
Overzicht van cijfers 2014 en 2015 voor Naastenbest en Dijkstraten.

Incident 2014 2015

Autoinbraak 14 12

Woninginbraak 13 8

Diefstal uit woning zonder braak 1 4

Diefstal uit woning met geweld 1 0

Diefstal personenauto 5 1

Diefstal fiets uit wijk 14 19

Diefstal fiets bij NS station 117 87

Diefstal bromfiets 10 5

Vernieling aan auto 21 14

Vernieling aan openbaar gebouw 2 0

Vernieling aan overige objecten 25 15

Vandalisme baldadigheid 6 4

Zoals te zien is er over het geheel een lichte daling. Wil niet zeggen dat de incidenten minder zwaar zijn. 
Diefstal uit woning zonder braak moet je denken aan insluiping als ook bezoek dat bij een bekende iets uit 
de woning wegneemt.

Als bijlagen heb ik 2 afbeeldingen toegevoegd, die laten zien waar op de plattegrond de incidenten 
gebeuren. Als je daarnaar kijkt zal opvallen dat de incidenten voornamelijk in het midden en wat meer naar 
het oosten (spoor) van de wijk gebeuren. Links onderin zit een legenda met de soorten incidenten en de 
kleuren druppel op de plattegrond. Kijk maar eens waar ze per incident gebeuren. 

Als je gaat kijken naar de pleegdatum en tijdstip van de incidenten in 2015 dan valt mij het volgende het 
meest op.

• De meeste auto-inbraken gebeuren in de nacht van donderdag op vrijdag, de zaterdagnacht is ook 
in trek

• De meeste woninginbraken zijn in de vrijdag-nacht maar net zoveel zijn er overdag gedaan.

• In 2015 zijn meer fietsdiefstallen gebeurd rond de sporthal en het ZIB

• Vernielingen gebeuren meestal op de zaterdag-nacht

Voor mij zeker belangrijke info om collega’s op straat aan te sturen.

Over het algemeen dus een verlaging ten opzichte van 2014 echter om een goed beeld te krijgen zou je over
5 jaren een vergelijk moeten maken. Die cijfers heb ik nu niet paraat.
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