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1 Inleiding 
De wijk Tuindorp-Keverdijk is een prachtige multiculturele wijk die zich op een aantal fronten onderscheidt 

van de rest van de gemeente. Op gebied van leefstijl en gedag is de wijk ook anders. Het is wat we noemen 

een ‘gele’ buurt waarin harmonie, sociaal contact en betrokkenheid centraal staan. Het overgrote deel van 

Gooise Meren is een ‘blauwe’. De blauwe buurten kenmerken zich door hun zakelijke en individualistische 

karakter. 

Naast de positieve en harmonieuze uitstraling heeft de wijk ook ontwikkelpunten. Met name de hoge 

inbraakcijfers en de mate van jeugdoverlast zijn aandachtspunten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de 

ontwikkelpunten van de wijk binnen verschillende domeinen ligt. 

Als snel bleek dat het uitvoeren van een hotspotanalyse woninginbraak en een analyse jeugdgroepen niet 

voldoende was om de aandachtspunten binnen de wijk in kaart te brengen. Daarom is gekozen voor een 

breder onderzoek waar verschillende domeinen bij zijn aangehaakt. Het ophalen van het sentiment en de 

pijnpunten vanuit de bewoners zelf heeft de basis gevormd van het onderzoek en plan van aanpak.  

Na de hotspotanalyse woninginbraken en analyse jeugdgroepen is een bewonersenquête verspreid en is het 

werkatelier Keverdijk opgezet. Met deze informatie is de basis gelegd voor de aanbevelingen binnen de 

thema’s woninginbraak, jeugdoverlast, burgerparticipatie en handhaving. 

In het vervolg van dit document worden de aandachtspunten binnen de wijk verder beschreven en toegelicht. 

Hierop volgt een formulering van doelstellingen en de beoordeling van maatregelen. Tot slot volgt een 

beargumenteerde keuze van aanbevelingen.  
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2 Probleemstelling 
2.1 Woninginbraak 
 

Het aantal woninginbraken in de wijk Keverdijk ligt hoger dan Gooise Meren als geheel. De afgelopen drie jaar 

is er gemiddeld 23 keer per jaar ingebroken. Dit aantal neemt niet af. Tot juli 2017 is er 11 keer ingebroken 

tegenover 6 keer in de zelfde periode van 2016. Met de zomermaanden en de donkere feestdagen voor de 

boeg is te verwachten dat dit aantal nog zal oplopen. 

 

Woninginbraak behoort tot de High Impact Crimes, net als geweld, straatroof en overvallen. Er is sprake van 

ernstige inbreuk op het privédomein van het slachtoffer. Naast de financiële gevolgen van inbraak heeft het 

slachtoffer vaak nog lang na de inbraak grote emotionele schade en gevoelens van onveiligheid al gevolg 

hiervan. 

 

Binnen het thema woninginbraak staan de volgende vragen centraal: 

 

Op welke wijze kunnen we effectief woninginbraken tegengaan? 

- Op welke wijze zouden we aandacht kunnen creëren onder bewoners voor inbraakpreventie? 

- Welke initiatieven zouden effectief kunnen zijn bij inbraakpreventie? 

- Wie zijn hier verantwoordelijk voor en op welke wijze? 

 

2.2 Jeugdoverlast 
 

Binnen het thema jeugdoverlast staan de volgende vragen centraal: 

 

Hoe pakken professionals en bewoners jeugdoverlast gezamenlijk aan? 

- Op welke wijze zouden we jongeren meer kunnen betrekken bij de wijkontwikkeling? 

o Geluidsoverlast reduceren 

o Vervuiling en vandalisme tegengaan 

o Hanggedrag reduceren/aangenamer maken 

- Hoe kunnen we de beeldvorming over jeugdgroepen verbeteren? 

- Welke innovaties zouden een positief effect hebben d.m.v. jongerenwerk? 

- Welke initiatieven kunnen we nemen om moeilijk bereikbare jeugd(groepen) te bereiken? 

- Wie zijn hier verantwoordelijk voor en op welke wijze? 

 

2.3 Sociale participatie 
 

In een multiculturele wijk is het van belang dat sociale contacten goed worden onderhouden. Hier dient extra 

aandacht aan besteed te worden om culturele tegenstellingen en vooroordelen te beperken. De Keverdijk 

kenmerkt zich door haar betrokken bewoners, maar in de praktijk is dit niet op het beoogde niveau. 

 

Binnen het thema sociale participatie staan de volgende vragen centraal: 

 

Hoe vergroten we het gevoel van eigenaarschap en de weerbaarheid van burgers? 

- Op welke wijze zou het buurtplatform ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van 

buurtpreventie- en burgerinitiatieven? 

o Vergroten gevoel van eigenaarschap 

- Hoe kunnen we de weerbaarheid van bewoners vergroten? 

- Hoe kunnen we de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen vergroten? 

- Hoe kunnen we een actieve bijdrage van bewoners stimuleren voor de wijkontwikkeling? 

- Wie zijn hier verantwoordelijk voor en op welke wijze? 

 

 

 



Gemeente Gooise Meren | Probleemstelling 5 

 

2.4 Handhaving 
 

Binnen het thema versterken preventieve rechtsorde en handhaving staan de volgende vragen centraal: 

 

Hoe versterken we de preventieve rechtsorde en handhaving? 

- Hoe kunnen we duidelijke rol/taakverdeling tussen partners borgen? (ook in communicatie richting 

burgers) 

- Hoe kan de onderlinge samenwerking tussen Politie/ Boa/ andere partners efficiënter verlopen? 

- Op welke wijze kunnen we effectiever handhaven bij delinquent gedrag onder jongeren? 

- Wie zijn hier verantwoordelijk voor en op welke wijze? 
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3 Doelstelling 
3.1 Woninginbraak 

- Het aantal woninginbraken neemt structureel af in de wijk, in de lijn van het algemeen plan 

van aanpak woninginbraken GM 2017.  

- Het toegenomen aantal woninginbraken in de eerste helft van 2017 is beperkt gebleven in 

de tweede helft van 2017 tot onder het jaarlijkse gemiddelde van de wijk. 

3.2 Jeugdoverlast 
- Het aantal meldingen van jeugdoverlast in de Keverdijk is in 2018 met 20% afgenomen ten 

opzichte van 2017. 

- De bewoners van de Keverdijk zijn in 2018 weerbaarder geworden tegen overlast door 

jeugd. 

3.3 Sociale participatie 
- De buurtplatform KTV bereikt de bewoners van de Keverdijk en is representatief. 

3.4 Handhaving 
- In 2018 zijn handhavers beter bereikbaar voor de bewoners en worden zaken met betrekking 

tot handhaving goed en tijdig opgepakt. 
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4 Empirie 
4.1 Uitkomsten hotspotanalyse woninginbraken 

Hieronder worden de belangrijkste feiten van de hotspotanalyse woninginbraken weergeven. Inzicht in de 

volledige analyse is verkrijgbaar op aanvraag. 

 

Uit de analyse van politiecijfers blijkt dat woninginbraak (en poging tot inbraak) in de wijk Keverdijk vaker voor 

komt ten opzichte van andere wijken in Gooise Meren. 

 

Inbraakcijfers Keverdijk: 

2014: 23 inbraken 

2015: 25 inbraken 

2016: 21 inbraken 

2017 (t/m juni): 11 inbraken. Dit aantal was 6 inbraken in dezelfde periode van 2016. 

 

Onderstaande tabel van politiecijfers laat een duidelijk verschil zien tussen het aantal inbraken per wijk/gebied 

(politiecijfers 1-1-2014 t/m 1-6-2016). 

 

bussum  0001 raadhuisplein (122) 6 

bussum  0002 verbindingslaan (123) 2 

bussum  0003 batterijlaan (124) 2 

bussum  0004 cereslaan (125) 1 

bussum  0005 bijlstraat (126) 2 

bussum  0006 nijverheidswerf (127) 4 

bussum  0007 laarderwegkwartier (128) 7 

bussum  0008 spiegelzicht (129) 5 

bussum  0100 prins hendrikkwartier (131) 1 

bussum  0102 vondellaan (133) 2 

bussum  0103 bredius-west (134) 1 

bussum  0104 bredius-oost (135) 2 

bussum  0201 dondersstraat (137) 1 

bussum  0202 godelindebuurt (138) 3 

bussum  0203 waltherlaan (139) 3 

bussum  0204 bloemenbuurt (141) 2 

bussum  0205 ooster eng - noord (142) 5 

bussum  0206 ooster eng - zuid (143) 1 

bussum  0207 ooster eng - oost (144) 3 

bussum  0300 lomanplein (147) 5 

bussum  0301 schimmellaan (148) 3 

bussum  0302 boslaan (149) 10 

bussum  0303 koedijk (151) 19 

bussum  0304 kom van bieghel (152) 5 

bussum  0306 franse kamp (154) 5 

huizen  0818 huizermaat zuid (224) 1 

muiden  0001 nieuw muiden (522) 1 

muiden  0002 muiderberg (523) 1 

naarden 0001 naarden vesting (101) 1 

naarden 0002 tuindorp keverdijk (102) 54 

naarden 0003 naarderbos (103) 1 

naarden 0007 oranje nassaupark zuid (106) 31 
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naarden 0008 ministerpark (107) 2 

naarden 0010 rembrandtpark (109) 1 

naarden 0085 de fortlanden (116) 2 

 

Modus Operandi: in meer dan 60% van de woninginbraken in de Keverdijk worden woningen vanuit de 

achtertuin betreden en komen inbrekers binnen door een raam/deur open te breken met een voorwerp. 

 

Sociaal: 

Er zijn verschillen te zien in de inkomens van de bewoners van de Keverdijk t.o.v. Naarden (CBS cijfers). 

 

Naarden: 

- Aantal inkomensontvanger   : 12.400 (72% van de bevolking) 

- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger : 47.900  

- Gemiddeld inkomen per inwoner   : 35.100 

- Huishoudens onder of rond sociaal inkomen : 5,7 % 

 

Tuindorp-Keverdijk: 

- Aantal inkomensontvanger   : 2.800 (74% van de bevolking) 

- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger : 29.200 

- Gemiddeld inkomen per inwoner   : 22.200 

- Huishoudens onder of rond sociaal inkomen : 7,6 % 

 

Leefstijlen: 

In onderstaande afbeelding is te zien dat Keverdijk geel is. Een gedeelte van de wijk Oranje Nassaupark is ook 

Geel. De rest van Naarden is blauw. Geel staat voor harmonie. De mensen zijn sociaal, open en gericht op 

gezelligheid en sociale banden. Het gezinsleven staat in deze leefstijl centraal. De blauwe leefstijl kenmerkt 

zich meer door ambitieuze en dynamische bewoners. Deze mensen zijn meer gericht op manifestatie en 

controle en hebben een zakelijke houding. 
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4.2 Uitkomsten analyse Jeugdoverlast 

De meeste meldingen van jeugdoverlast komen uit Bussum. Hierbij moet voor ogen gehouden worden dat 

Bussum ook twee keer zo veel inwoners heeft dan Naarden. Het aantal meldingen op basis van 

inwonersaantallen ligt bijna gelijk. 

 

per plaats aantal 
 

Dagdeel aantal 

t/m 21 juni 2017     

Bussum 150 
 

Ochtend 3 

Muiden 4 
 

Middag 55 

Muiderberg 4 
 

Avond 110 

Naarden 61 
 

nacht 46 

totaal 219 
 

 totaal 214 

   

5 meldingen zijn niet op dagdeel 

geregistreerd. 

 

In vergelijking met dezelfde periode in 2016 is het aantal meldingen van jeugdoverlast in Bussum afgenomen 

met bijna 25%. Het aantal meldingen in Naarden is toegenomen met bijna 50%. Deze toename van meldingen 

komt vanuit de Limburg van Stirumlaan waar een bibliotheek is gevestigd. In de avond hangen veel jongeren 

bij de bibliotheek. 

 

Meldingen in 2016 in de periode t/m 21 juni 2016 

 

Plaats Aantal 

 t/m 21 juni 2016  

Bussum  194 

Muiderberg 2 

Muiden  4 

Naarden  36 

totaal 236 

 

De hotspotplaatsen in Naarden beslaan vier straten. De eerste twee straten waar de meeste meldingen 

vandaan komen liggen in de wijk Keverdijk. 

 

Hotspotplaatsen Naarden uitgedrukt in aantal meldingen  

 

1. Van Limburg Stirumlaan: 19 

2. E. de Bruynstraat: 4 

3. Ruijsdaelplein: 4 

4. Jan ter Gouwweg 3 
 

 



Gemeente Gooise Meren | Empirie 10 

 

 
 

Tijdens interviews en gesprekken met samenwerkingspartners waaronder; Jongerenwerk, Politie, Boa, 

Buurtplatform en een aantal sleutelfiguren uit de wijk komt naar voren dat er twee verschillende 

jeugdgroepen zijn in de Keverdijk. De eerste groep bestaat voornamelijk uit jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Deze jongeren zijn nauw verbonden met de SCAN (jongerencentrum). Wanneer de 

SCAN niet open is hangen deze jongeren vaak bij de bankjes in de buurt van de SCAN. Hoewel deze groep 

nauwelijks problemen veroorzaakt wordt hun aanwezigheid vaak als overlastgevend tot intimiderend ervaren 

door buurtbewoners. 

 

De tweede groep bestaat uit jongeren met een Nederlandse achtergrond die regelmatig achter de Plus 

supermarkt hangen. Van deze groep is bekend dat ze met regelmaat softdrugs en alcohol gebruiken. 

Buurtbewoners vinden deze groep hinderlijk en vervelend. Deze jongeren hebben geen binding met de SCAN 

en de jongerenwerkers. 

 

Concreet probleemgedrag wordt door de partners beschreven als: samenscholing/hangen, intimidaties, 

alcohol- en drugsmisbruik en mogelijk ook kleinschalige drugsdeals. Het probleem gedrag dat bewoners 

hebben aangekaart in de enquête veiligheid en leefbaarheid in de Keverdijk vult hierbij nog aan: geluidsoverlast, 

vernieling en vervuiling. 

 

De partners zijn het eens over het feit dat het merendeel van de problematiek veroorzaakt wordt door de 

groep autochtone jongeren. De partners geven aan dat de bewoners van de wijk, in tegenstelling tot de 

feitelijke situatie, meer onveiligheidsgevoelens hebben bij de groep jongeren met een migratie achtergrond. 

Dit is gebleken uit signalen en gesprekken met buurtbewoners. 

 

  

Hotspotplaatsen Naarden

Van Limburg

Stirumlaan

E. de Bruynstraat

Ruijsdaelplein

Jan ter Gouwweg
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4.3 Uitkomsten enquêteresultaten 

Aan de enquête ‘Veiligheid en leefbaarheid in de Keverdijk’ hebben 364 mensen deelgenomen. 245 

deelnemers hebben de enquête volledig ingevuld. De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergeven. De 

volledige enquêteresultaten zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Leeftijdscategorie: (aantal deelnemers: 364) 

72 (19.8%) : 0 - 24 

91 (25.0%) : 25 - 39 

149 (40.9%) : 40 - 64 

52 (14.3%) : 65+ 

Wat is uw geslacht? (aantal deelnemers: 364) 

173 (47.5%) : man 

191 (52.5%) : vrouw 

 

Wat is uw afkomst? (aantal deelnemers: 363) 

326 (89.8%) : Nederlands 

1 (0.3%)         : Duits 

20 (5.5%)       : Marokkaans 

- (0.0%)          : Turks 

- (0.0%)          : Surinaams 

- (0.0%)          : Antilliaans 

- (0.0%)          : Irakees 

- (0.0%)          : Iraniër 

- (0.0%)          : Afgaan 

- (0.0%)          : Chinees 

2 (0.6%)         : Indonesisch 

- (0.0%)          : Egyptisch 

1 (0.3%)          : Filipijns 

8 (2.2%)          : Syriër 

5 (1.4%)          : Overig 
 

 

Hoelang bent u woonachtig in de wijk? (aantal deelnemers: 363)  

50 (13.8%) : 0 - 2 jaar 

46 (12.7%) : 2 - 5 jaar 

45 (12.4%) : 5 - 10 jaar 

222 (61.2%) : 10+ jaar 

 

In hoeverre voelt u zich veilig in de Keverdijk? (aantal deelnemers: 313) 

Zeer veilig  : 14% 

Veilig   : 48% 

Niet veilig en niet onveilig: 27% 

Onveilig   : 8% 

Zeer onveilig  : 2% 
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Er volgt nu een aantal uitspraken over uw buurt. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het 

hiermee eens of oneens bent? (aantal deelnemers: 313) 

 

* In deze buurt gaan mensen uit verschillende bevolkingsgroepen op een prettige manier met elkaar om. 

* Als ik op vakantie ga dan geef ik met een goed gevoel mijn huissleutels aan de buren. 

* Ik heb evenveel vertrouwen in buurtgenoten die mijn cultuur delen als in buurtgenoten die uit een andere 

cultuur afkomstig zijn. 

* Ik ben tevreden met de buurt waarin ik woon. 

 
 

Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (aantal deelnemers: 

313) 

 

* Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten die uit een andere cultuur dan ikzelf afkomstig zijn. 

* Overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in deze buurt. 

* Spanningen tussen bevolkingsgroepen in deze buurt zorgen ervoor dat mensen uit verschillende 

bevolkingsgroepen contact met elkaar vermijden. 

 

 
 

 

 

Denkt u dat de veiligheid in buurt de komende tijd vooruit zal gaan, achteruit zal gaan of gelijk zal 

blijven? (aantal deelnemers: 314) 

 

Zal gelijk blijven  : 42% 

Zal achteruit gaan : 37% 

Zal vooruit gaan  : 8% 

Weet niet/ geen mening : 13% 

 

Controleert u weleens of u iets verdachts ziet bij het huis van de buren? (aantal deelnemers: 298) 

 

Ja, als ik langsloop of als ik iets verdachts hoor : 92% 

Nee      : 8% 
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In welke mate ervaart u overlast door jeugd(groepen)? (aantal deelnemers: 266) 

 

Nooit  : 10% 

Zelden  : 22% 

Af en toe : 41% 

Bijna dagelijks : 15% 

Dagelijks : 12% 

 

Denkt u dat de overlast door jeugd in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen 

of gelijk is gebleven? (aantal deelnemers: 251) 

 

Gelijk gebleven   : 45% 

Afgenomen  : 4% 

Toegenomen  : 37% 

Weet niet/ geen mening : 14% 

 

Op welke manieren zorgen jongeren voor overlast in uw buurt? (aantal deelnemer: 245) 

 

 
 

Denkt u dat in deze buurt in de afgelopen 12 maanden het gedrag van jeugd en jongeren in de openbare 

ruimte is verbeterd, verslechterd of gelijk is gebleven? (aantal deelnemers: 266) 

 

Verbeterd  : 5 % 

Verslechterd  : 27% 

Gelijk gebleven  : 50% 

Weet niet/ geen mening : 18% 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden iets gezien, gehoord of gemerkt van de gemeente en andere 

betrokken instanties om jeugdhinder of jongerenoverlast aan te pakken? (aantal deelnemers: 266) 

 

 
Vind u dat de gemeente en andere betrokken instanties zich voldoende inzetten voor de jongeren in de 

wijk? (aantal deelnemers: 265) 

 

Ja : 32% 

Nee : 68% 

 

Kunt u voor de volgende uitspraken over (on)veiligheid aangeven in hoeverre u het hiermee eens of 

oneens bent? (aantal deelnemers: 257) 

 

* Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de veiligheid in mijn buurt. 

* Als er in mijn buurt problemen zijn op het gebied van veiligheid, vind ik het belangrijk dat ik bij het bedenken 

van een oplossing word betrokken. 

* Als er in mijn buurt problemen zijn op het gebied van veiligheid, wil ik aan het oplossen daarvan actief een 

bijdrage leveren. 

 

 
 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden iets gelezen, gezien of gehoord over activiteiten van de gemeente 

om de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt te verbeteren? (aantal deelnemers: 245) 

 

Ja   : 16% 

Nee   : 65% 

Weet niet/ geen mening : 19% 
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Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de gemeentelijke handhavers aangeven in 

hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? (aantal deelnemers: 245) 

 

* De handhavers reageren op de problemen hier in de buurt. 

* De handhavers pakken de zaken in deze buurt efficiënt aan. 

* De handhavers bekeuren hier te weinig. 

* De handhavers nemen je serieus. 

* De handhavers zijn makkelijk te benaderen. 

* De handhavers informeren de burgers. 
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4.4 Uitkomsten Werkatelier 

Tijdens het werkatelier zijn de thema’s woninginbraak, jeugdoverlast, burgerparticipatie en handhaving 

besproken. Inzicht in de specifieke aangeleverde punten per thema is verkrijgbaar op aanvraag. 

 

Aan het werkatelier hebben de volgende personen deelgenomen: 

 

Lennert Bont                  Versa Jongerenwerk 

Esther Lindhout               Versa Jongerenwerk 

Catharina van de Meer STAD Bussum 

Jelle Kaptijn                        Boa 

Richard v/d land  Boa 

Richard Broek  Boa 

Hendrik Sarmoen     Boa 

Irma Stark                           Buurt Advies Raad (BAR) 

K. Kuperus                          Buurt Advies Raad (BAR) 

Abdel Elfida                        Buurtbewoner 

Dennis van den Berg      Wijkagent Keverdijk 

Ayad Mejaiti                      Bestuurder Moskee Naarden 

Daan Rolandus                  Buurtplatform KTV 

Lisa Vos            Jeugdconsulent 

Heleen Pel                          Mens en Omgeving 

Lysette Lubbers                Wijk- en kerngericht werken 

Ralph Noorman                Wijkcoördinator 

Nikki Lowijs  OOV 

Jordi van Dijk  OOV 

Esther van der Heijden OOV 

Gerben Struik (aftrap) Wethouder 

Bert van Leeuwen Manager BMO  

 

 

De uitkomsten van het thema sociale participatie zijn als volgt samen te vatten: 

 

De buurtplatform kan een belangrijke rol spelen bij de wijkontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat het op de 

juiste manier wordt ingericht en te werk gaat. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de buurtplatform 

representatief is voor de hele wijk. In een wijk als de Keverdijk betekent dit divers. Vanuit elke groep/cultuur 

moeten mensen aangesloten worden bij de buurtplatform. De hele wijk moet gedekt zijn en zich 

vertegenwoordigd voelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van andere bestaande structuren binnen de 

wijk. Sleutelfiguren vanuit elke groepering kunnen de buurtplatform promoten binnen de eigen kring om 

mensen meer aangesloten te laten voelen. 

 

Door diversiteitsbeleid binnen de buurtplatform en door gebruik te maken van bestaande structuren binnen 

de wijk kan het platform voorzien in behoeftes van de hele wijk. Hier heeft de buurtplatform wel intensieve 

begeleiding en sturing bij nodig. Het is en blijft een netwerk van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de 

wijk.  

 

Als de buurtplatform goed georganiseerd is en ondersteuning krijgt vanuit de hele wijk kan het zich effectiever 

richten op allerlei initiatieven waar de bewoners behoefte aan hebben. Veel genoemde pijnpunten binnen dit 

thema zijn de weerbaarheid van bewoners tegenover o.a. hangjongeren, dialoog tussen bewoners en 

versterken van sociale cohesie.  

 

Alle deelnemers waren het erover eens dat de buurtplatform veel zou kunnen voorzien in de behoeftes van de 

wijk. Hiervoor is het wel van belang dat het netwerk van de buurtplatform divers, transparant, laagdrempelig 

en representatief is.   
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De uitkomsten van het thema woninginbraak zijn als volgt samen te vatten: 

 

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van woninginbraak ligt voor het grootste deel bij de bewoners 

zelf. Een verhoging van  bewustzijn en de alertheid van de bewoner van het risico van woninginbraak heeft de 

meeste invloed op het voorkomen van woninginbraken. Hierdoor is het belangrijk dat dit thema gericht en 

effectief onder de aandacht wordt gebracht van de bewoners. Hierin kan de gemeente samen met haar 

partners een belangrijke rol spelen. De gemeente heeft cijfers en analyses tot haar beschikking over de aard 

en omvang van woninginbraken. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om gerichte acties uit te zetten per 

straat en/of buurt. Deze acties kunnen ondersteund worden met voorlichtingsbijeenkomsten, 

buurtpreventieteams, financiële tegemoetkoming vanuit woningcorporaties en workshops.  

 

De uitkomsten van het thema versterken preventieve rechtsorde en handhaving zijn als volgt samen te 

vatten: 

 

De Boa’s hebben een grote verantwoordelijkheid wat betreft het handhaven op veiligheid- en 

leefbaarheidskwesties. Bij de meeste bewoners en partners is dit niet helemaal duidelijk en heerst er een 

vertekend beeld van de Boa die er in hun ogen is om mensen te bekeuren. Een veelgenoemde punt bij de 

gesprekken is dat de rol/verantwoordelijkheid van de Boa meer onder de aandacht gebracht moet worden bij 

de bewoners. Hier kunnen alle partners aan bijdragen door dit duidelijk te maken in de communicatie met 

bewoners. Een goede samenwerking en afstemming over taken tussen Boa en Politie moet langzaam maar 

zeker heldere kaders krijgen hierdoor. Dit kan ervoor zorgen dat de handhaving bij o.a. jeugdoverlast 

effectiever zal verlopen.  

 

De Boa en de wijkagent moeten ook meer zichtbaar aanwezig zijn in de wijk. Het contact met de bewoners 

moet vanzelfsprekend zijn en niet alleen wanneer het noodzakelijk is. Dit kan verwezenlijkt worden door 

betrokken te zijn bij de activiteiten per buurt. Het is van belang dat de partners op de hoogte zijn en zelf 

ophalen wat er in de wijk speelt. Communicatie in twee richtingen is waar de bewoners veel behoefte aan 

hebben. 

 

Om de onderlinge samenwerking en afstemming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat 

partners regelmatig samenkomen. Hieruit is het idee ontstaan voor een inloopspreekuur. De professionals 

kunnen structureel wijkgericht samenkomen en samen een wijkschouw doen. Aan dit overleg kunnen ook 

sleutelfiguren en initiatiefnemers van buurtpreventieteams uit de wijk deelnemen. Deze sleutelfiguren kunnen 

belangrijke informatie en input leveren bij de aanpak en handhaving van allerlei problematiek. 

 

De uitkomsten van het thema jeugdoverlast zijn als volgt samen te vatten: 

 

Overlast is een breed begrip en kan door ieder individu anders ervaren worden. Sommige mensen zijn tolerant 

tegenover gedragingen van jongeren. Andere mensen ervaren veel overlast van een groep hangjongeren of 

kunnen angstgevoelens hierbij hebben. Dit maakt de term jeugdoverlast erg abstract en complex in de 

aanpak. Hanggedrag en samenscholing onder jongeren is van alle tijden en kan niet voorkomen worden. 

Jongeren zoeken elkaar op en doen dat op wisselende plaatsen binnen en buiten. Jeugdgroepen verschillen 

ook erg veel van elkaar. Een interventie kan bij de ene groep wel positief uitpakken, maar bij de ander niet. 

 

In de Keverdijk is sprake van twee soorten jeugdgroepen die in wisselende samenstellingen bij elkaar komen. 

De ene ‘groep’ bestaat uit jongeren van voornamelijk Marokkaanse komaf en de andere ‘groep’ bestaat uit 

autochtone jongeren. Dit zijn geen vaste groepen, maar de ‘soorten’ mengen niet met elkaar. 

 

De rode draad binnen dit thema is dat de professionals en bewoners niet moeten proberen om de overlast 

door jongeren ‘aan te pakken’, maar juist betrokkenheid en bewustzijn moeten creëren onder de jongeren. Dit 

kan door met ze in gesprek te gaan zonder dat daar aanleiding voor is. Over het algemeen zijn de jongeren erg 

goed aanspreekbaar. Door het contact met de jongeren al in een vroeg stadium (voordat er overlast wordt 

ervaren) te leggen creëert men een onderlinge band. Dit contact kan erg gunstig zijn wanneer jongeren een 

keer aangesproken moeten worden op storend gedrag. 

 

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om positief contact te leggen met jongeren. Jongerenwerkers kunnen 

een belangrijke rol spelen in het coachen van buurtbewoners. Hier moeten interventies van jongerenwerkers 
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op gebaseerd zijn. Het wegnemen van hangplekken en het stoppen overlastgevend gedrag is niet realistisch 

Jongeren creëren hun eigen hangplekken. Het gebruik van deze plekken en het gedrag van jongeren is sterk 

afhankelijk van de omgeving en de bewoners. 

 

Interventies moeten gericht zijn op het vergroten van de weerbaarheid van bewoners. Hiernaast is het ook 

belangrijk om de jongeren meer te betrekken bij zaken die hen aangaan. Het geven van verantwoordelijkheid 

kan onder jongerengroepen zelfregulering doen ontstaan. Ook binnen dit thema kunnen gerichte acties 

ondernomen worden in de vorm van coaching en training van bewoners in gebieden waar vaak jongeren 

hangen. 
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5 Maatregelen 

5.1 Woninginbraak 

Voor de aanpak van woninginbraak is het plan van aanpak woningbraak GM 2017 vorm gegeven. De 

maatregelen die hieronder geformuleerd worden dienen als aanvulling om de geplande acties van het 

algemene plan van aanpak. 

Landelijke subsidieregeling inbraakpreventie: in gesprek met woningcorporaties om gebruik te maken van 

de landelijke subsidieregeling inbraakpreventie. 

Voordelen: Meer dan 50 procent van de woningen in de Keverdijk zijn huurwoningen die beheerd worden door 

Dudok Wonen en Woningstichting Naarden. De meeste mensen die deze woningen huren hebben geen 

budget om preventieve maatregelen te treffen of gekwalificeerd hang- en sluitwerk te installeren. Met de 

subsidieregeling kunnen woningcorporaties overgehaald worden om de woningen van deze mensen te 

voorzien van inbraakpreventie maatregelen. 

Nadelen: Woningcorporaties staat niet te springen om budget vrij te maken. Dit moet vanuit hoger niveau 

afgestemd worden. 

KozijnopSlot: aanbieden van kozijn/deurbeveiliging. 

Voordelen: maakt het inbrekers moeilijker binnen te komen. Mensen gaan bewuster om met open deuren en 

kozijnen. 

Nadelen: er hangt een prijskaartje aan. 

Verlichting in donkere steegjes: het aanbrengen van verlichting in donkere steegjes. Deze maatregel sluit 

aan bij de modus operandi van inbrekers in de wijk. 

 

Voordelen: zorgt voor zichtbaarheid. Inbrekers komen in bijna alle gevallen via de achterpoort van woningen 

naar binnen. Het aanbrengen van verlichting neemt een belangrijke factor (het ontbreken van toezicht) weg. 

Nadelen: geen. 

Waarschuwingsborden: de ingangen van de wijk voorzien van grote borden met alle preventie activiteiten. 

Voordelen: afschrikkend effect voor inbrekers van buiten de wijk. 

Nadelen: wekt mogelijk de indruk dat de veiligheid in de wijk in het geding is. 

Wijkschouw door professionals: wijkschouw met professionals/ ex-inbreker. 

Voordelen: bewustwording van bewoners door praktijkvoorbeelden in eigen huis, tuin en gedrag. 

Nadelen: geen. 

‘Hotspotstraat’: straatgerichte informatiebrief met preventietip en risico’s in ´hotspotstraten’. 

Voordelen: bewoners bewust maken van besmettingsgevaar en de specifieke risico’s in eigen straat. 

Nadelen: gevoel van onveiligheid creëren onder de bewoners van deze straten. 

Veiligheidsspreekuur: maandelijks in de wijk een inloopspreekuur organiseren waar bewoners met hun 

vragen terecht kunnen. 

Voordelen: contact en vertrouwen tussen bewoners en professionals verbeteren. Bieden van advies en hulp. 

Nadelen: veel tijdsinvestering voor professionals.  
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5.2 Jeugdoverlast 

Coaching: Meer inzetten op individuele coaching en starten van trajecten in plaats van ambulant 

jongerenwerk. 

Voordelen: intensiveren van begeleiding aan jongeren die hier behoefte aan hebben. Voorkomen dat bepaalde 

jongeren verder afglijden. 

Nadelen: gaat ten koste van andere werkzaamheden. 

Vergroten tolerantie en weerbaarheid: weerbaarheid van de bewoners vergroten door trainingen en 

meeloopdagen in samenwerking met jongerenwerk aan te bieden. Jongeren betrekken in aanpak om het 

wederzijds te maken. 

Voordelen: duurzame oplossing jeugdoverlast. Vergroten zelfoplossend vermogen van de wijk. 

Nadelen: niet alle buurtbewoners zijn even bekwaam als het om positieve communicatie gaat. Kans op 

escalatie in sommige gevallen. 

Inzet van positieve rolmodellen: in samenwerking met jongerenwerk het inzetten van rolmodellen in/uit de 

wijk. 

Voordelen: jongeren kijken op tegen succesvolle personen en willen ook bereiken wat zij hebben bereikt. 

Nadelen: veel tijdsinvestering van rolmodellen. 

Structureel lokaal overleg jeugd: 1 keer per twee maanden een lokaal overleg jeugd in de Keverdijk. Hier 

doen alle professionals aan mee. 

Voordelen: professionals blijven om de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot jeugd. Structurele 

afstemming informatiedeling. 

Nadelen: veel tijdsinvestering door professionals. 

Eigenaarschap: jongeren betrekken bij projecten en ontwikkelingen om het gevoel van eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid te vergroten. 

Voordelen: erg duurzaam. Betrokkenheid van jongeren vergroten en zelfregulerend vermogen stimuleren. 

Nadelen: veel tijdsinvestering door professionals. Jongeren mogelijk niet bereidt om mee te werken. 

Buurtvaders: inzetten van prominente vaderfiguren uit de wijk om te bemiddelen. 

Voordelen: informeel gezag met veel invloed op jongeren. 

Nadelen: geen. 

Persoonsgerichte aanpak intensiveren: meer aandacht naar zowel positieve als negatieve jongeren in 

bepaalde groepen. 

Voordelen: goed gedrag belonen en slecht gedrag straffen. Invloed op groep vergroten/verkleinen. 

Nadelen: analyse en toepassen methode kost professionals veel extra tijd. 

5.3 Sociale participatie 

Diversiteitsbeleid Buurtplatform: het buurtplatform moet representatief zijn voor de hele wijk. 

Voordelen: de hele wijk is vertegenwoordigd. Verschillende groeperingen voelen zich niet ongehoord. 

Uitdaging: bereid zijn om deze taak/verantwoordelijkheid op zich te nemen. 

Nadelen: geen 
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Buurtplatform als koepelorganisatie: buurtplatform met allerlei kern- en themagroepen zoals duurzaam, 

beleidsplannen, sociale verbinding, dialoog, moskee, veiligheid, jeugd, groen etc. 

 

Voordelen: participerende wijkbewoners die onderling op verschillende domeinen zelfregulerend zijn. 

Uitdaging: intensieve begeleiding vanuit gemeente bij opzetten van deze structuur. 

Nadelen: geen 

 

5.4 Handhaving 

Weekstart professionals: gezamenlijk de week starten in betreffende wijk en kort terugblikken en 

vooruitkijken. taken afstemmen en belangrijke ontwikkelingen bespreken. 

Voordelen: saamhorigheid, samenwerking en informatieoverdracht vergroten tussen veiligheidspartners. 

Vergroten van zichtbaarheid in de wijk. 

Nadelen: veel tijdsinvestering. 

Informatiecampagne handhaving: bewoners op de hoogte stellen van verschillende taken en 

verantwoordelijkheden van professionals. 

Voordelen: bewoners weten voortaan beter bij wie ze voor welke zaken terecht kunnen. Zorgt voor snellere en 

betere afhandeling van zaken. 

Nadelen: geen. 

Regionale kennisdeling bevorderen: professionals gaan in gesprek met elkaar over hoe zij optreden bij 

bepaalde zaken. 

Voordelen: nieuwe inzichten en kennis. Regionale samenwerking bevorderen. 

Nadelen: extra tijdsinvestering professionals.  



Gemeente Gooise Meren | Conclusie en aanbevelingen 22 

 

6 Conclusie en aanbevelingen 
De verschillende domeinen in een wijk zijn een samenhangend geheel en kunnen niet los van elkaar gezien 

worden. De sociale en fysieke pijlers hebben invloed op de veiligheidspijler en andersom ook. Vanuit dit 

perspectief is het onderzoek vorm gegeven. 

 

De maatregelen die geformuleerd zijn, zijn ongetwijfeld allemaal van groot belang. Vanuit een realistische bril 

is het moeilijk voor te stellen dat alles tegelijkertijd geïmplementeerd kan worden. De maatregelen die 

gekozen worden hebben een breed en langjarig karakter en zijn mede gericht op het vergroten van de eigen 

bijdrage van de buurtbewoners. Om deze redenen is gekozen voor de onderstaande maatregelen. 

 

 

6.1 Woninginbraak 

 
Er is een aantal factoren welke kunnen verklaren waarom de Keverdijk vaker doelwit is van inbrekers:  
De sociale achterstand van de wijk: Het gemiddelde inkomen per huishouden is bijna twee keer minder dan 

het gemiddelde van de gemeente. Een groot deel van de bewoners heeft niet voldoende financiële middelen 

om maatregelen te treffen tegen woninginbraak. 

 

De geografische ligging van de wijk: De wijk ligt langs de rijksweg en is vanaf de A1 ook gemakkelijk te 

bereiken. De wijk ligt geografisch gezien afgezonderd van de rest van de gemeente. Door deze ligging is het 

voor de inbreker gemakkelijk om de wijk te ontvluchten via de snelweg. Hierdoor is de Keverdijk aantrekkelijk 

voor gemotiveerde daders van buiten de gemeente. 

 

De toestand van woningen en omgeving: Op veel plaatsen in de wijk zijn zichtlijnen belemmerd door bomen 

en bosjes. Het onderhoud van tuinen en groen kan op een aantal plaatsen ook veel beter. Er zijn achtertuinen 

die te betreden zijn zonder moeite en zonder gezien te worden door omwonenden. In veel achterpoorten 

ontbreekt verlichting. 

 

Grensstraten: De ‘grensstraten’ van de wijk hebben geen ‘rugdekking’. Dit zijn ook de straten waar de meeste 

inbraken worden gepleegd. Meestal zijn dit hoek- en rijtjeswoningen. 

 

Aanbevelingen 
Met betrekking tot woninginbraak zijn onderstaande maatregelen als meest urgent beschouwd. Deze 

maatregelen zijn bedoeld ter aanvulling van geplande acties van de algemene PVA woninginbraak 2017. De 

maatregelen sluiten aan bij de modus operandi van inbrekers en de mate van bewustheid van bewoners. 
 

Landelijke subsidieregeling inbraakpreventie: in gesprek met woningcorporaties om gebruik te maken van 

de landelijke subsidieregeling inbraakpreventie. 

KozijnopSlot: aanbieden van kozijn/deurbeveiliging in overeenstemming met woningcorporaties. 

Verlichting in donkere steegjes: het aanbrengen van verlichting in donkere steegjes. Deze maatregel sluit 

aan bij de modus operandi van inbrekers in de wijk. 

Wijkschouw door professionals: wijkschouw met professionals/ ex-inbreker. 

‘Hotspotstraat’: straatgerichte informatiebrief met preventietip en risico’s in ´hotspotstraten’. 

6.2 Jeugdoverlast 

Er zijn twee soorten jeugdgroepen aanwezig in de wijk. De wijk trekt ook veel jongeren van buitenaf aan. De 

wijk heeft veel speeltuinen en andere recreatievoorzieningen waar jongeren graag hangen. Een deel van de 

bewoners van de wijk voelen zich geïntimideerd en ervaren overlast door samenscholende jongeren. Volgens 

buurtbewoners en veiligheidspartners is er sprake van drank- en (soft)drugsgebruik onder jongeren. 
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Concreet probleemgedrag wordt door de partners beschreven als: samenscholing/hangen, intimidaties, 

alcohol- en drugsmisbruik en mogelijk ook kleinschalige drugsdeals. Het probleemgedrag dat bewoners 

ervaren naast bovengenoemde gedragingen is geluidsoverlast, vernieling en vervuiling. 

 

Over de oorzaken van jeugdoverlast zijn moeilijk concrete zaken te noemen. Overlast wordt door iedereen 

anders ervaren. Uit de analyse blijkt vooral dat het contact tussen buurtbewoners en jongeren een van de 

onderliggende oorzaken is. Bewoners in de omgeving van hangplekken hebben moeite met het leggen van 

contact met de jongeren of doen dit op de verkeerde manier. Jongeren zoeken graag de grenzen op van het 

toelaatbare. Als er geen tegengeluid komt dan kan dit heel ver oplopen. De wijze waarop de omwonenden de 

jongeren aanspreken is ook van invloed op het gedrag van de jongeren. Een verkeerde benadering heeft een 

averechtse werking. Een van de andere onderliggende oorzaken is de sociale status van de wijk. Uit 

gesprekken met de Buurtcoach, jongerenwerkers en een buurtbewoner blijkt dat er veel jongeren zijn met een 

problematische gezinssituatie en een sober toekomstperspectief. Doordat succesvolle jongeren vaak uit de 

wijk trekken blijven er weinig positieve rolmodellen over. De sociale status van de wijk is volgens de 

Straintheorie van Merton (van Dijk e.a., 2011) en de bindingstheorie van Hirschi (van Dijk e.a., 2011) een 

van de oorzaken van deviant gedrag. 

 

Aanbevelingen 

Met betrekking tot jeugdoverlast zijn de onderstaande maatregelen als meest urgent beschouwd. De 

maatregelen zijn gericht op het vergroten van de weerbaarheid van bewoners en het effectief beperken van 

jeugdoverlast. Dit wordt gedaan door het inzetten van specifieke methoden en de inzet van formeel/ 

informeel gezag. 

Coaching: Meer inzetten op individuele coaching en starten van trajecten in plaats van ambulant 

jongerenwerk. 

Weerbaarheid bewoners: weerbaarheid van de bewoners vergroten door trainingen en meeloopdagen in 

samenwerking met jongerenwerk aan te bieden. 

Buurtvaders: inzetten van prominente vaderfiguren uit de wijk om te bemiddelen. 

Inzet van positieve rolmodellen: in samenwerking met jongerenwerk het inzetten van rolmodellen in/uit de 

wijk. 

6.3 Sociale participatie 

De wijk heeft een buurtplatform en verschillende burgerinitiatieven die niet in samenspraak met elkaar zijn. 

Deze initiatieven dekken niet de hele wijk en zijn ook niet representatief voor de hele wijk. Zo zijn er in de 

buurtplatform geen mensen betrokken vanuit de verschillende culturele groepen. Om in een pluriforme wijk 

iedereen te bereiken is het van belang dat de organisatie van de buurtplatform representatief en/of in 

samenspraak met andere initiatieven is. 

 

Aanbevelingen 
Met betrekking tot sociale participatie zijn twee maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen zijn 

noodzakelijk voor een multiculturele wijk waar het van belang is dat iedereen erbij hoort en zich 

vertegenwoordigd voelt. 

Diversiteitsbeleid Buurtplatform: het buurtplatform moet representatief zijn voor de hele wijk. 

Buurtplatform als koepelorganisatie: buurtplatform met allerlei kern- en themagroepen zoals duurzaam, 

beleidsplannen, sociale verbinding, dialoog, moskee, veiligheid, jeugd, groen etc. 
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6.4 Handhaving 
 

Een aantal zaken met betrekking tot handhaving worden niet opgepakt. Dit is gebleken uit de wijkschouw en 

de bewonersenquête. Voor veel handhavingszaken bellen bewoners met de politie of de jongerenwerkers. 

Hierdoor worden zaken vaak niet tijdig en goed opgepakt. Het vertrouwens van de bewoners in de handhaving 

van de gemeente neemt hierdoor af. Dit is duidelijk te zien in de enquêteresultaten. 

 

Voor de bewoners is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken in de wijk met betrekking 

tot handhaving. De taken van de Boa’s zijn erg onduidelijk. De onderlinge communicatie tussen Boa, Politie en 

Jongerenwerk speelt hierin een grote rol. Hiernaast geven buurtbewoners aan dat de Boa, Politie en 

Jongerenwerk niet voldoende zichtbaar zijn in de wijk. Buiten meldingen om hebben ze weinig contact met 

buurtbewoners.  

 

Aanbevelingen 

Onderstaande maatregelen worden als noodzakelijk beschouwd voor een goede handhaving. Voor effectieve 

handhaving is structurele afstemming en overleg nodig. Hiernaast is het van belang dat de bewoners goed op 

de hoogte zijn van de taken en bevoegdheden van de Boa. 
 

Weekstart professionals: gezamenlijk de week starten in betreffende wijk en kort terugblikken en 

vooruitkijken. Taken afstemmen en belangrijke ontwikkelingen bespreken. 

Informatiecampagne handhaving: bewoners op de hoogte stellen van verschillende taken, bevoegdheden en 

concrete acties van de Boa. 

       


