouding tussen wijkbewoners en wijkagent is ontstaan waardoor de problemen eerder en beter 
kunnen worden aangepakt. Dit leidt vaak tot meer begrip op het probleem. In de wijk zijn twee 
hinderlijke jeugdgroepen actief, waarvan een Marokkaanse groep. De criminaliteit onder de 
Marokkaanse jeugd is toegenomen. De groepen hebben niet een vaste plaats waar ze zich ophouden 
maar dat wisselt met enige regelmaat en aandacht van de politie zorgt vaak voor verschuiving van de 
plaatsen en dus van de overlast. 
In de Graafsepoort voelen relatief de meeste mensen zich vaak onveilig in het winkelgebied in de 
eigen buurt (5%). Deze eerste positie wordt gedeeld met Zuidoost. Wat het Van Roosmalenplein 
betreft is de overlast teruggelopen door aanpak van de politie. Tevens zijn er in gesprekken met 
bewoners en winkeliers maatregelen genomen om overlast terug te dringen. De wijk staat op de 
derde plaats als het gaat om het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 
(3,1%).
Het aandeel inwoners dat vindt dat openbaar dronkenschap vaak voorkomt in de eigen buurt is 
relatief behoorlijk gestegen (naar 8%=3e plaats). Incidentele overlastgevers worden aangepakt met 
gebiedsverboden.  
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Maaspoort

Figuur: Veiligheidsindex Maaspoort 2005-2009
Veiligheidsindex Maaspoort (basisjaar 2008)
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Het veiligheidsindexcijfer van Maaspoort lag altijd al boven het gemiddelde van de stad en is al 
meerdere jaren stabiel. Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo is het aantal 
aangiften van woninginbraak gedaald (van 117 aangiften in 2008 naar 78 in 2009; een afname van 
33%). Maaspoort is een jaren tachtig wijk en kende in 2008 nog veel huizen met slecht hang- en 
sluitwerk. De wijk had toen te kampen met erg veel woninginbraken. Er zijn informatiebijeenkomsten 
over inbraakpreventie gehouden, waarin inwoners ook gewezen zijn op het belang van sociale 
controle, het ‘elkaar kennen’ in de buurt. Verder is het project Avondblauw ingezet en zijn er in het 
leefbaarheidsoverleg met onder ander de woningcorporaties diverse signalen besproken. Opvallend 
in 2010 (tot nu toe) is het groot aantal inbraakpogingen (mislukte inbraken). Ten aanzien van 
woninginbraken kent de wijk pieken en dalen die blijvend om aandacht vragen. Verschillende acties 
dragen wel bij tot (tijdelijke) verbeteringen. 
Een andere positieve ontwikkeling is de daling van het aantal aangiften van auto-inbraak (van 225 
aangiften in 2008 naar 204 in 2009; een afname van 9%). Om dit te bewerkstelligen zijn er diverse 
acties ondernomen, waaronder de inzet van lokauto’s, het verspreiden van informatiefolders door 
Stadstoezicht en surveillance in de wijk. Ook is er sprake van een afname van het aantal aangiften 
van geweldsdelicten (van 77 aangiften in 2008 naar 69 in 2009; een afname van 10%). Bij het 
bruggetje richting de Hambaken was sprake van diverse overvallen en zedendelicten. Er is toen een 
camera opgehangen, er zijn hekken geplaatst, bossages weggehaald en er is iets aan de verlichting 
gedaan.

Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er ook een aantal negatieve trends zichtbaar. Het aantal 
meldingen van jeugdoverlast is met 30% gestegen (van 201 incidenten in 2008 naar 263 in 2009) en 
daarmee staat Maaspoort op de eerste plaats van de ranglijst. Maaspoort is een wijk met veel 
kinderen (‘kinderen staan centraal’) en veel ouderen. De ervaring is dat de laatste groep soms weinig 
tolereert en relatief snel meldt, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Volgens de Beke-lijst is er in 
2009 sprake van een hinderlijke jeugdgroep, de Q8. Dit wordt niet meer herkend door de wijkagent en 
de wijkmanager. De Q8-groep is in 2008 met de eigen beperkte middelen (zonder extra capaciteit en 
sinds een jaar zonder jeugdagent in de wijk) ‘uitgepeld’. Pas eind 2009 is een andere groep ontstaan. 
Het betreft een samenvoeging van twee groepen, die zich nu aan het ontwikkelen is richting 
zwaardere problematiek (crimineel). 
De wijkagent/-en manager uiten hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in de wijk. Maaspoort is een 
vermogende, forensenwijk (koopwoningen). Status is belangrijk. Het betreft een anonieme wijk. De 
sociale cohesie en de betrokkenheid bij de wijk is laag. Buren kennen elkaar niet of nauwelijks. 
Informatieavonden voor inwoners zijn hierdoor lastig te organiseren. Er vindt veel achter de voordeur 
plaats. Er is een toename van het aantal gebroken gezinnen. Daarnaast worden er probleemgevallen 
in de wijk geplaatst. Veel mensen trekken weg naar andere wijken. De verwachting is dat als er nu 
niet geinvesteerd wordt, Maaspoort over vijf jaar met zwaardere problemen te maken zal krijgen.
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Er is preventieve inzet nodig (jeugd van de straat, wijkspeelplaats, activeren van ouders, voorlichting 
over roken, blowen e.d.), maar dat is moeilijk met de beperkte middelen. Ook is er al een jaar geen 
jeugdagent in een wijk die zich kenmerkt door heel veel kinderen (er zijn 11 basisscholen op 20.000 
inwoners). Wijkcontactpersonen worden benaderd om achter problemen te komen. Maar ook scholen 
zijn belangrijke partners. 

Rosmalen zuid

Figuur: Veiligheidsindex Rosmalen zuid 2005-2009
Veiligheidsindex Rosmalen zuid (basisjaar 2008)
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De veiligheid in Rosmalen zuid is toegenomen. De wijk staat op de 5e plaats van meest veilige wijken 
van ’s-Hertogenbosch. Na Engelen geven de inwoners het hoogste rapportcijfer voor de 
woonomgeving, namelijk een 7,9. Het aantal aangiften van auto-inbraak is gedaald (van 41 aangiften 
in 2008 naar 33 in 2009; een daling van 20%). Rosmalen zuid kent (samen met de Groote Wielen) de 
minste auto-inbraken. Daarnaast is ook het aantal aangiften van woninginbraak gedaald (van 56 
aangiften in 2008 naar 47 in 2009; een daling van 16%). De actie Avondblauw en 
inbraakpreventieavonden waarop bewoners bewust worden gemaakt van hetgeen ze zelf kunnen 
doen om inbraak zoveel mogelijk tegen te gaan, zullen hier zeker een positieve bijdrage aan hebben 
geleverd. Daarnaast is er samenwerking met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) in het 
kader van snoeiwerk, openbare verlichting etc.  
Verder staat de wijk op de derde plaats van de wijken met de minste sociale overlast en de 
verloedering is ook afgenomen. Tot slot is het percentage inwoners dat vindt dat openbaar 
dronkenschap vaak voorkomt, gedaald van 4% naar 0,8%. Een bepaalde alcoholist heeft 
gebiedsontzegging gekregen.

Daarentegen is het aantal aangiften van fietsendiefstal behoorlijk gestegen (van 34 aangiften in 2008 
naar 56 in 2009; een stijging van 65%). Met name rond het winkelcentrum Molenhoekpassage en het 
NS-station worden relatief veel fietsen gestolen.
Daarnaast is er ook een stijging van het aantal aangiften van geweldsdelicten (van 31 aangiften in 
2008 naar 40 in 2009; een toename van 29%). Verder is het aantal incidenten jeugdoverlast licht 
gestegen (van 46 incidenten in 2008 naar 52 in 2009; toename van 13%). Het aandeel dat vindt dat 
drugsoverlast vaak voorkomt in de eigen buurt, is gestegen van 0,8 naar 2,4%. 
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Rosmalen noord

Figuur: Veiligheidsindex Rosmalen noord 2005-2009
Veiligheidsindex Rosmalen noord (basisjaar 2008)
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Het veiligheidsindexcijfer is op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Rosmalen Noord staat op de 
vierde plaats op de lijst van veiligste wijken van de stad. Enkele positieve opvallendheden: de wijk 
kent de minste aangiften van huiselijk geweld en de minste incidenten drugsoverlast van alle wijken. 
Verder is het percentage inwoners dat vindt dat overlast door omwonenden vaak voorkomt, 
gehalveerd en is het aantal incidenten vernielingen afgenomen. Het aantal aangiften van auto-inbraak  
is afgenomen (van 81 aangiften in 2008 naar 75 in 2009). Wat het aantal aangiften van 
geweldsdelicten betreft, behoort Rosmalen Noord tot de wijken met de minste aangiften (48 aangiften 
in 2008 en 47 in 2009). 

Opvallend daarentegen is de relatief grote toename van het aantal aangiften van fietsendiefstal (van 
111 aangiften in 2008 naar 184 in 2008; een toename van 66%). Hiermee staat Rosmalen Noord op 
de tweede plaats achter de Binnenstad. Vooral in het centrum en het NS-station worden veel fietsen 
gestolen. Ook is er een relatief grote toename van het aantal aangiften van woninginbraak (van 48 in 
2008 naar 68 in 2009; toename van 42%). Wellicht dat dit samenhangt met de daling van het aantal 
aangiften van woninginbraak in Rosmalen zuid. De hinderlijke jeugdgroep die in 2008 in Rosmalen 
noord actief was, heeft in 2009 plaatsgemaakt voor een overlastgevende jeugdgroep. Deze houdt 
zich op aan de Oosteinderweg. De politie volgt de groep en het jongerenwerk heeft er contact mee.
Het aantal incidenten jeugdoverlast is gedaald (van 62 incidenten in 2008 naar 54 in 2009; een 
afname van 13%) evenals het percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen jongeren 
vaak voorkomt (1 na laatste plaats). Politie en Jongerenwerk hebben in een convenant vastgelegd op 
welke manier ze samen de jongerenoverlast aanpakken. De groep wordt bezocht en er wordt contact 
opgenomen met de melder. Verder wordt de melding geregistreerd en in het maandelijks overleg met 
de andere professionals worden dan verdere acties uitgezet. Verder is geïnvesteerd in 
wijkspeelplaatsen, JOP’s in Sparrenbug en Overlaet.
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Engelen

Figuur: Veiligheidsindex Engelen 2005-2009
Veiligheidsindex Engelen (basisjaar 2008)
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Het veiligheidsindexcijfer van Engelen is toegenomen. Engelen is na De Groote Wielen en Empel de 
veiligste wijk van de stad. Engelen kent bijvoorbeeld na de Groote Wielen, de minste sociale overlast 
(gestegen van de zesde naar de tweede plaats op de ranglijst), scoort het hoogste op sociale 
samenhang in de wijk, de inwoners waarderen de woonomgeving met een 8,1 het beste en niemand 
voelt zich vaak onveilig. Het aantal aangiften van autoinbraak is gelijk gebleven (22 in 2008 en 21 in 
2009) en ook hier doet Engelen het ten opzichte van andere wijken heel goed. 

Opvallend is wel dat het aantal inwoners dat zich vaak onveilig voelt in het winkelgebied in de eigen 
buurt, een relatief grote stijging kent. Engelen is hiermee gestegen naar de vijfde positie op de 
ranglijst. Er zijn veel klachten over het parkeren bij de Plusmarkt. Daarnaast worden er bij deze 
supermarkt ook veel fietsen gestolen te worden. Wellicht verklaart dit ook de stijging van het aantal 
aangiften van fietsendiefstal van 13 aangiften in 2008 naar 22 in 2009.  
Een andere opvallendheid is de grote toename van het aantal aangiften van woninginbraak (van 15 
aangiften in 2008 naar 27 in 2009; een toename van maar liefst 80%). Deze vinden voornamelijk 
overdag en ’s avonds plaats. Veel mensen denken blijkbaar dat ze in een dorp wonen want ze laten 
vaak alles openstaan. Daarnaast is er een beperkte sociale controle. Er wonen veel tweeverdieners, 
dus overdag zijn weinig mensen thuis.  
Engelen kent op dit moment alleen nog een overlastgevende jeugdgroep. De criminele jeugdgroep is 
verleden tijd. De jeugdgroep wordt ervaren als hinderlijk. Deze jongeren gebruiken sofdrugs en 
plegen vernielingen in de Fuutlaan. Het percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen 
jongeren vaak voorkomt in de eigen buurt is ook afgenomen, maar het aantal incidenten dat bij de 
politie is gemeld, is gelijk gebleven (43 in 2008 en 44 in 2009).
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Empel

Figuur: Veiligheidsindex Empel 2005-2009
Veiligheidsindex Empel (basisjaar 2008)
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De veiligheidsindex van Empel is iets lager dan in 2008, maar Empel is nog steeds de op één na 
veiligste wijk van ’s-Hertogenbosch. Empel kan getypeerd worden als een veilige en prettige wijk om 
in te wonen. De sociale controle is er vrij groot en de inwoners voelen zich verantwoordelijk voor het 
veilig en schoon houden van de eigen wijk. De wijk kent het laagste aantal aangiften van 
geweldsdelicten (15 aangiften in 2008 en 16 in 2009). Verder scoort de wijk goed als het gaat om het 
aantal aangiften van vermogendelicten (fietsendiefstal: 15 aangiften in 2008 en 17 in 2009, 
woninginbraak: 16 aangiften in 2008 en 15 in 2009). Het aantal aangiften van autoinbraak is iets 
afgenomen: van 30 aangiften in 2008 naar 24 in 2009). De politie en Stadstoezicht adviseren 
bewoners voortdurend dat ze geen waardevolle goederen in hun auto moeten achterlaten. Mensen 
geven hier merkbaar steeds vaker gehoor aan. 

Hoewel de hinderlijke jeugdgroep uit Empel verdwenen is, is het percentage inwoners dat aangeeft 
dat overlast door groepen jongeren vaak voorkomt in de eigen buurt, toegenomen, evenals het aantal 
incidenten overlast door jongeren (van 41 incidenten in 2008 naar 53 in 2009). Empel scoort hierop 
relatief hoog. In Empel is veel jeugd woonachtig. Er zijn enkele jongeren die zich bezig houden met 
vernielingen en drugsgebruik. Het overgrote deel van de jeugd veroorzaakt echter geen problemen. 
Mogelijk dat de meldingen vooral betrekking hebben op een of twee specifieke locaties die de 
aandacht van de politie hebben (gehad). Daarnaast zijn er signalen dat er op bepaalde plaatsen in 
Empel jongeren uit andere wijken rondhangen die zaken vernielen.  
Met oud en nieuw was er een toename van jongeren en vuurwerk overlast. Samen met stichting 
Empel Youth Events (EYE), politie en de gemeente is er een voorlichtingsactie gestart. Alle bewoners 
uit Empel hebben een brief met informatie ontvangen wat te doen bij overlast, bij wie ze wat kunnen 
melden. Dit heeft een heel positief effect gehad op het veiligheidsgevoel in de wijk.  
Door de inzet van stichting EYE en sociaal cultureel centrum D’n As is er voor de jeugd in Empel 
steeds meer te doen waardoor ‘op straat hangen’ niet meer de enige activiteit is voor de jeugd in 
Empel. Ook de komst van JOP’s heeft naar de mening van de wijkagent een positief effect op de 
jeugdoverlast.
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De Groote Wielen 

Figuur: Veiligheidsindex De Groote Wielen 2007-2009
Veiligheidsindex De Groote Wielen (basisjaar 2008)
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De veiligheidssituatie van De Groote Wielen is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven. De 
Groote Wielen is de veiligste wijk binnen de gemeente. Op bijna alle veiligheidsthema’s komt de wijk 
het meest positief naar voren. Zo kent De Groote Wielen bijvoorbeeld de minste sociale overlast, de 
minste verloedering, voelt niemand zich er vaak onveilig en vindt niemand dat er vaak 
geweldsdelicten voorkomen. Verder zijn er maar vier aangiften van woninginbraak gedaan in 2009. 
Het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), waaraan de nieuwe woningen voldoen, draagt daar 
ongetwijfeld positief aan bij.

Hoewel in de wijk de minste sociale overlast wordt ervaren, is het aandeel van de bevolking dat 
aangeeft dat overlast door omwonenden vaak voorkomt, relatief gezien toegenomen. De Groote 
Wielen is ook een van de weinige wijken waar dit is toegenomen. In tegenstelling hiermee is het 
aantal meldingen van burengerucht bij de politie juist iets afgenomen. De Groote Wielen is een 
nieuwe wijk, die nog steeds groeiende is. Bij de start van de bouw van de wijk zijn eerst (duurdere) 
koopwoningen gebouwd. In 2009 zijn er vervolgens veel huurwoningen bijgekomen. Dit heeft geleid 
tot een instroom van mensen uit diverse geledingen van de samenleving, onder andere uit 
herstructureringswijken als Boschveld en Deuteren. Een grotere diversiteit aan bewoners zou 
mogelijk een verklaring kunnen zijn van de toegenomen ervaren overlast. Deze diversiteit kan tevens 
een verschil in meldingsbereidheid met zich meebrengen. 
Hoewel De Groote Wielen de minste incidenten vernielingen kent (naast Engelen), is het een van de 
weinige wijken waar het aantal is toegenomen ten opzichte van 2008. Verder is er sprake van nogal 
wat diefstal van bouwmaterialen.
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Wijk-/Buurtnaam Wijk-/Buurtnaam Wijk-/Buurtnaam

01 Binnenstad

09 13 Orthen

01 01 Binnenstad centrum
05 05 Sparrenburg

09 14 Orthen west

01 02 Binnenstad oost
05 06 Molenhoek

09 15 Bedrijventerrein Noord

01 03 De Hofstad
05 07 A2 zone Rosmalen Z

01 04 Binnenstad noord

10 Maaspoort

01 05 Het Zand
06 Rosmalen noord

10 01 Italiaanse buurt

01 06 Vughterpoort
06 01 't Ven

10 02 Maasdal

06 02 Rosmalen centrum

10 03 Abdijenbuurt

02 Zuidoost
06 03 Hondsberg

10 04 Lokeren

02 01 Het Bossche Broek
06 04 Kruisstraat

10 05 Maasstroom

02 02 Zuid
06 05 Bedrijven Kruisstraat

10 06 Staatsliedenbuurt

02 03 Bazeldonk
06 06 De Overlaet oost

10 07 Het Zilverpark

02 04 Bedrijven Zuid
06 07 De Overlaet west

10 08 Maasvallei

02 05 Gestelse Buurt
06 08 A2 zone Rosmalen N

10 09 Maasoever

02 06 Pettelaarpark
06 09 Rosmalense Polder

10 10 Bedrijven Maaspoort

02 07 De Meerendonk

10 11 Oud Empel

02 08 Kloosterstraat
07 De Groote Wielen

02 09 De Bossche Pad

11 West

02 10 Grevelingen

07 99 De Groote Wielen
11 01 Boschveld

02 11 Aawijk zuid

11 02 Paleiskwartier

02 12 Bedrijvenpark De Brand

08 Empel
11 03 Willemspoort

08 01 Kom Empel
11 04 Deuteren

03 Graafsepoort

08 02 Maasakker
11 05 De Moerputten

03 01 Hinthamerpoort

08 03 Empel oost
11 06 De Schutskamp

03 02 Graafsebuurt zuid

08 04 De Koornwaard
11 07 De Kruiskamp

03 03 Aawijk noord

11 08 De Rietvelden oost

03 04 Graafsebuurt noord

09 Noord
11 09 De Rietvelden west

03 05 Hintham zuid

09 01 De Buitenpepers
11 10 Veemarktkwartier

03 06 Hintham noord

09 02 De Herven
11 11 Ertveld

09 03 Bedrijven De Herven

04 Muntel/Vliert

09 04 De Slagen
12 Engelen

04 01 De Muntel

09 05 De Haren
12 01 Kom Engelen

04 02 De Vliert

09 06 De Reit
12 02 De Vutter

04 03 Orthenpoort

09 07 De Donk
12 03 Henriëttewaard

09 08 De Rompert
12 04 De Haverleij

05 Rosmalen zuid

09 09 De Hambaken
12 05 Bokhoven

05 01 Maliskamp west

12 06 Engelermeer

05
05
05

02 Maliskamp oost
03 Het Vinkel

Wijk
Buurt
code

Wijk
Buurt
code

Wijk
Buurt
code

07 01 Brabantpoort
07 02 De Groote Vliet
07 03 Vlietdijk

07 06 De Hoven

07 04 Broekland
07 05 De Watertuinen

04 Binckhorst

09 10 Sprookjesbuurt
09 11 Muziekinstrumentenbuurt
09 12 Edelstenenbuurt

Bijlage 2:  Wijken en buurten in 's-Hertogenbosch
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GSB-aandachtsgebieden in 's-Hertogenbosch

De Hambaken
0909 De Hambaken
0910 Sprookjesbuurt 
0911 Muziekinstrumentenbuurt 
0912 Edelstenenbuurt

Boschveld/Deuteren 
1101 Boschveld
1104 Deuteren

Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad
0103 De Hofstad
0209 De Bossche Pad 
0301 Hinthamerpoort

Gestelse Buurt 
0205 De Gestelse Buurt

Orthen Links 
0914 Orthen West

Haren/Donk/Reit 

A.

B.

C.

D.

E.

F.
0905 De Haren 
0906 De Reit 
0907 De Donk

A

B C

D

E

F
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