
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Woerden, 4 januari 2017 
 
 
Betreft: artikel 40-vragen Veiligheid Woerden 
 
Geacht college,  
 
In 2016 is er veelvuldig gesproken over de veiligheidssituatie in de gemeente Woerden. De toon 
van de berichtgeving en debatten rondom dit onderwerp doet vermoeden dat de situatie zeer 
ernstig is. Zo leeft zelfs de gedachte dat ‘het oorlog is in Woerden’ en dus alles geoorloofd is. 
 
De gemeente heeft in 2016 diverse extra maatregelen getroffen en aangekondigd waaronder: 

- Camerabewaking van de fietsenstallingen op het station; 
- Het overdragen van bevoegdheden aan de politie als het gaat om gebiedsontzeggingen; 
- Tijdelijke inzet van cameratoezicht in het Bloemen- en Bomenkwartier; 
- Ondersteuning van Defensie met mogelijke inzet van een drone tijdens de jaarwisseling. 

 
Tegelijkertijd blijkt uit de feitelijke cijfers die openbaar worden gemaakt dat Woerden een relatief 
veilige stad is. Buiten onverklaarbare plotselinge pieken en dalen, heeft Woerden dus niet 
buitensporig veel vaker met (fietsen)diefstallen, geweldsdelicten, vuurwerkoverlast en andere 
misdrijven te maken. 
 
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:  
 

1. Is het college zich ervan bewust dat een beeld wordt uitgedragen van Woerden als een 
criminele stad? Zo ja, is dat de bedoeling? Zo nee, kan het college zich voorstellen dat dit wel 
zo overkomt? 

2. Kan het college aangeven hoe zorgelijk de veiligheidssituatie in de gemeente Woerden feitelijk 
is? En hoe verhoudt deze situatie zich ten opzichte van andere gemeentes? 

3. Naast deze repressieve maatregelen, worden ook preventieve maatregelen getroffen. Kan er 
globaal aangegeven worden hoe hoog de cumulatieve kosten van beide type maatregelen 
afzonderlijk zijn cq. hoe deze zich verhouden? 

 

In de raadsinformatiebrief van 17 januari 2017 (?) inzake de inzet van een drone tijdens de 
jaarwisseling staat vermeld dat de ondersteuning van Defensie in aanvulling op het project met 
buurtwhatsappgroepen werd verleend.  

 

4. Op wiens initiatief en kosten is deze ondersteuning in gang gezet? Indien de inzet voor 
rekening van de gemeente Woerden is of zou zijn gekomen, is het budget voor Veiligheid 
daarvoor toereikend? 

5. Heeft het college zich gerealiseerd dat de aangekondigde inzet van Defensie het 
veiligheidsgevoel van inwoners onnodig wordt aangetast? 

6. Sinds wanneer heeft de gemeente contact gehad met Defensie over deze proef? 

7. De raadsinformatiebrief is op 30 december 2016 gepubliceerd. Waarom is de raad niet eerder 
geïnformeerd over de mogelijkheid van deze proef? Bent u het met de D66 fractie eens dat van 
de voorzitter van de raad mag worden verwacht dat hij de raad beter informeert?  



 

 

8. In de berichtgeving komt regelmatig naar voren dat er veel geklaagd wordt over zwaar 
vuurwerk. Is er in Woerden sprake van buitengewoon veel (klachten over) zwaar vuurwerk ten 
opzichte van vergelijkbare steden? 

 

Graag ontvangen wij bij elk van de gestelde vragen een adequate toelichting.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Saskia van Megen 
 
Gemeenteraadslid D66 Woerden  


