
Veiligheidsbeleid 
2021-2024

Dalende trend in 
het totale aantal 
geregistreerde 
delicten

hebben we 10% 
minder delicten 
dan in 2019

Het veiligheidsgevoel van de 
inwoners is een belangrijke 
indicator voor de veiligheid in 
de stad.

Doelstelling:
In 2024 is het percentage mensen dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt op basis van de 
veiligheidsmonitor gedaald met 20% ten opzichte van 2019 (toen 18%). Dat betekent concreet dat het 
percentage dat zich wel eens onveilig voelt in 2024 14,4% bedraagt.

2017 2019

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 13% 18%
Waardering veiligheid in de eigen buurt 7,3 7,5

Dalende trend 
onder andere v.w.b.
• Inbraken
• Fietsendiefstal

Scoren we hoger 
dan de 100ste plaats 
in de AD-meter 
Hengelo stond bij de 
laatste meting 89e.

Belangrijke 
uitgangspunten:
• Meer datagericht werken
•  Versterken van samenwerking 

met partners
•  Inzetten op communicatie met 

inwoners

Een greep uit de concrete acties:
•  Bewoners en bedrijven hebben (meer) invloed op de inzet van de gemeentelijke toezichthouders (boa’s)

• Een jaarlijks preventie programma gericht op het voorkomen van woninginbraken

•  Met onder andere horeca, evenementenorganisatoren en scholen maken we concrete afspraken om het 
drugsgebruik in Hengelo te verminderen

•  We vergroten het bewustzijn van cybercrime bij inwoners en bedrijven en hebben meer inzicht in de aard en 
omvang van digitale criminaliteit

•  We doen onderzoek naar specifieke woonvoorzieningen voor mensen die extreme overlast veroorzaken. Ook maken 
we met Welbions een plan voor de meest kwetsbare wijken

Over 4 jaar:

Samen met 
onder andere:
• Politie
• Maatschappelijke partners
• Inwoners
• OM
• Belastingdienst

Thema’s:
• Criminaliteit en ondermijning
• Veilig recreëren en werken
• Veilig wonen en leven
• Veiligheid en zorg
• Rampenbestrijding

Toename onder andere v.w.b.
• Digitale criminaliteit
• Illegale handel
•  Overlast door verwarde personen

Waarderen onze partners 
het veiligheidsbeleid en 
de uitvoering met mini-
maal een 7,5

De cijfers de afgelopen 5 jaar:

Veiligheidsgevoel:

www.hengelo.nl/hengeloveilig

Het coronavirus heeft een duidelijk effect op de veiligheidscijfers, prioriteiten in toezicht en de capaciteit voor de veiligheidsagenda.
Dit document toont de belangrijkste uitgangspunten van het veiligheidsbeleid. Het volledige document is te lezen op www.hengelo.nl/hengeloveilig.


