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Integraal Veiligheidsplan de Markiezaten 2023-2028 

▪ Gemeente Bergen op Zoom

▪ Gemeente Halderberge 

▪ Gemeente Woensdrecht

▪ Gemeente Rucphen

▪ Gemeente Tholen

▪ Gemeente Roosendaal

▪ Gemeente Moerdijk 

▪ Gemeente Steenbergen

▪ Politie

▪ Openbaar Ministerie (OM) 

▪ Veiligheidsregio

▪ Zorg- en Veiligheidshuis
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▪ Organisatie 

▪ Ondernemers



Aanleiding

▪ Meer regie en samenwerking met partners 

verder versterken en effectiever sturen

▪ Voorkomen van waterbed effect 

▪ Schaalniveau vs. de benodigde aanpak 

▪ Betere sturingsrol door burgemeesters in 

driehoeksoverleggen. 



Achtergrond

• De gemeenteraden vervullen een kader stellende 
rol. Zij stellen de doelen vast van het 
veiligheidsbeleid voor de periode tot en met 2026.

• Meerjarige veiligheidsagenda van J&V

• Data-based: Monitor Integrale Veiligheid, CBS 
Veiligheidsmonitor

• Dialoogsessies; ambtelijk en bestuurlijk 

• Trends, actueel veiligheidsbeeld en couleur-locale



HOOFDSTUK PRESENTATIE

Uitgangspunten

• Het  IVP is het strategisch kader van 
de aanpak in de komende jaren. 

• Het bevat lange termijndoelen,

• hoofdlijnen van de aanpak en 
uitgangspunten voor de 
organisatorische borging.

• De aanpak moet zich vertalen naar 
de wijken, de dorpen, de kernen en 
het buitengebied (wijkgericht 
werken)

• preventieve en repressieve aanpak;

• Ruimte voor herijking en 
tussentijdse bijsturing

• ‘we zetten er samen de schouders 
onder’

Doelen IVP

• Een toename van het gevoel van 
veiligheid;

• Een afname van geregistreerde 
criminaliteit;

• Het voorkomen en bestrijden van 
incidenten en verstoringen van de 
openbare orde;



HOOFDSTUK PRESENTATIE

Randvoorwaarden
• Netwerksamenwerking

• De politiecapaciteit

• Formatie op orde en de 
juiste mensen op de 
juiste plek 

• Zichtbaarheid in de wijk 

• Kennis over de wijk 

• Goede intelligence  

• Adviseren 
burgemeester toename 
bevoegdheden



HOOFDSTUK PRESENTATIE

Reguliere inzet

▪ Openbare orde

▪ Het voorkomen van 
High Impact Crimes

▪ Buurtpreventieteams

▪ Rampen en crises

▪ Overlast en 
criminaliteit

▪ Verbeteren 
veiligheidsgevoel



Couleur locale- Steenbergen
• Wijkgericht werken (waarbij bereikbaarheid in de 

wijk en zichtbaarheid een belangrijke rol spelen);

• Jeugd (overlast);

• Zorgmijders en personen met onbegrepen 

gedrag;

• Integraal optreden en acties: integrale 

handhavingsacties, bedrijfscontroles, acties met 

buurtpreventie;

• Ondermijning: gezamenlijke aanpak op signalen 

en integrale controles;

• Verkeersoverlast;

• Veilige Publieke Taak



Vier thema’s 



Thema 1: Criminaliteit 

1. Georganiseerde 
criminaliteit en 
weerbaarheid

2. Digitale veiligheid

3. Mensenhandel

“Hun financiële vermogens en toegang tot zware geweldsmiddelen stelt ze 

in staat invloed te verwerven in maatschappelijke sectoren en ongewenste 

sociale druk uit te oefenen op de samenleving.”



Thema 2: Zorg en 
veiligheid 

1. Jeugdoverlast en 
criminaliteit

2. Geweld in 
afhankelijkheidsrelaties

3. Onbegrepen gedrag en 
zorgmijders

“Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen

vanuit het veiligheidsdomein en met repressie zijn op te lossen. Er is 

aandacht voor de achterliggende oorzaak met als doel om vicieuze cirkels

te doorbreken en herhaling te voorkomen.”



Thema 3: Veilige buurt

1. Maatschappelijke 
onrust

2. Radicalisering en 
Polarisatie

“Onze inwoners moeten zich zo goed mogelijk voelen in hun buurt; hun 

alledaagse woon- en leefomgeving. Dat willen zeggen: onbedreigd, niet 

geïntimideerd en niet gehinderd door overlast van de omgeving.”



Thema 4: Risico’s en 
Omgeving

1. Veiligheidsrisico’s 

2. Evenementen

“Hoe kunnen we de beperkte ruimte veilig benutten en de risico’s die 

inwoners lopen, zoveel mogelijk kunnen beperken?”



Besluitvorming gemeenteraad 

▪ De gemeenteraden vervullen een kader 

stellende rol

▪ Het Integraal veiligheidsplan betreft 

districtelijk beleid

▪ Afwijken is mogelijk: toevoegen addendum 



Zijn er nog vragen?


