
 Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 
 

 

Van IVA naar IVB-L 
 

De gemeente Apeldoorn heeft in het Integrale Veiligheidsplan Apeldoorn 2015 – 2018 (IVA) een vijftal 
veiligheidsthema’s gedefinieerd. Daarbij werd in belangrijke mate voortgebouwd op de landelijke en 
regionale items. 
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft, op basis van de veiligheidsanalyse, op 3 juli 2014 bepaald dat 
Apeldoorn een veilige gemeente moet blijven en heeft gekozen voor de vijf veiligheidsthema’s voor de 
periode 2015 – 2018. 
Deze vijf veiligheidsthema’s worden in het IVA alsvolgt omschreven: 

- sociale kwaliteit; overlast in de woonomgeving 
- objectieve veiligheid, met name huiselijk geweld, woninginbraken, (woning)overvallen en straat-

roof 
- jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys 

o  preventieve aanpak,:aandacht voor sociale media, cyberpesten, groepsdruk, weerbaar-
heid van jongeren 

o repressieve aanpak: 
- georganiseerde criminaliteit: met name aanpak hennepteelt, mensenhandel en OMG (outlaw 

motorcycle gangs) 
- veilig toerisme 

 
In het rapport wordt bij elk van de vijf genoemde items een viertal vragen te stellen; 

- wat is het probleem? 
- wat gebeurt er wanneer we niets doen? 
- wat is het doel? 
- wat is de oplossing? 

 
Met name deze vragen zullen in deze notitie worden vertaald naar IVB-L. 
Om enige uniformiteit in opbouw van deze notitie met het IVA- rapport te krijgen, wordt in deze notitie de 
in het IVA-rapport gekozen volgorde aangehouden. 
 

Sociale kwaliteit: overlast in de woonomgeving 

Wat is het probleem? 

Beekbergen-Lieren heeft op een bevolking van ca. 5000 inwoners ca. 1000 zorgvragenden. Dat is voor 
Apeldoorn sterk bovengemiddeld. 

- een aantal bewoners van enkele zorginstellingen is drank- en/of drugsverslaafd. De betreffende 
zorginstellingen, met uitzondering van Horeb, voeren geen controle uit op eventueel drank- of 
drugsgebruik door de aan hen toevertrouwde cliënten en zijn daartoe ook niet bereid. Argument 
dat daarbij wordt genoemd is “wij zijn een openinstelling en cliënten zijn hier voor het overgrote 
deel op vrijwillige basis 

- in de zorginstellingen maar ook in huizen voor begeleid wonen worden in toenemende mate 
cliënten opgenomen of gehuisvest met psychische problematiek 

- deze toename van de problematiek wordt door de bewoners van met name Beekbergen steeds 
meer als overlast ervaren en voor een aantal bewoners is de grens van het toelaatbare bereikt 

- naast de door de bewoners ervaren overlast door cliënten van de zorginstellingen is er een 
groep hangjongeren die met name in het centrum van Beekbergen (rond de Hoge Weye). Zij 
zorgen in de late avond en soms zelfs in de nachtelijke uren voor de nodige overlast 

- ook wordt rond de Hoge Weye -en dan met name aan de achterzijde- drugs verhandeld. 
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Wat gebeurt er wanneer we niets doen? 

- anderzijds zal, wanneer door de betreffende zorginstellingen geen correctieve maatregelen 
worden genomen, het aantal niet toelaatbare situaties toenemen en anderzijds zal de 
acceptatiegraad van de bewoners afnemen.Drankgebruik in de openbare ruimte en daaraan 
gekoppeld wildplassen zal -ondanks dat de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) dat 
verbiedt- toenemen 

- de ouderen zullen in toenemende mate, zeker in de periode van het jaar dat het vroeg donker is, 
niet meer destraat op durven. Daarmee zullen zij in toenemende mate in een sociaal isolement 
komen. 

 

Wat is het doel? 

- een sterke vermindering van de hierboven genoemde waargenomen en ervaren gevoelens van 
onveiligheid 

- terugdringen van aanstootgevend gedrag in de openbare ruimte 
- Beekbergen en Lieren weer een veilig woon- en leefklimaat teruggeven. 

 

Wat is de oplossing? 

- de zorginstellingen bewust maken dat hun cliënten onderdeel zijn van de samenleving en de 
instellingen al het mogelijke moeten doen om onaangepast gedrag te voorkomen 

- zorginstellingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gedragingen van hun cliënten 
buiten de hekken van de instelling 

- zorginstellingen correctief moeten optreden wanneer hun cliënten zich misdragen (bijvoorbeeld 
een tijdelijk verbod om zonder begeleiding in het dorp te komen) 

- de gemeente Apeldoorn moet de inzet van BOA’s in Beekbergen uitbreiden (preventieve 
werking) en aan deze ambtenaren bevoegdheden geven zodat ze adequaat kunnen optreden 
(repressieve werking) 

- BOA’s en dorpsagent gaan op dit onderwerp intensief samenwerken en maken optimaal gebruik 
van hun bevoegdheden 

- inzet van de jongerenwerker en de jongerenbus, zodat de hangjongeren een honk hebben waar 
ze -onder begeleiding- elkaar kunnen ontmoeten 

- het bestuur van de dorpsraad gaat na of deelname aan NEXTDOOR een bijdrage levert aan het 
in kaart brengen van waargenomen en gerapporteerde onrechtmatigheden 

- de dorpsagent informeert met grote regelmaat het bestuur van de dorpsraad over waargenomen 
en gerapporteerde onrechtmatigheden 

- het bestuur van de dorpsraad gebruikt deze infomatie in gesprekken met deburgemeester en 
met de wethouder voor de dorpen om -zo mogelijk- extra inzet van BOA’s te realiseren. 

 
 

Objectieve veiligheid 

Daarbij gaat het met name om huiselijk geweld, woninginbraken of pogingen daartoe en straatroof. 
Allereerst moet helder worden wat onder huiselijk geweld moet worden verstaan. 
“Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord huiselijk 
zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat om 
slachtoffers van 0 tot 100 jaar. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden 
en in verschillende vormen. Geweld in huiselijke kring bestaat niet alleen uit lichamelijk geweld, maar 
kan ook bestaan uit psychisch of sexueel geweld en verwaarlozing”. 
 

Wat is het probleem? 

- het woord “probleem” slaat wanneer het gaat om huiselijk geweld zowel op delict op zich als ook 
op het feit dat het vaak (meestal) onzichtbaar is 

- het moet al heel erg zijn wil het slachtoffer van huiselijk geweld er mee in de openbaarheid 
komen (het gaat immers om een bekende die de “dader” is) 
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- psychisch geweld vaak jaren later nog grote impact heeft in het leven van het slachtoffer 
- er is, omdat het altijd om vertrouwelijke informatie gaat, bij de dorpsraad geen informatie 

beschikbaar over huiselijk geweld (en dat moet ook maar zo blijven) 
- het aantal woninginbraken (vakantiewoningen meegerekend) en pogingen tot inbraak, liggen in 

Beekbergen significant hoger dan in andere dorpen en wijken van Apeldoorn 
- het aantal winkel diefstallen of pogingen daartoe neemt toe. Heeft impact op het winkelpersoneel 
- daardoor is de objectieve veiligheid in Beekbergen voor veel bewoners een voortdurende factor 

van aandacht. 
 

Wat gebeurt er als we niets doen? 

- dan hebben we huiselijk geweld dus geaccepteerd en dat kan niet de bedoeling zijn.  
- het aantal inbraken zal verder stijgen (zeker wanneer in andere wijken en dorpen van Apeldoorn 

wel maatregelen worden genomen). Ook criminelen zoeken de weg van de minste weerstand. 
 

Wat is het doel? 

- Een veilige woon- en leefomgeving voor alle bevolkingsgroepen, jong en oud moeten zich vrij in 
het dorp kunnen verplaatsen en spelen. 

 

Wat is de oplossing? 

- intensievere surveillance door politie en THOR 
- meer zichtbaar in de risicogebieden 
- opleggen van straat en winkel verboden aan mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan 

winkeldiefstal, gedrag dat volgens de APV niet toelaatbaar is 
- de zorginstellingen verplichten ook verantwoordelijkheid te nemen voor de gedragingen van hun 

cliënten wanneer die zich buiten de hekken van de instelling begeven 
- particulier initiatief zoals buurtpreventie en NEXTDOOR stimuleren 
- bungalowparken aansporen bewakingssystemen optimaal in te zetten en te gebruiken 
- intensiveren van informatie uitwisseling. 

 
 

Jeugdcriminaliteit, loverboys en jeugdprostitutie 

Wat is het probleem? 
- jongeren worden op steeds jongere leeftijd geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag van reeds 

bestaande jeugdgroepen. Of het nu gaat om (winkel-)diefstallen, cyberpesten of drank- en 
drugsgebruik of handel daar in 

- in dat kader moet ook worden gedacht aan loverboys en jeugdprostitutie. Kinderen gaan op 
12 jarige leeftijd van een relatief beschermde omgeving naar het middelbaar onderwijs in 
Apeldoorn waar loverboys feilloos weten wie kwetsbaar is en hoe te handelen om het potentiele 
slachtoffer aan te zetten tot handelingen waar hij of zij vanuit zichzelf nooit toe zou komen om 
die te doen. 

 

Wat gebeurd er als we niets doen? 

- nu nog relatief onschuldig gedrag zal uitgroeien tot crimineel gedrag (een boefje wordt een 
crimineel) 

- de loverboys zullen hun werkgebied uitbreiden en intensiveren 
- de onveiligheid voor met name jonge meisjes zal toenemen 
- cyberpesten kan zodanige vormen gaan aannemen dat er voor een lange periode ernstige 

schade wordt aangericht bij het slachtoffer. 
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Wat is het doel? 

- het realiseren van een veilige (zo veilig mogelijke) omgeving waar jongeren kunnen genieten 
van “het jong zijn” 

- ontsporingen in een vroegstadium onderkennen 
- het onderwerp bespreekbaar maken zowel thuisl als op school en bijvoorbeeld de sportclub of 

andere verenigingen (denk ook aan catechisatie). 
 

Wat is de oplossing? 

- ouders aanspreken op het ontoelaatbare gedrag van hun kinderen 
- ouders in een vroegstadium wijzen op waargenomen gedragsveranderingen bij hun kind (door 

bijvoorbeeld schoolleiding) 
- politie en THOR laten infiltreren in jeugdbendes (jeugd BOA’s inzetten) 
- doelgerichte voorlichting aan meisjes waar het gaat om de gevaren van loverboys 
- met nadruk aandacht geven aan de gevolgen van cyberpesten. Maak gebruik van voorbeelden 

hoe confronterend die ook zijn (er zijn kinderen die zo gepest worden dat zij als enige uitweg 
zelfdoding zien. 

 
 
 

Georganiseerde criminaliteit 

Vastgesteld kan worden dat georganiseerde criminaliteit ernstige gevolgen heeft/kan hebben voor de 
samenleving. Hoewel in de loop der jaren er een verschuiving heeft plaatsgevonden en nog steeds 
plaatsvindt van de randstad naar de provincie, is in Beekbergen (nog) geen sprake van georganiseerde 
criminaliteit. Ook is er in Beekbergen en Lieren (nog) geen spake van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). 
Maar er is zeker reden om daar alert op te zijn. 
 

Wat is het probleem? 

- hennepteelt die door goed georganiseerde criminele groepen wordt verbouwd wordt door 
spreiding steeds moeilijker op te sporen 

- er is het risico dat de onderwereld zich nog meer gaat vermengen met de bovenwereld. 
 

Wat als we niks doen? 

- De georganiseerde criminaliteit zal ook in Beekbergen voet aan de grond krijgen, wanneer de 
druk in stedelijk gebied wordt opgevoerd. Het verplaatst zich dan vanzelf richting dorpen en 
buitengebied. 

 

Wat is het doel? 

- een integrale en slagvaardige aanpak zodat kan worden voorkomen dat vermenging van onder- 
en bovenwereld wordt voorkomen 

- geen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) in Beekbergen en Lieren. 
 

Wat is de oplossing? 

- infiltreren in criminele groepen (politie en justitie) 
- windhappers (mensen zonder enige uitkering met een leefpatroon dat daarbij niet past) in kaart 

brengen en volgen 
- zorgen dat kwetsbare groepen niet in handen van een criminele organisatie terecht komen. 
- voorlichting aan jongeren (kwetsbare groep) van de gevaren zich in te laten met activiteiten van 

bijvoorbeeld OMG’s (preventief beleid). 
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Veilig toerisme 

Dit thema heeft betrekking opde onveiligheid die zich zou kunnen voordoen in en rond recreatie-
gebieden en recreatieparken. 
 

Wat is het probleem? 

- er vinden (in toenemende mate) diefstallen plaats in en rondom recreatieparken 
- Beekbergen heeft veel recreatieparken waar veel wisseling in bewoning plaatsvindt. Men heeft 

weinig zicht op wie er mag zijn en wie er niet thuis hoort 
- evacuatie van mens en dier bij onverhoopt onbeheersbare natuurbranden 
- criminele activiteiten op en rond recreatieparken hetgeen slecht is voor het imago van het 

recreatiepark en in het algemeen voor het toerisme en uitstraling naar het dorp. 
 

Wat als we niets doen? 

- vermindering van het toerisme wat invloed heeft op de vitaliteit van het dorp (vermindering 
inkomsten middenstand) 

- meer bewoning van groepen die niet vallen onder het begrip toerisme 
- risico van een toename van de criminaliteit op de recreatieparken. 

 

Wat is het doel? 

- verbeteren van de veiligheid op en rond de recreatieparken 
-  alle recreatieparken (groot en klein) zijn in het bezit van een operationeel ontruimingsplan 
- De recreatieparken dragen bij aan het imago van Beekbergen (Apeldoorn) tot het zijn van een 

toeristisch top landschap. 
 

Wat is de oplossing? 

- Recreatieparken hebben een goed registratiesysteem van wie er op het recreatiepark aanwezig 
zijn. Dit zowel voor controle door de politie als bij een eventuele ontruiming in verband met een 
calamiteit 

- recreatieparken beschikken over een AED en hebben een aantal medewerkers die 
gecertificeerd zijn om de apparatuur te bedienen 

- recreatieparken hebben een ontruimingsplan 
- medewerkers van de recreatieparken (zowel vast personeel als seizoen gebonden personeel) 

zijn geïnstrueerd “hoe te handelen bij een calamiteit” 
- eigenaren/beheerders van recreatieparken verplichten zich om bij waargenomen verdachte 

situaties de politie te waarschuwen 
- recreatieparken beschikken over voldoende blusmiddelen en geoefend personeel om een 

beginnende brand te bestrijden. 
 
 


