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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het voorstel voor een themabijeenkomst met de gemeenteraad over de achtergronden en
aanpak van de onveiligheidsgevoelens in Heerhugowaard.
Inleiding
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019 heeft uw raad een motie (Bij19-541) aangenomen
voor het uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar de onveiligheidsgevoelens in
Heerhugowaard. Dit onderzoek moeten leiden tot concrete suggesties om de
onveiligheidsgevoelens in Heerhugowaard te verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd en de
resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage ‘Achtergronden en aanpak van de
onveiligheidsgevoelens in Heerhugowaard’. Middels deze brief willen wij u het onderzoeksrapport
aanbieden en voorstellen de uitkomsten uit dit onderzoek aan u te presenteren in een
themabijeenkomst. Tevens willen wij de themabijeenkomst gebruiken om met u vooruit te kijken
naar een aanpak.
Kernboodschap
Er zijn diverse factoren van invloed op het gevoel van onveiligheid. Wat uw raad al geconstateerd
heeft is dat de criminaliteitscijfers op zichzelf maar een beperkte invloed hebben op het
veiligheidsgevoel. Het is een set aan diverse factoren wat maakt dat het veiligheidsgevoel
toeneemt of juist niet. Zo kunnen bijvoorbeeld de mate van sociale binding, (fysieke) kenmerken,
het voorkomen van overlast en individuele oorzaken dit gevoel positief dan wel negatief
beïnvloeden. De samenstelling van deze set aan verklarende factoren is in elke wijk anders. Dit
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maakt dat de aanpak ervan niet in generieke oplossingen kan worden gezocht. Dit onderzoek
heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed. Dit heeft er toe geleid dat in de rapportage veertien
wijkprofielen zijn opgenomen met ieder een eigen set aan verklarende factoren en prioritering in
aanknopingspunten voor interventies.
Het college is van mening dat een themabijeenkomst een goede manier is de resultaten uit dit
onderzoek aan u terug te koppelen en met u vooruit te kijken naar een aanpak. De bijeenkomst is
bedoeld om de belangrijkste resultaten uit het onderzoek aan u ter presenteren en nader toe te
lichten. U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en uw richting te geven aan een
aanpak. Het is aan u om via het presidium een datum voor de bijeenkomst vast te leggen.
Consequenties
Een themabijeenkomst is bedoeld voor de beeldvorming en discussie. Eventuele besluitvorming
volgt later.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
Via het presidium wordt een datum voor een de themabijeenkomst vastgelegd.
Bijlage(n)
Rapport ‘Achtergronden en aanpak van de onveiligheidsgevoelens in Heerhugowaard’
(Bij2015916).
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