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1 Inleiding 
 
 
Voor u ligt de voortgangsrapportage van het Veiligheidsbeleid Hillegom.  
 
De rapportage blikt terug op wat we in 2009 ondernomen hebben op grond van de 
vastgestelde veiligheidsonderwerpen. 
 
Deze rapportage is tot stand gekomen met de inbreng van onze (veiligheid)- partners de 
politie, de brandweer en woonstichting Stek. We zijn blij dat we samen met hun werken aan 
de veiligheid in Hillegom. 
 
Het Veiligheidsbeleid van Hillegom van 2008-2010 is opgesteld aan de hand van de 
methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. De methode onderscheidt vijf 
veiligheidsvelden:  

 veilige woon- en leefomgeving 
  bedrijvigheid en veiligheid 
  jeugd en veiligheid 
  fysieke veiligheid 
  integriteit en veiligheid. 

 
Binnen deze velden worden vervolgens veiligheidsthema’s onderscheiden waarop een 
aanpak is uitgeschreven. Per thema bespreken we deze aanpak met de actiepunten die we 
ondernomen hebben. 
 
Deze voortgangsrapportage vormt  samen met die van 2007  en 2008 een handvat voor de 
totstandkoming van het veiligheidsbeleid van Hillegom voor de jaren 2011-2014.   
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2 Veiligheidsonderwerpen 
 
 
2.1 Veilige woon- en leefomgeving 
 
 
2.1.1 Woninginbraken 
Woninginbraken tasten het veiligheidsgevoel behoorlijk aan. Een vreemde die in je 
eigendommen rondkijkt, betekent een inbreuk op je privacy. Een woning moet een veilige 
plek zijn. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een daling van het aantal woninginbraken met 10% per jaar. 
Het aantal woninginbraken is in 2009 vergeleken met 2008 gestegen met 37%. Deze 
stijging in woninginbraken is niet alleen in Hillegom waarneembaar. Er is regionaal en 
landelijk sprake van een forse stijging van dit thema. De inbraken worden vaak veroorzaakt 
door groepen criminelen die bij vlagen actief zijn in een wijk, gemeente of regio. De Politie 
probeert door middel van wijkscans te zoeken naar patronen die kunnen leiden tot de 
opsporing van deze groepen. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 
 Het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) is opgenomen in nieuwbouwplannen die nu 

lopen of dit jaar zijn gestart. Zo zijn de woningen bij complex 49 op keurmerk niveau 
gebouwd. 

 In het veiligheidsbeleid van 2008-2010 is bepaald dat bij renovatieprojecten en 
dorpsvernieuwing de gemeente en Woningstichting Stek het Keurmerk Veilig Wonen 
hanteren. Er wordt tegenwoordig wel aan de eisen van het PKVW voldaan maar er is 
geen sprake van certificering door Woningstichting Stek.. De openbare ruimte rondom 
het complex 49 is aangelegd op keurmerk niveau. Tot op heden zit er geen certificaat 
op complex 49. Dit komt omdat certificering niet verplicht is. Om dit alsnog voor elkaar 
te krijgen stemmen wij dit af tussen de wethouder en de directie van woningstichting 
Stek. 

 Via veiligheidsmarkten verstrekken wij informatie over de mogelijkheden van het PKVW. 
Ook worden er op de website tips gegeven om de veiligheid in en om de woning te 
vergroten. De gemeente het afgelopen jaar twee veiligheidsmarkten georganiseerd. Dit 
jaar zijn de markten voor de wijken Centrum en Zanderij gehouden. Selectie van de 
wijken vind plaats op basis van de veiligheidscijfers van politie. In 2010 gaan we 
hiermee verder. De wijken Treslong en Meer en Dorp zijn dan aan de beurt.   
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 In het veiligheidsbeleid van 2008-2010 is bepaald dat wij wijken en straten die uit de 
analyse en enquête naar voren zijn gekomen nalopen aan de hand van de criteria van 
het PKVW. 
De wijken waar een veiligheidsmarkt is gehouden, zijn nagelopen. Tijdens de markten is 
hier met buurtbewoners over gesproken en zijn zij geïnformeerd over het PKVW. In 
2010 wil de gemeente het PKVW voor een veilige wijk invoeren. Bij het opzetten hiervan 
heeft Stek ook een rol.  

 De politie levert één keer per kwartaal cijfers met de aantallen en de locaties van 
woninginbraken. Zo wordt er gekeken of bepaalde gebieden extra aandacht nodig 
hebben. Aan de hand van de veiligheidscijfers kijken de gemeente en politie of er 
tussentijds actie ondernomen moet worden. Zo is er naar aanleiding van een stijging 
van woning- en autoinbraken in december een brief aan alle hondenbezitters gestuurd. 
In de brief zijn de hondenbezitters gevraagd alert te zijn tijdens hun wandelingen met 
hun viervoeters en bij verdachte situaties de politie te bellen. Daarnaast is er in de 
media aandacht voor het probleem gevraagd. 

 
 
Samenhang met ander beleid 
Het voorkomen van woninginbraken hangt samen met volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en de inrichting van de woonomgeving.  
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
Woningstichting Stek 
Projectontwikkelaars 
Inwoners 
 
 
2.1.2 Onveiligheidsgevoelens 
Bij onveiligheidsgevoelens gaat het om het gevoel van onveiligheid, de spanning, de vrees 
of angst om slachtoffer te worden van een inbreuk op de veiligheid. 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen het veiligheidsgevoel behouden of vergroten ten opzichte van 2003. De 
Burgerpeiling 2008 dient hiervoor als indicatie. Het is via de burgerpeiling 2008 niet 
mogelijk de resultaten met 2003 te vergelijken. Dit komt omdat er in 2008 met een andere 
methode is gewerkt dan in 2003; namelijk ‘De Staat van de Gemeente’. 
De vergelijking om het veiligheidsgevoel te meten is dus pas mogelijk bij de nieuwe 
burgerpeiling van 2010. 
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Wat hebben we gedaan? 
Met wijkscans kijken wij waar de zichtlijnen en de achterpadverlichting verbeterd moet 
worden. Er is gestart met de wijk Elsbroek, deze kwam als hoogste prioriteit naar voren uit 
zowel de analyse als de enquêtes. Uit de wijkscan van de wijk Elsbroek kwam naar voren 
dat de achterpaden niet overal verlicht zijn. Dit is echter allemaal particulier terrein. Via de 
veiligheidsmarkt is geadviseerd om lampen met bewegingssensoren te plaatsen. Bij een 
latere ronde door de wijk bleek dat dit niet overal is opgepakt door bewoners. Om dit meer 
te stimuleren kan een subsidie hiervoor misschien helpen. We willen daarom voorstellen de 
mogelijkheid van subsidieverlening voor lampen met bewegingssensoren in 2010 nader te 
onderzoeken. 
 
 Er is een informatiepagina op de website geplaatst met tips over veiligheid in en om de 

woning. Zo kunnen de inwoners op een voor hun geschikt moment informatie opvragen 
over bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, brandveiligheid en andere nuttige informatie. 

 In het veiligheidsbeleid van 2008-2010 is bepaald dat er informatieavonden over 
veiligheid in en om de woning worden georganiseerd samen met de politie en de 
brandweer. Dit wordt gedaan via de veiligheidsmarkten. Net als vorig jaar worden er ook 
dit jaar twee veiligheidsmarkten georganiseerd. Deze staan gepland voor de wijken 
Treslong en Meer en Dorp. 

 Periodiek levert de politie cijfers aan over veiligheidszaken zoals woning- en auto-
inbraken en jeugdoverlast. Dit is om te kijken of een bepaald gebied extra aandacht 
nodig heeft. Aan de hand van de veiligheidscijfers kijken gemeente en politie of er 
tussentijds actie ondernomen moet worden. Een voorbeeld hiervan vormt de brief die 
naar hondenbezitters is gestuurd met het verzoek alert te zijn naar aanleiding van een 
stijging van woning- en auto-inbraken. 

 In het veiligheidsbeleid van 2008-2010 is bepaald dat er twee keer per jaar een 
gezamenlijke handhavingactie met politie tegen (brom)fietsers in het winkelcentrum zal 
plaatsvinden. Dit is het afgelopen jaar niet gelukt door onderbezetting bij de politie. De 
politie had niet voldoende capaciteit om een inbreng te leveren aan deze gezamenlijke 
actie.  De BOA’s hebben zonder de politie wel een aantal keer (brom)fietsers 
gecontroleerd in het winkelcentrum. Voor 2010 staan er twee gezamenlijke 
handhavingacties gepland. Doordat de prioritering deze keer hoger ligt verwacht men 
de handhavingacties in 2010 wel gezamenlijk te volbrengen.  

 Jaarlijks worden er wijken nagelopen aan de hand van het PKVW die uit de enquête en 
analyse naar voren komen. De politie blijft mensen structureel informeren over het 
PKVW als er ingebroken / poging tot inbraak is geweest.   

 De politie heeft in 2009 het project ‘Witte Voetjes’ opgezet. Bij dit project is de politie 
door de wijk Zanderij gelopen en heeft hier bij signalering van openstaande deuren en 
ramen een papieren voetafdruk achtergelaten. Op de afdruk stonden enkele 
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preventietips vermeld tegen inbraak. De politie probeert met de actie bewustwording 
creëren met betrekking tot insluiping in de wijk. De politie heeft in de wijk Zanderij 26 
voetjes geplaatst.  

 
Samenhang met ander beleid 
Er zijn relaties te leggen met ouderenbeleid, wijkbeheer, de reiniging van de buitenruimte, 
verkeersveiligheid, volkshuisvesting en het milieu.  
 
Partners 
Gemeente 
Woningstichting Stek 
Politie Hollands Midden 
Het Seniorenpodium 
Inwoners 
 
 
2.1.3 Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het 
slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, 
belaging en bedreiging. Al dan niet door middel van, of gepaardgaand met, beschadiging 
van goederen in en om het huis. 
 
Wat willen we bereiken? 
Grotere aangiftebereidheid om daarmee beter inzicht te krijgen in de schaalgrootte van 
huiselijk geweld. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk de schade te beperken voor alle 
betrokkenen. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 Er is aangesloten bij de aanpak en campagnes van huiselijk geweld zoals het Advies- en 

Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden die ontwikkelt. Bij landelijke campagnes 
wordt de gemeente structureel benaderd door Het Advies- en Steunpunt Huiselijk 
Geweld. In 2010 wil de gemeente ook vanuit zichzelf een actieve rol spelen bij de 
aanpak van huiselijk geweld. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is samen met 
de provincie Noord-Holland aan het kijken of de aansluiting tussen gemeenten en het 
Advies- en Steunpunt verbeterd kan worden. 

 Samen met de VNG is er gekeken naar regie mogelijkheden voor de gemeente op het 
gebied van huiselijk geweld. De VNG heeft een aantal tips gegeven voor de regie van de 
gemeente op dit vlak. Een vorm voor deze regie vindt plaats vanuit het Veiligheidshuis. 
In onze regio Hollands Midden zijn inmiddels twee Veiligheidshuizen geopend, in 
Leiden en Gouda. Voor Hillegom is aansluiting bij Leiden het meest logisch en wenselijk.  
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 Binnen het Zorgnetwerk zijn de mogelijkheden rondom huiselijk geweld verkend. 
De betrokkenen van huiselijk geweld (slachtoffer en dader) worden besproken binnen 
het zorgnetwerk.  
Het tijdelijk huisverbod is per 1 juni 2009 gestart in de regio Hollands- Midden. Dit gaat 
via hetzelfde systeem als de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ). Tot nu toe zijn er in Hillegom 3 tijdelijk huisverboden opgelegd. De 
hulpverlening is in alle 3 de gevallen snel opgestart. Vanuit het zorgnetwerk worden de 
situaties ook gemonitord. 

 
Samenhang met ander beleid 
De aanpak van huiselijk geweld heeft raakvlakken binnen de Wet Maatschappelijke 
Ontwikkeling (WMO), de prestatievelden 7,8 en 9 van de verslavingszorg en openbare 
geestelijke gezondheidszorg. Verder is het opgenomen in het ouderenbeleid en het is een 
belangrijk thema in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
GGD 
Deelnemers van het zorgnetwerk 
Woningstichting Stek 
Bureau Jeugdzorg 
 
 
 
2.1.4 Voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal 
Voertuigcriminaliteit is één van de meest voorkomende delicten in Nederland. Gemiddeld 
wordt er in Nederland iedere twintig minuten een auto gestolen. Niet alleen de diefstal, 
maar ook de beschadiging van voertuigen en diefstal uit voertuigen treffen de burger en 
het bedrijfsleven. 
 
Wat willen we bereiken? 
Vermindering van (brom)fietsendiefstal en vernielingen en diefstal van en af/uit auto. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 Landelijke acties van de Fietsersbond worden ondersteund door inwoners te informeren 

over het tegengaan van fietsendiefstal via de gemeentelijke pagina en de website.  
 Door het houden van wijkscans wordt gekeken waar de zichtlijnen rondom 

parkeerplaatsen verbeterd moeten worden en de verlichting aangepast moet worden. Er 
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is gestart met de wijk Elsbroek. Deze kwam als hoogste prioriteit naar voren uit zowel 
de analyse als de enquêtes. Uit de wijkscans kwam naar voren dat de parkeerterreinen 
goed in de zichtlijnen liggen. Losse parkeerplekken liggen minder goed in de 
zichtlijnen. De gemeente blijft samen met de politie deze wijkscans uitvoeren. In geval 
van een stijging  van woning- en autoinbraken wordt er door de gemeente aan 
buurtbewoners verzocht extra waakzaam te zijn. Een voorbeeld hiervan is de brief die 
naar alle hondenbezitters is gestuurd.      

 
Samenhang met ander beleid 
Het voorkomen van voertuigcriminaliteit hangt samen met volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening, wijkbeheer en de inrichting van de woonomgeving.  
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
Inwoners 
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2.2 Bedrijvigheid en veiligheid 
 
 
2.2.1 Veilig winkelcentrum 
In 2004 is er een overleg gestart om te praten over de veiligheid in het winkelcentrum. Dit 
heeft uiteindelijk in 2006 geleid tot de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). De werkgroep die bestaat uit de gemeente, politie en ondernemers en werkt volgens 
het opgestelde plan van aanpak naar drie sterren toe. 
 
Wat willen we bereiken? 
De veiligheid verbeteren voor het winkelend publiek, personeel en ondernemers, door 
onder andere het aantal winkeldiefstallen te verminderen. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 De tweede ster van het KVO is in april 2009 behaald. Er wordt actief gewerkt aan de 

derde ster. 
 Het KVO voor bedrijventerreinen wordt in 2010 met de bedrijfscontactfunctionaris nader 

bekeken. Voor bedrijven is ook een bedrijvenscan mogelijk die ook gesubsidieerd kan 
worden door de overheid.  

 Vanuit het KVO is het verzoek gedaan om te komen met definitieve maatregelen tegen 
de ramkraken. Op dit moment zijn de tijdelijke maatregelen nog actief. De gemeente 
onderzoekt het fysiek afsluiten van de Hoofdstraat. De werkgroep verkeer voert dit 
onderzoek uit. 

 
Samenhang ander beleid 
De veiligheid in winkels en op bedrijventerreinen heeft aanknopingspunten met het beleid 
van ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht.  
 
Partners 
Gemeente 
IRH afdeling handel en industrie 
Politie Hollands Midden 
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel 
 
 
2.2.2 Overlast horeca 
Er is sprake van overlast als het gedrag dat de overlastgever veroorzaakt buitensporig, 
langdurig of regelmatig is en daarmee de normen overtreedt. In dit geval hangt dat samen 
met het bezoek aan horecagelegenheden, het aankomen en vertrekken van bezoekers en 
het gedrag van bezoekers rondom de horecagelegenheden in het centrum. 



 11

 
Wat willen we bereiken? 
Het verminderen van overlast door bezoekers van horecagelegenheden, met name in de 
nachtelijke uren. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 Er wordt verder uitvoering geven aan de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De 

werkgroep komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar.  Zo hebben de horecaondernemers 
uit de werkgroep aangegeven dat er onduidelijkheden zijn in huidige terrassenbeleid. 
Het terrassenbeleid wordt daarom in het eerste kwartaal van 2010 aangepast.   

 Er is 1 juli 2009 gestart met een proef van geleide sluitingstijden gedurende 1 jaar.  
Alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken volgens het 1-2-3 systeem. Het 1-
2-3-systeem houdt kort samengevat in dat bij stap 1 de deur om 01.00 uur dicht gaat 
voor bezoekers. Er mogen geen personen meer naar binnen, wel naar buiten. Bij stap 2 
gaat de tap dicht, de muziek uit en de lichten aan. Tot slot stap 3, de tent sluit. De tijd 
tussen de stappen 1-2-3 moet zodanig zijn dat dit leidt tot een gedoseerde uitstroom 
uit de horeca. 
Tot nu toe verloopt de proef goed. Sinds de start van de proef zijn er geen klachten van 
omwonenden bij de gemeente of politie meer binnengekomen over geluidsoverlast of 
vernielingen. De extra toezichthouders die in het weekend in het centrum aanwezig zijn 
leveren hieraan een grote bijdrage. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze 
toezichthouders de eerste drie maanden van de proef ingezet zouden worden. De 
meerwaarde van een extra aantal ogen en oren in het weekend tussen 24.00 en 5.30 
heeft de burgemeester doen besluiten de inzet te verlengen tot het einde van de proef. 
Wanneer de proef succesvol blijft,  wordt dit voorjaar gekeken of de proef voor nog 1 
jaar verlengd wordt of dat het vast ingevoerd wordt. 

 
Samenhang met ander beleid 
Het alcoholmatigingsbeleid staat gepland om vastgesteld te worden in februari 2010.  
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
IRH afdeling Horeca 
Inwoners 
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2.3 Jeugd en veiligheid 
 
 
2.3.1 Overlast jeugd 
Bij jeugdoverlast gaat het voornamelijk om het gedrag van jongeren tussen de 12 en 23 
jaar in de openbare ruimte. De grootte van de groep jongeren en de mate waarin het 
gedrag afwijkt van wat als norm gesteld wordt, bepaalt de omvang van de overlast die door 
de omgeving wordt ervaren. 
 
Wat willen we bereiken? 
Het verminderen van overlast door jongeren. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 Jongerencentrum Solution organiseert activiteiten voor en door jongeren. 

Het jongerencentrum ontvangt van de gemeente subsidie om activiteiten voor jongeren 
te organiseren en om het jongerencentrum in stand te houden. Zo organiseert Solution 
diverse feestavond met verschillende thema’s, maar ook inloopavonden voor jongeren. 
Op basis van een activiteitenplan wordt er een begroting gemaakt. Op basis van deze 
begroting wordt er subsidie verleend.  

 De ambulant jongerenwerker legt contacten met groepen jongeren en corrigeert ze waar 
nodig. Daarnaast brengt hij hun wensen in kaart en organiseert samen met de jongeren 
activiteiten. Zo zijn er in 2009 diverse binnen- en buiten sportactiviteiten 
georganiseerd. Er zijn ook verschillende graffitiprojecten opgestart. De ambulant 
jongerenwerker kijkt altijd naar uitbreidmogelijkheden van de activiteiten. Een 
voorbeeld hiervan is de gezamenlijke sportdag voor jong en oud die georganiseerd 
wordt in 2010. 

 Politie surveilleert extra op locaties waar groepen jongeren zich ophouden, overlast 
veroorzaken en of vernielingen aanrichten. Zo surveilleert de politie in het weekend 
extra op alle hangplekken. Op deze manier krijgt de politie inzicht in de samen stelling 
van de groepen jongeren. Tevens  kan de politie gelijk controleren op het openbaar 
gebruik van alcohol. 

 Binnen de werkgroep Jeugd en preventie (bestaande uit de gemeente, ambulant 
jongerenwerker en de politie) vindt gestructureerd overleg plaats over de begeleiding 
van jongeren en de aanpak van overlast. De problemen rondom jongeren veranderen 
snel. Doordat de werkgroep eens per twee maanden bij elkaar komt, wordt er achter de 
feiten aangelopen. De werkgroep heeft een andere structuur nodig waardoor het 
systeem efficiënter en hanteerbaarder gemaakt wordt. We gaan samen met de partijen 
een werkvorm ontwikkelen waarmee we sneller kunnen inspelen op de problemen. 

 De HALT (12 tot 18 jaar)- en STOP-projecten (9 tot 12 jaar) lopen constant door. 
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Jaarlijks verstrekken we bureau Halt subsidie voor de uitvoering van diverse projecten. 
Bureau Halt heeft het aantal voorlichtingen uitgebreid van 22 in 2008 naar 28 in 2009. 
in 2009 zijn er totaal 29 zaken ingeschreven tegenover 14 in 2008.  waarvan er 22 
gerealiseerd zijn tegenover 10 in 2008. Met name het aantal gevallen van 
(winkel)diefstal en baldadigheid zijn toegenomen. 

 Er is een graffitibeleid opgesteld. Zo staat er een graffitiwand bij jongerencentrum 
Solution. De gemeente probeert bij bouwprojecten samen met de ontwikkelaar wanden 
te plaatsen. Zo is er een graffitiwand bij jongerencentrum solution geplaatst. Ook wordt 
de skatebaan in het park de Zanderij in 2010 voorzien van een nieuwe aanblik.  

 De Politie werkt volgens het Plan Kleurcode. Hangplekken hebben een kleur (groen, 
oranje of rood), wat gelijk staat aan de handhaving die daar plaatsvindt. Groen: geen 
actie, oranje: namen noteren en waarschuwen, rood: proces verbaal en wegsturen. 
Het systeem heeft vooral een informatiefunctie voor omwonenden en jongeren. Zo 
kunnen inwoners zien welke kleur een hangplek heeft. Dit kan via de website worden 
bekeken. 

 
Samenhang met ander beleid 
Er is een samenhang met het volksgezondheidbeleid en het jeugdbeleid. 
 
Partners 
Gemeente 
Jongerencentrum Solution 
Spant Welzijn (ambulant jongerenwerker) 
Bureau HALT 
Politie Hollands Midden 
Ouders 
Jongeren 
Scholen 
 
 
2.3.2 Jeugd en alcohol/drugs 
Hier gaat het specifiek om het drugs- en alcoholgebruik van jongeren en de daaraan 
gerelateerde gevolgen voor de veiligheid van henzelf en de openbare orde. 
  
Wat willen we bereiken? 
Het alcohol- en drugsgebruik terugbrengen bij jongeren.  
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Wat hebben we gedaan? 
 Binnen de werkgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt gekeken wat er mogelijk is 

om het alcoholgebruik onder de jeugd terug te dringen. Het alcoholmatigingsbeleid is 
hier een invulling van.  

 Binnen het district Duin- en Bollenstreek wisselen de gemeenten best-practice uit van 
plaatselijke maatregelen. Deze verwerken we in een districtelijke visie op alcohol- en 
drugsgebruik door jongeren, dit moet leiden tot een plan van aanpak of handreiking 
voor de Duin- en Bollenstreek. 
Een eerste aanzet hiertoe is het districtelijk afspreken van sluitingstijden voor de 
horeca. Via het eerder genoemde systeem van geleide sluitingstijden wordt hier 
invulling aan gegeven. 
Daarnaast vormt het nog vast te stellen alcoholmatigingsbeleid van de gemeente hier 
ook een stap in. 

 Via de gemeente worden verschillende campagnes en lesprogramma’s van de GGD 
gesubsidieerd.  Een voorbeeld hiervan is het lesprogramma  ‘de gezonde school en 
genotmiddelen’. Dit lesprogramma wordt naast middelbare scholen ook meer op 
basisscholen gericht. 

 De gemeente heeft twee alcoholtesters aangeschaft ten behoeve van blaastesten op 
alcoholvrije feesten. Deze kunnen gebruikt worden door scholen en jongerencentra. De 
politie is al een aantal keren bij schoolfeesten op het voortgezet onderwijs geweest om 
blaastesten af te nemen.  

 
Samenhang met ander beleid 
Alcohol en drugsverslaving worden primair vanuit de invalshoek volksgezondheid 
benaderd. Het voorkomen van overmatig gebruik is een taak die betrekking heeft op de 
terreinen welzijn, volksgezondheid en openbare orde en veiligheid. 
 
Partners 
Gemeente 
Spant Welzijn 
GGD 
IRH afdeling Horeca 
Gemeenten district Duin- en Bollenstreek 
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2.4 Fysieke veiligheid 
 
2.4.1 Verkeersveiligheid 
Bij verkeersveiligheid gaat het om een veilige deelname aan het verkeer door 
weggebruikers. Onder weggebruikers verstaan we alle deelnemers die op diverse manieren 
deelnemen aan het verkeer. 
 
Wat willen we bereiken? 
Vermindering van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers en het realiseren van veilige 
fiets- en wandelroutes. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 Om verkeersonveilige situaties aan te passen krijgt de gemeente jaarlijks een overzicht 

van verkeersonveilige plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Deze informatie wordt 
gebruikt om inzicht te krijgen in de verkeersonveilige situaties. Dit wordt dan 
meegenomen in het Hillegoms Verkeers en Vervoerplan. Cijfers uit 2008 laten zien dat 
er een stijging is van het aantal verkeersongevallen van 123 naar 145 ten opzichte van 
2007. Uit de cijfers van 2008 komt naar voren dat de meeste ongelukken plaatsvinden 
in de Hoofdstraat, de van den Endelaan, de Leidsestraat en de Weeresteinstraat. 

 Op basis van het Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP) worden er veilige fiets- en 
wandelroutes gerealiseerd. 

 Het verkeershandhavingteam van de politie voert periodiek controles uit op het naleven 
van verkeersvoorschriften zoals snelheid, verlichting, (brom)fietsen, roodlicht, mobiel 
bellen en andere onveilige verkeersgedragingen. 

 Holland Rijnland zorgt jaarlijks voor verkeerseducatie op en rond scholen. 
Via Holland Rijnland wordt 3VO benaderd om jaarlijks voor verkeerseducatie op en rond 
scholen te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn het fietsexamen, het examen voor 
verkeersregelaars en de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’. De gemeente en 
politie ondersteunen deze projecten.  

 
Samenhang met ander beleid 
Dit onderwerp komt ook aan bod in het Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP). 
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
Provincie Zuid Holland 
Holland Rijnland 
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2.5 Integriteit en veiligheid 
 
 
2.5.1 Georganiseerde criminaliteit 
De bestuurlijke integriteit wordt aangetast wanneer vergunningen en of aanbestedingen 
misbruikt worden voor criminele activiteiten. Door criminele concurrentie ontwricht het 
ondernemersklimaat waardoor er geen sprake meer is van eerlijke concurrentie. 
 
Wat willen we bereiken? 
Georganiseerde criminaliteit in Hillegom voorkomen. 
 
Wat hebben we gedaan? 
 In het veiligheidsbeleid van 2008-2010 is bepaald dat in 2008 het beleid over de 

toepassingen van de Wet BIBOB vastgesteld wordt. Het beleid over de toepassingen van 
de Wet BIBOB is nog niet vastgesteld. Doordat andere zaken prioriteit namen, is dit nog 
niet gebeurd. In 2010 wordt het beleid hierover vastgesteld. 

 Op basis van beschikbare gegevens bij aanvragen van vergunningen, subsidies en of 
aanbestedingen kijken we of er sprake is van ongewild faciliteren van criminaliteit.  
De mogelijkheid bestaat om bij de aanvragen door te vragen naar de achtergonden. Dit 
wordt tot nu toe nog niet actief gedaan. In 2010 wordt gekeken of het wenselijk is om 
dit wel toe te passen. 

 
Samenhang met ander beleid 
De bestrijding van georganiseerde criminaliteit hangt samen met het beleid voor de 
aanbestedingen van werk, het verlenen van vergunningen in het kader van de Drank- en 
horecawet en het verlenen van subsidies. 
 
Partners 
Gemeente 
Politie Hollands Midden 
Openbaar Ministerie 
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3 Actiepunten 2010 
 
Veiligheidsveld Thema Actie 
Veilige woon- en 
leefomgeving 

Woninginbraken Certificeren van de woningen in de wijk  
complex 49 
Veiligheidsmarkt organiseren in de wijken 
Treslong en Meer en Dorp 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Woninginbraken PKVW Veilige wijk invoeren 
 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Onveiligheidsgevoelens acht gezamenlijke handhavingacties houden 
tegen (brom)fietsers 
informatiepagina met tips over veiligheid 
weer online brengen 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Huiselijk geweld Maandelijks aandacht vragen voor het 
onderwerp op de gemeentesite 
Aansluiten bij het Veiligheidshuis in Leiden 

Bedrijvigheid en 
veiligheid 

Veilig winkelcentrum Persoonlijk benaderen van ondernemers 
bedrijventerrein voor KVO 

Bedrijvigheid en 
veiligheid 

Overlast horeca Terrassenbeleid aanpassen  
Proef geleide sluitingstijden horeca verlengen 
of vast invoeren 

Integriteit en 
veiligheid 

Georganiseerde 
criminaliteit 

Beleid omtrent BIBOB vaststellen 
Onderzoeken of het wenselijke is om naar de 
achtergronden door te vragen bij de aanvraag 
van vergunningen, subsidies en of 
aanbestedingen 

 


