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1.   Inleiding 
 
Lelystad is een stad met meerdere gezichten. Het is er op veel plekken goed wonen en leven, 
maar het veiligheidsgevoel van inwoners is relatief laag. Er zijn gunstige economische  
ontwikkelingen die groei en vitaliteit impliceren maar ook veiligheidsvraagstukken met zich 
meebrengen. Er zijn welvarende wijken en buurten, maar ook wijken waar sociale en 
veiligheidsproblemen bij elkaar komen. De stad is ruim opgezet en goed ontsloten, maar dit 
biedt ook kansen voor criminaliteit ‘van elders’. 
 
Zie daar de complexiteit waar veiligheidsbeleid voor staat: onveiligheid is vaak één zijde van de 
medaille, één aspect van een complex en veranderlijk geheel. Voor een effectieve aanpak is een 
brede benadering nodig die oog heeft voor de balans van kansen en bedreigingen, de kracht van 
de stad zelf en de noodzaak van interventies, de verbindingen met ander gemeentelijk beleid en 
met bovenlokale ontwikkelingen.  
 
Dit nieuwe veiligheidsbeleid is opgezet vanuit die brede scope. Er is eerst een analyse uitgevoerd 
van de veiligheidsopgaven en lopende aanpak op hoofdonderdelen van het veiligheidsterrein. 
Op basis daarvan zijn centrale thema’s geselecteerd en aan de Raad gepresenteerd.1 Na de 
vaststelling van deze thema’s is het beleid verder opgebouwd, in nauwe samenwerking met tal 
van veiligheidspartners, intern en extern en zowel publiek als privaat. 
 
In het beleid worden verbindingen gelegd met ander gemeentelijk beleid en bovenlokale kaders. 
Bij alle thema’s is het de inzet ‘samen sterk’ te zijn op het veiligheidsdomein, door slim preventie 
en repressie te combineren, maatschappelijke kracht en bestuurlijke instrumenten elkaar te 
laten versterken, ‘veiligheid’ af te stemmen op andere beleidsmatige invalshoeken.  
 
De nota bestrijkt de periode 2018-2022. Gekoppeld aan deze nota is een uitvoeringsplan voor de 
eerste drie jaar. In 2020 vindt een tussenevaluatie plaats en wordt de vervolgkoers gedetailleerd. 
Dit beleid is de opvolger van het Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018. Opzet en beleidsproces 
sluiten, net als bij het vorige beleid, aan op de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid. 
 
Met deze nota beschikken we over een actueel visiedocument dat richting geeft aan onze inzet 
in komende jaren. We blijven kritisch op de effectiviteit van onze koers, scherpen gaandeweg 
aan waar nodig. 
 
Essentieel: de samenleving is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van dit beleid. 
Bewoners zijn bevraagd via stadsdeelconsultaties en ondernemers tijdens het eerste Lelystadse 
ondernemersontbijt en op andere momenten. Enquêteresultaten zijn in verschillende stappen 
van het proces benut. Deze aanpak leidt tot een krachtig, scherp beleid én weerspiegelt de rode 
draad van dit beleid: veiligheid is per definitie een coproductie - een coproductie van 
samenleving, gemeente en partners. 
 
  

                                                           
1  Zie Voorstel Prioriteiten en Strategische thema’s IVP 2018-2022 met Bijlage Veiligheidsanalyserapportage IVP 
(Raadsbesluit dd 4 juli 2017). 
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt het vertrekpunt van dit beleid geschetst: hoe ziet het veiligheidsbeeld er 
nu, in 2017, uit? Wat valt op aan de huidige aanpak? Dit is een samenvatting van de eerder 
verrichte veiligheidsanalyse.  
 
In hoofdstuk 3 formuleren we onze ‘overstijgende’ doelstelling voor 2022: waar willen we ‘staan’ 
in dat jaar? Wat is onze missie op het integrale veiligheidsterrein? 
 
In hoofdstuk 4 beschrijven we onze werkwijze en introduceren strategische partners. Ook gaan 
we in op de verbindingen met andere beleidskaders. 
 
In hoofdstuk 5 en 6 worden respectievelijk de prioriteiten en strategische thema’s uitgewerkt. 
Dit zijn de concrete, ‘inhoudelijke’ veiligheidsthema’s die centraal staan in ons beleid. Deze 
thema’s zijn op 4 juli jl. door de Raad vastgesteld. We gaan in op de hoofdlijnen van de aanpak 
en te bereiken doelen bij deze veiligheidsthema’s. De prioriteiten zijn daadwerkelijk onze 
hoofdthema’s - we intensiveren op deze thema’s. De strategische thema’s hebben een going 
concern-karakter. Met elkaar bestrijken de prioriteiten en strategische thema’s het integrale 
veiligheidsterrein2. 
 
In hoofdstuk 7 staan we kort stil bij enkele complexe ontwikkelingen die raakvlakken hebben 
met meerdere van de in hoofdstuk 5 en 6 behandelde veiligheidsthema’s. 
 
Hoofdstuk 8 ten slotte gaat in op de beleidscoördinatie, beleidscyclus, monitoring en de 
begroting. 
 
Bijlage 1 licht enkele belangrijke begrippen en afkortingen toe en bijlage 2 bevat een impressie 
van de uitkomsten van bewonersconsultaties die in de voorbereidingsfase van dit beleid zijn 
gehouden. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 Zie Kernbeleid Veiligheid ed. 2017, VNG en Bijlage Veiligheidsanalyserapportage IVP (Raadsbesluit dd 4 juli 2017). 
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2.   Waar staan we nu? 
 
Veiligheid en onveiligheid zijn onderdeel van een complexe werkelijkheid - tegenover risico’s 
staan kansen, tegenover bedreigingen weerbaarheid. Hoe onveilig is de stad dan per saldo? 
Conclusie van de integrale analyse die ter voorbereiding van dit beleid is uitgevoerd, was dat het 
veiligheidsbeeld van Lelystad over het geheel genomen niet zorgelijk is. Wel zijn er scherpe 
kanten, thema’s met urgentie. Op traditionele onderwerpen zoals woninginbraak en autokraak is 
het beeld verhoudingsgewijs gunstig. Thema’s die er minder gunstig uit springen zijn vooral 
sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten, jeugdoverlast en –problematiek en 
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. 
 
Sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten 
De Lelystedeling voelt zich minder veilig dan gemiddeld in de regio en in Nederland. 
Woonoverlast, geweld en bedreiging, overlast van personen met verward gedrag tasten het 
veiligheidsgevoel aan. Alcohol- en drugsoverlast spelen een rol. Op bepaalde plekken komen 
deze dingen bij elkaar en laat een buurt of wijk als geheel een negatief beeld zien. De sociale 
kwetsbaarheid van inwoners speelt een rol. Accenten in de aanpak zijn onder meer toezicht en 
handhaving, persoons- en gezinsgerichte aanpak, nazorg ex-gedetineerden. Belangrijke schakels 
zijn de wijkagenten en BOA’s, het Veiligheidshuis, meldpunt OGGZ, woningcorporaties. Voor 
drugsoverlast wordt de Damocles-aanpak gevolgd. Op regionaal niveau wordt rond thema’s als 
huiselijk geweld samengewerkt. Deze componenten zijn alle in uitvoering en vaak in 
doorontwikkeling. Het effect op veiligheid en leefbaarheid is nog onvoldoende. Stappen zijn 
nodig, in wisselwerking met onder meer Wmo- en woonbeleid, participatiebeleid, 
handhavingsbeleid, regenboogbeleid, Mensen maken de buurt.  
 
Jeugdoverlast en -problematiek 
Jeugdoverlast neemt hier en daar serieuze vormen aan. De omgeving ondervindt de gevolgen, 
voelt zich bedreigd. Soms gaat het ronduit om crimineel gedrag. Drugsgebruik en -handel 
kunnen een rol spelen. Vaak is er een verband met de kwetsbaarheid van de jongeren zelf, met 
vraagstukken thuis, in de buurt, op school, rond werk. In de aanpak wordt de benodigde 
gelaagde aanpak gevolgd. Elementen zijn jongerenwerk (in 2017 opnieuw geïntroduceerd), Erop 
af-team, persoonsgerichte en Top X-aanpak, Jeugd- en Gezinsteam. Met het onderwijs wordt 
samengewerkt onder het Convenant Veiligheid in en om de school. Tactus en GGD verzorgen 
preventie rond alcohol en drugs. Ook hier geldt dat het veiligheidseffect als geheel nog 
onvoldoende is. De schakels in de aanpak grijpen nog niet effectief in elkaar, of er zitten lacunes 
in. Doorontwikkeling en intensivering zijn nodig.  
 
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit 
Georganiseerde criminaliteit is minder zichtbaar dan bijvoorbeeld jeugdoverlast maar des te 
schadelijker en venijniger voor de samenleving. Ook Lelystad heeft ermee te maken. Het betreft 
fenomenen als drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen, fraude maar ook mensenhandel, 
cybercrime, OMG’s. Samenleving en overheid moeten zich hiertegen teweer stellen. Lelystad 
heeft al de nodige stappen gezet en bereidt nieuwe voor, samen met politie, Openbaar 
Ministerie, RIEC en andere partners. Elementen zijn het Bibob-instrumentarium, toezicht en 
handhaving, hennepconvenant, barrièremodellen. Vervolgstappen zijn nodig: het bestuurlijke 
instrumentarium kan nog beter benut worden én ontwikkelt zich. Maatschappelijke 
weerbaarheid vraagt om nieuwe creativiteit in de samenwerking. En: misdaad zelf evolueert 
snel, het is zaak niet achterop te raken.  
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Overige thema’s 
Bij andere veiligheidsthema’s op het brede veiligheidsterrein is het beeld dat de aanpak 
grotendeels ‘staat’ en er geen bijzondere intensivering nodig is. Het veiligheidsniveau is 
acceptabel, ‘in control’. Thema’s als woninginbraak en voertuigcriminaliteit blijven natuurlijk 
vaste waarden in het veiligheidsbeleid, vereisen blijvende alertheid en innovatie. Rond uitgaan 
en evenementen zijn beleid en maatregelen deels op orde, deels in verandering vanuit een 
heldere agenda. Hetzelfde geldt voor winkelgebied en bedrijventerreinen, brandveiligheid en 
crisisbeheersing, radicalisering, Veilige Publieke Taak. Deze en andere thema’s keren hierna 
terug als zogenaamde ‘strategische thema’s’ (hoofdstuk 6).  
 
Lelystad Airport en Flevokust 
Daarnaast zijn er enkele bredere, actuele ontwikkelingen in Lelystad die in essentie positief zijn 
en groei impliceren voor de stad maar ook invloed kunnen hebben op het veiligheidsbeeld. Denk 
aan Lelystad Airport en de overslaghaven Flevokust. Deze ontwikkelingen kunnen doorwerken in 
meerdere veiligheidsthema’s. Nodig is een integrale, proactieve benadering. In hoofdstuk 7 van 
deze nota wordt ook hier aandacht aan besteed.  
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Figuur 2:  Aangiften woninginbraak Figuur 1:  Meldingen sociale overlast 

Tabel 1:  Aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners 
Figuur 3:  % inwoners dat zicht wel eens onveilig voelt in eigen buurt 
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Regie op veiligheid 
De regievoering op het veiligheidsterrein is in afgelopen jaren verstevigd, rond specifieke 
thema’s en meer overstijgend. De gemeente neemt initiatief bij veiligheidsvraagstukken, 
coördineert interne en externe samenwerking en stimuleert integrale aanpak. Ook hier zijn 
vervolgstappen mogelijk. Het rendement van de samenwerking en coördinatie is nog niet altijd 
optimaal. Deze nota formuleert mede uitgangspunten voor regie en coördinatie en neemt 
daarmee een voorschot op doorontwikkeling ook op dit punt. 
 
Burgers en ondernemers 
Veiligheid als coproductie veronderstelt robuuste participatie van burgers en ondernemers. Bij 
meerdere veiligheidsthema’s krijgt dit ook gestalte. Bewoners zijn betrokken via onder meer 
WhatsAppgroepen en burgernet, ondernemers via het Keurmerk Veilig Ondernemen en de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Ook wordt vanuit flankerend beleid, via onder meer sociale 
wijkteams en Mensen maken de buurt, geïnvesteerd in participatie en sociale cohesie en 
daarmee in preventie. Hier ligt echter nog een duidelijke opgave. Burgers daadwerkelijk in 
positie brengen ofwel kanteling naar vraaggericht werken, de ‘eigendynamiek’ van de 
samenleving optimaal benutten, vraagt om innovatieve werkwijzen in nauwe samenwerking met 
andere beleidsdomeinen. Dit is één van de strategische doelstellingen van dit beleid (zie 
hoofdstuk 3). 
 
Decentralisaties 
De grote decentralisatie-opgaven voor het lokaal bestuur - in het sociaal domein en rond de 
Omgevingswet - hebben veel raakvlakken met veiligheidsbeleid. Nodig zijn wisselwerking en 
doorvertaling. Deze zijn deels al gerealiseerd, deels in voorbereiding. Voor complexe sociale 
problemen met zorg- en veiligheidsaspecten is een persoonsgerichte aanpak in voorbereiding. In 
aansluiting op de structuren rond jeugd is casusoverleg voor probleemjongeren in ontwikkeling. 
Deze werkvormen en de samenhang daartussen zijn echter nog niet uitgekristalliseerd, nieuwe 
componenten moeten deels nog ingeregeld worden. 
  
De principes van de Omgevingswet - gebiedsgericht integraal werken, in gesprek met de 
samenleving - sluiten goed aan bij die van effectief veiligheidsbeleid. Ook zijn er belangrijke 
thematische raakvlakken, met name op het punt van fysieke veiligheid. De ambities en 
prioriteiten van dit nieuwe veiligheidsbeleid vormen mede input voor het proces rond de 
omgevingsvisie. In hoofdstuk 7 wordt de wisselwerking met het omgevingsbeleid belicht.  
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3.   Waar willen we staan in 2022? 
 

  Een veiliger Lelystad 
Voorop staat een verder verbeterd veiligheidsbeeld. Onze prioriteiten zijn ‘Veilige en leefbare 
wijken en buurten’, ‘Problematische jeugd en jeugdgroepen’ en ‘Ondermijning’3. Op deze 
thema’s gaan we intensiveren. In 2022 hebben we een gedegen aanpak staan en is het 
veiligheidsniveau tenminste acceptabel. Op andere veiligheidsthema’s – ‘strategische thema’s’ - 
willen we het huidige veiligheidsniveau vasthouden en de daarvoor benodigde inzet continueren 
(‘going concern’). Wat resulteert is een in de breedte verstevigd veiligheidsbeeld, zowel objectief 
als subjectief en rond zowel sociale als fysieke veiligheidsaspecten. Iedereen profiteert hiervan: 
jong en oud, veteraan en nieuwkomer, inwoner en bezoeker.  
 
Hoofdstuk 5 en 6 bevatten concrete doelstellingen met indicatoren voor de prioriteiten en de 
strategische thema’s. Daarnaast werken we met een overkoepelende meetbare doelstelling. We 
willen dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalt van 4.450 in 2016 tot maximaal 4.000 
in 2022. Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, in 2015 nog 
22%, is in 2022 maximaal 18%. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de 
omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de 
samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft.  

 

 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

totaal aantal misdrijven politie/RVS 4.450  [2016] ≤ 4.000 

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in 
de eigen woonbuurt 

gemeente/O&S 
 

22%   [2015] 

 
≤ 18% 
 

 
We beogen een stevige ambitie neer te zetten, gebaseerd op het huidige inwonertal. We zijn ons 
er daarbij van bewust dat de realisatie van deze ambitie niet alleen afhankelijk is van 
overheidsinzet maar zeker ook van anderen. We zullen de resultaten van de gezamenlijke inzet 
monitoren. 
 

  Burgers en ondernemers ‘in positie’  
We brengen onze maatschappelijke partners in positie. Veiligheid begint bij burgers en 
ondernemers zelf: hun actieve deelname heeft een belangrijk preventief effect en draagt bij aan 
zowel objectieve als subjectieve veiligheid. In 2022 is veiligheid daadwerkelijk een coproductie 
van samenleving, gemeente en partners. Deze ambitie sluit aan bij die van flankerend beleid en 
raakt de kern van de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. We willen het 
zelf-organiserend vermogen van burgers benutten, zelfredzaamheid en samenredzaamheid 
stimuleren, als overheid vooral ondersteunen en ‘uitnodigen’. Voor effectief veiligheidsbeleid 
zijn dit cruciale uitgangspunten. 
 

  

                                                           
3  Zie Voorstel Prioriteiten en Strategische thema’s IVP 2018-2022 (Raadsbesluit dd 4 juli 2017). 
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  Veilige ontwikkeling van de stad 
Lelystad is in transitie. De uitbreiding van Lelystad Airport en de realisatie van de overslaghaven 
Flevokust betekenen stevige impulsen voor de economie en leiden tot meer mobiliteit. Ook 
recreatie en toerisme groeien in komende jaren, is de verwachting. We zorgen dat deze 
ontwikkelingen veilig plaatsvinden, anticiperen op sociale en fysieke veiligheidsrisico’s, bewaken 
de balans tussen veiligheid en andere belangen. Waar nodig maken we scherpe afwegingen. 
Deze ontwikkelingen kunnen daardoor het maximale positieve effect voor de stad hebben.  

 

  Veerkrachtig beleid 
Veiligheid is altijd een resultante van wisselwerking van veiligheidsbeleid met ander beleid op 
terreinen als Wmo, stedelijke vernieuwing, wonen, participatie. Hoe beter deze wisselwerking, 
hoe groter het veiligheidseffect want hoe meer aan de ‘basis’, via preventie en maatschappelijke 
betrokkenheid, winst wordt geboekt. In 2022 is het veiligheidsbeleid stevig verankerd in 
integraal werken aan de stad. Het geeft mede, in wisselwerking met ander beleid, vorm en 
inhoud aan de decentralisatie-opgaven. We voeren gezamenlijk een samenhangend veerkrachtig 
beleid voor een veerkrachtige stad. 
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4.   Hoe gaan we te werk? 
 

4.1 De rode draad 
 
Hoe gaan we te werk om deze ambities waar te maken? Wat kenmerkt onze inzet op de 
prioriteiten en strategische thema’s?  
 
Regie  We voeren consequent de regie, brengen partijen bij elkaar, bevorderen en bewaken 
gezamenlijke aanpak, leggen verbindingen met flankerend beleid. We hebben het overzicht, 
anticiperen op nieuwe opgaven, interveniëren waar het niet goed loopt. We coördineren en 
inspireren, zijn zichtbaar en alert, gericht op resultaat. 
 
Informatiegestuurd  We werken op basis van solide informatie – informatie over trends in het 
veiligheidsbeeld, voortgang van de aanpak, risicovolle situaties en casuïstiek. Daardoor zijn 
scherpe keuzes en acties mogelijk, kunnen we koers houden én tijdig bijsturen. We realiseren de 
benodigde voorzieningen/tools en maken effectief gebruik van de informatie die reeds ‘in huis’ 
is. Waar nodig wordt informatie gedeeld, met inachtneming van de privacy-vereisten. 
 
Integraal werken, met het accent op preventie  We zoeken altijd passende combinaties van 
preventie en repressie, met gebruikmaking van de mogelijkheden van partners en oog voor wat 
er al in uitvoering is. Het accent ligt waar mogelijk op preventie - we willen ‘meer naar de 
voorkant’, investeren in de basis, risico’s beheersen. Maar waar nodig schalen we op, grijpen in. 
We hebben de ‘achterkant’ op orde.   
 
Consequente oriëntatie op rol maatschappelijke partners  Bij elk thema, vraagstuk stellen we 
ons de vraag welke rol burgers, ondernemers, maatschappelijke partners kunnen hebben (of 
reeds hebben). Dit doen we in afstemming met deze partners zelf en in wisselwerking met 
flankerend beleid. We verkennen en benutten de mogelijkheden en dragen bij aan de ‘kanteling’ 
die nodig is om het potentieel van de samenleving daadwerkelijk te verzilveren.  
 
Verbinding zorg en veiligheid  Veel vraagstukken vergen verbinding van zorg en veiligheid: via 
combinaties van interventies vanuit beide ketens kan een integrale, probleemgerichte aanpak 
gerealiseerd worden. Daarmee kan escalatie of herhaling (recidive) voorkomen worden. Na de 
decentralisaties zijn we beter in staat regie te voeren op het snijvlak van zorg en veiligheid. We 
doen dat, creëren toepasselijke werkvormen, maken afspraken met partners over onder meer 
op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling, leggen lokaal en bovenlokaal de benodigde 
verbindingen.  
 
Instrumentarium op orde  Veiligheid is een coproductie, maar als gemeente doen we om te 
beginnen ons huiswerk. We zorgen dat beleid en planvorming, regels en uitvoering up to date 
zijn. We implementeren nieuwe bevoegdheden en instrumenten (zoals de Wet aanpak 
woonoverlast), integreren die in de bredere aanpak. Waar nodig verbeteren we onderdelen van 
onze organisatie (zoals binnen het traject integratie toezicht in de openbare ruimte). 
 
Innovatief  We gaan het ‘nieuwe’ niet uit de weg, innoveren en experimenteren waar nodig en 
mogelijk. Zo blijven we in pas met maatschappelijke verandering in het algemeen en 
ontwikkelingen binnen de criminaliteit in het bijzonder. 
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4.2 Partners 
 
We werken samen met een breed palet van partijen. Zowel ‘traditionele’ veiligheidspartners als 
partijen in domeinen als zorg, welzijn en onderwijs. Lokale en bovenlokale, publieke en private 
partijen. Het samenstel verschilt per vraagstuk en aanpak. We maken altijd passende 
combinaties.  
 
Kernpartners zijn politie, Openbaar Ministerie, brandweer, GGD, woningcorporatie Centrada en 
Welzijn Lelystad. Zij participeren in de Stuurgroep IVP (zie paragraaf 8.1). Hun rol in het IVP in 
het kort:  

 Politie (Basisteam Lelystad-Zeewolde, Eenheid Midden-Nederland): belangrijk partner bij 
vrijwel alle IVP-thema’s; in de breedte actief op integrale veiligheid, wisselend ‘in the lead’ 
en als schakel tussen andere partijen; 

 Openbaar Ministerie (arrondissement Midden-Nederland): verantwoordelijk voor opsporing 
en vervolging van strafbare feiten ofwel het sluitstuk van het repressieve deel van de 
aanpak; voert mede het gezag over de politie; 

 Brandweer Flevoland: geeft invulling aan de brandweertaken, met als accenten 
risicobeheersing en incidentbestrijding; de risicobeheersingstaak strekt zich uit tot thema’s 
als veilig uitgaan en evenementen maar ook ondermijning; draagt via de ‘brandveilig leven’-
lijn bij aan het in positie brengen van burgers, een strategische doelstelling in dit IVP; 

 GGD: voert taken rond kwetsbare huishoudens/personen en ‘complexe casuïstiek’ uit, zoals 
nazorg ex-gedetineerden, meldpunt OGGz en toegang maatschappelijke opvang; acteert bij 
uitstek op het snijvlak van zorg en veiligheid, zowel rond jeugdigen als volwassenen; 

 Woningcorporatie Centrada: werkt samen met gemeente, zorg- en veiligheidspartners rond  
belangrijke IVP-thema’s als woonoverlast, uitstroom uit GGZ-instellingen en hennep-
/drugscriminaliteit; 

 Welzijn Lelystad: ‘aan zet’ bij tal van maatregelen/voorzieningen met raakvlakken met 
veiligheid, onder meer de sociale wijkteams en buurtbemiddeling. 

 
Naast deze kernpartners dragen veel andere partijen direct of indirect aan de veiligheid van de 
stad bij. In een ‘buitenring’ gaat het dan bijvoorbeeld ook om arbeidsbemiddeling en 
buitenschoolse opvang. In de binnenring om partijen die rechtstreeks (deel)taken uitvoeren rond 
veiligheidsthema’s of, in afstemming met gemeente en veiligheidspartners, ondersteunend zijn 
daaraan. Belangrijke zijn: Veiligheidshuis Flevoland, RIEC Midden-Nederland, Bureau Halt 
Midden-Nederland, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, verschillende zorg- en 
welzijnsinstellingen (zoals Leger des Heils, Tactus, Steunpunt Huiselijk Geweld), 
onderwijsinstellingen (VO en MBO), Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.  
 
Een centrale rol spelen de maatschappelijke partners. Bij ondernemers gaat het zowel om 
individuele ondernemers als ondernemersorganisaties. Op strategisch niveau is er afstemming 
met de Bedrijvenkring Lelystad (BKL). Met maatschappelijke organisaties zoals kerken en 
moskeeën bestaan rond (deel)thema’s, onderdelen van de aanpak vruchtbare verbindingen. 
Bewoners, zowel individueel als in georganiseerd verband, zijn keyplayer in ons beleid. In 
komende jaren gaan we dit consequent gestalte geven.   
 
Belangrijke ondersteunende partner in ons beleid is Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) 
van de Eenheid Midden-Nederland. Bureau RVS reikt stuurinformatie, kennis en tools aan. 
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4.3 Verbindingen met ander gemeentelijk beleid  
 
Dit beleid kent tal van verbindingen met ander gemeentelijk beleid. Beleid op terreinen als zorg 
en welzijn, participatie en tolerantie, wonen, economie, mobiliteit en handhaving. Bij meerdere 
thema’s zijn bestanddelen van de aanpak zelfs (primair) onderdeel van ander beleid. Dit is 
onvermijdelijk bij veiligheidsbeleid: veel gemeentelijk beleid beïnvloedt aspecten van preventie 
en ook repressie, heeft effect op het veiligheidsbeeld. Het IVP brengt deze lijnen bij elkaar en 
voegt ‘eigen’ componenten toe, met een volwaardige integrale aanpak rond veiligheidsopgaven 
als resultaat.  
 
Leidend is altijd het onderliggende veiligheidsvraagstuk: dit bepaalt de te volgen koers, inclusief 
de verbindingen met ander beleid. Het IVP werkt ‘ordenend’ op gemeentelijke beleidsvoering 
vanuit de invalshoek ‘integrale veiligheid’.  
 
Bij overlapping met ander beleid ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onderdelen van 
de aanpak mede bij andere portefeuillehouders dan de portefeuillehouder Integrale Veiligheid. 
In het Uitvoeringsplan wordt dit in beeld gebracht - bij elk thema worden de meest betrokken 
portefeuille-onderdelen benoemd.  
 
Hierna, bij de uitwerking van de prioritaire thema’s (hoofdstuk 5), wordt kort gerefereerd aan 
verbindingen met ander beleid. 
 
 

4.4 Bovenlokale beleidskaders 
 
Belangrijke bovenlokale beleidskaders zijn het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de Politie-
eenheid Midden-Nederland, het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio 
Flevoland en het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van Brandweer Flevoland. Als gemeente zijn 
wij betrokken bij en partij in deze beleidskaders.  
 
De keuzes in dit IVP zijn mede gebaseerd op de keuzes in genoemde kaders. We nemen 
bepaalde elementen over, volgen op onderdelen de lijn van het bovenlokale beleid. Zo geven we 
gevolg aan lopende afspraken én maken we optimaal gebruik van de professionaliteit en 
slagkracht van onze partners. 
 
Andersom vormt dit IVP input voor de beleidscycli van politie en brandweer/veiligheidsregio 
voor de periode 2019-2022. Dit vloeit voort uit de procedures rond deze cycli en meer principieel 
uit de regierol van de gemeente op veiligheidsterrein: lokale prioriteiten vormen essentiële 
bouwstenen van bovenlokale keuzes over de  inzet van politie en brandweer/veiligheidsregio.  
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5.   Prioriteiten 
 
Onze prioriteiten zijn ‘Veilige en leefbare wijken en buurten’, ‘Problematische jeugd en 
jeugdgroepen’ en ‘Ondermijning’. We intensiveren op deze thema’s. In dit hoofdstuk  
beschrijven we de hoofdlijnen van onze aanpak en doelstellingen bij deze thema’s. In het 
Uitvoeringsplan 2018-2020 worden concrete acties en maatregelen benoemd. 
 

5.1 Veilige en leefbare wijken en buurten 
 
Dit thema concentreert zich op de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten. Deze 
kunnen onder druk staan door verschillende vormen van overlast, geweld en bedreiging, fysieke 
kenmerken van de wijken. Met name woonoverlast, drugsoverlast, overlast van personen met 
verward gedrag drukken een stempel. Bij geweld kan het ook gaan om huiselijk geweld. De 
inrichting van wegen en paden leidt soms tot verkeersonveiligheid, objectief en subjectief. Op 
bepaalde plekken in de stad komen deze verschijnselen bij elkaar, met de gevolgen van dien. Het 
veiligheidsgevoel van de Lelystedeling is verhoudingsgewijs laag. 
 
Hoofdlijnen 2018-2022 
We verstevigen onze aanpak als geheel door bestaande componenten door te ontwikkelen, 
nieuwe te implementeren en het geheel goed op in elkaar ‘in te regelen’. Belangrijke 
componenten zijn persoonsgerichte aanpak, nazorg ex-gedetineerden, inzet op personen met 
verward gedrag, aanpak huiselijk geweld en integrale gebiedsaanpak. Juist bij dit thema acteren 
we op het snijvlak van zorg en veiligheid; we maken werk van de verbinding van deze ketens. 
 
De aanpak staat in precieze wisselwerking met andere focuspunten van gemeentelijk beleid 
zoals inzet van sociale wijkteams, opbouwwerk, maatschappelijke opvang en Mensen maken de 
buurt (Wmo-beleid), de kwaliteit van woongebied en wegen (woonbeleid, mobiliteitsbeleid, 
beheer/onderhoud openbare ruimte) en toezicht en handhaving in de openbare ruimte 
(handhavingsbeleid). 
 
We stimuleren bewonersparticipatie via werkvormen en instrumenten zoals buurtpreventie, 
Waaks!, WhatsApp-groepen, buurtbemiddeling. 
 
Op verschijnselen als drugsoverlast en woonoverlast zetten we de ons beschikbare instrumenten 
in, ingebed in flankerende maatregelen en in afstemming met de partners. De focus ligt op 
preventie, actie ‘aan de voorkant’ - maar we interveniëren, handhaven waar nodig. Nieuwe 
instrumenten zoals de Wet Aanpak Woonoverlast implementeren we en zetten we ‘op maat’ in.  
  
Veiligheidsgevoel is zo mogelijk nog complexer dan meetbare veiligheid, maar minstens zo 
belangrijk. We verkennen wat ‘werkt’ voor veiligheidsgevoel en zetten in op verbetering. 
 
We werken bij dit thema nauw samen met onder meer politie en Openbaar Ministerie, GGD, 
Welzijn Lelystad, woningcorporatie Centrada, Veiligheidshuis, wijk- en buurtplatforms. 
 
Doelstelling 2022 

Bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van onze wijken en buurten door ongewenst gedrag 
zoveel mogelijk te voorkomen en waar het zich voordoet, consequent aan te pakken. We doen 
dit met persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte maatregelen. Kenmerkend zijn 
integraal werken, verbindingen met ander gemeentelijk beleid en een stevige rol van burgers.   
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Onze indicatoren: 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

totaal meldingen sociale overlast4 politie/RVS 991 [2016] ≤ 800 

rapportcijfer veiligheid woonbuurt gemeente/O&S 7,2   [2015] ≥ 7,2 

totaal geweldsmisdrijven politie/RVS 610  [2016] ≤ 550 

 
 

5.2 Problematische jeugd en jeugdgroepen 
 
Jeugdoverlast en -criminaliteit kunnen een stevige impact hebben op de omgeving. Bepaalde 
plekken, wijken in de stad zijn het meest zorgelijk in dit opzicht. Maar het doet zich ook op 
andere, soms onverwachte plekken voor, zoals rond waterrecreatie en in ‘rustige wijken’. Het 
betreft een divers en fluïde fenomeen, niet per se zichtbaar, tastbaar ‘op straat’. Het is 
substantieel verbonden met aspecten als kwetsbaarheid en perspectief, vraagstukken thuis en 
rond onderwijs en werk. Individuele problematiek en problematisch groepsgedrag lopen door 
elkaar, waarbij de accenten van geval tot geval verschillen. 
 
Hoofdlijnen 2018-2022 
Onze aanpak is recent voorzien van nieuwe componenten, andere zijn in doorontwikkeling of in 
voorbereiding. We brengen het geheel in samenhang, leggen de benodigde verbindingen, maken 
vereiste afspraken. Accenten zijn het jongerenwerk, het Erop af-team, persoonsgerichte aanpak 
en Top X. Schakels vanuit ander beleid zijn onder meer het jeugd- en gezinsteam (Jeugdwet), 
talentmanagers (Werk & Inkomen), alcohol- en drugspreventie (gezondheidsbeleid). Ook bij deze 
prioriteit ligt onze aanpak voor een belangrijk deel op het snijvlak van zorg en veiligheid. We 
voeren regie op de verbinding van de ketens, zorgen dat de verschillende componenten elkaar 
versterken. 
 
We werken probleemgericht, systematisch, analytisch. Samen met onze partners bepalen we op 
basis van solide informatie passende sets van interventies. Persoonsgerichte en groepsgerichte 
maatregelen kunnen daarbij worden gecombineerd. Ter ondersteuning van deze werkwijze 
richten we casusoverleg in. Onze aanpak sluit aan bij het regionale 7 stappen-model voor de 
aanpak van problematische jeugd en jeugdgroepen. 
 
We zoeken consequent de samenwerking met partijen rond jeugd, creëren arrangementen 
waarbinnen ieders mogelijkheden benut worden. Zo intensiveren we de samenwerking met het 
onderwijs binnen het Convenant Veiligheid in en om de school. Ook kerken en moskeeën zijn 
partners in de aanpak. Het bedrijfsleven is betekenisvol op het snijvlak van onderwijs en werk en 
ouders ‘direct’ in het coachen en aanspreken van jeugd, thuis en in de openbare ruimte. 
 
We laten ons inspireren door goede voorbeelden elders, benutten bestaande kennis en ervaring. 
We willen onze aanpak als geheel op een hoger plan brengen.    
 

                                                           
4  Dit omvat burengerucht/woonoverlast, overlast door verward/overspannen persoon, overlast zwervers, 
drugs/drankoverlast, huisvredebreuk. 
 

 



Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 

p. 14 

 

Belangrijke partners bij dit thema zijn politie en Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Welzijn 
Lelystad, GGD, Tactus, onderwijsinstellingen, Bureau Halt, ouders, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. 
 
Doelstelling 2022 

Via integrale sets van maatregelen, in samenwerking met onze partners en in wisselwerking 
met ander beleid, zodanig investeren in problematische jeugd dat ongewenst gedrag 
‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie.  

 
Onze indicatoren: 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

% jongeren tot 25 jaar dat als verdachte is 
aangehouden 

CBS 3,1  [2015] ≤ 3,0 

meldingen  jeugdoverlast politie/RVS 320  [2016] ≤ 250 

% inwoners dat (veel) overlast ervaart van 
rondhangende jongeren 

gemeente/O&S 20,4  [2015] ≤ 18 

 
 
5.3 Ondermijning 
 
Fenomenen als drugshandel en -productie, fraude en witwassen, mensenhandel, cybercrime, 
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) doen zich ook in Lelystad voor. De precieze aard en omvang 
zijn, zoals gebruikelijk bij deze fenomenen, onduidelijk. Criminele netwerken acteren veelal 
bovenlokaal, treden weinig aan het daglicht. Er zijn diffuse verbindingen met de lokale 
samenleving en economie. Risicofactoren in Lelystad zijn de kwetsbaarheid van groepen 
inwoners, de infrastructuur en ligging van de stad, het relatief grote grondgebied. De nieuwe 
overslaghaven en uitbreiding van de luchthaven verstevigen het risicobeeld. 
 
Hoofdlijnen 2018-2022 
Essentie van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is ‘barrières opwerpen’, 
‘hinderen’. Met ons instrumentarium kunnen we, in samenwerking met onze partners, de 
criminele industrie verstoren. We scherpen onze instrumenten - beleid, regelgeving en 
vergunningen, toezicht en handhaving - daar op aan, zetten ze consequent in, innoveren waar 
nodig. Accenten zijn Bibob-beleid, drank- en horecaregels, hennepaanpak (Damocles), 
prostitutiebeleid, aanpak OMG’s, handhaving kamerverhuur. Via consequent toezicht en 
handhaving signaleren én voorkomen we: we doorbreken anonimiteit, zitten ondermijning ‘in de 
weg’. We werken toe naar vormen van integrale handhaving op locaties en in branches waar 
risico’s samenkomen. Ook anticiperen we op de risico’s van ontwikkellocaties zoals Flevokust en 
Lelystad Airport.  
 
We versterken onze informatiepositie, benutten en verbinden reeds beschikbare informatie, 
analyseren en verrijken die verder. We borgen dit proces, structureren onze ‘intelligence’, ook 
met ICT-tools. Het RIEC ondersteunt ons hierbij, zowel op casusniveau als op tactisch-strategisch 
niveau met ondermijningsbeelden.  
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Effectieve bestuurlijke aanpak begint met awareness van symptomen en risico’s. Dit dient breed 
aanwezig te zijn, zowel ambtelijk als bestuurlijk. We investeren hierin, samen met partners en in 
wisselwerking met stappen rond onze informatiepositie.  
 
Andere randvoorwaarde is bestuurlijke weerbaarheid. Ambtenaren, bestuurders en politici 
kunnen ongewild, soms onbewust, in verbinding staan met criminele elementen. Dit kan 
bedreigende vormen aannemen. Het bestuurlijk handelen dient echter soeverein te zijn, niet 
beïnvloed te worden. We zijn hier alert op en creëren randvoorwaarden voor veilige publieke 
taakuitoefening en integriteit. 
 
Ook zetten we in op maatschappelijke weerbaarheid. We informeren ondernemers, inwoners, 
instellingen over risico’ s die zij lopen en hoe te handelen. We staan in contact met bedreigde 
branches, hebben de vinger aan de pols, zijn ‘aanwezig en bereikbaar’ voor onze partners. We 
verstevigen ‘positieve’ tendensen op kwetsbare locaties, onder meer via samenwerkingsvormen 
zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen.  
 
Onze aanpak staat in verbinding met flankerend gemeentelijk beleid op terreinen als economie 
en vrije tijd, zorg, wonen, milieu en infrastructuur. 
 
Belangrijke partners bij dit thema zijn politie, Openbaar Ministerie, RIEC, Belastingdienst, FIOD, 
OFGV, Veiligheidsregio/regionale brandweer, bedrijfsleven. We werken integraal samen aan de 
verdere versterking van onze aanpak. 
 
Doelstelling 2022 

Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners 
de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn bestuurlijk 
weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we een dam 
op tegen de criminele industrie.  

 
NB  Goede kwantitatieve indicatoren voor het meten van de effecten van onze aanpak 
ontbreken bij dit thema. We evalueren onze resultaten vooral kwalitatief, aan de hand van 
onder meer de ondermijningsbeelden van het RIEC. 

 
  



Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 

p. 16 

 

6.   Strategische thema’s 
 
Naast de prioriteiten hebben we negen strategische veiligheidsthema’s benoemd. Op deze 
thema’s willen we consolideren ofwel het veiligheidsniveau vasthouden en de lopende aanpak 
voortzetten. Natuurlijk scherpen we gaandeweg aan waar nodig. Hieronder beschrijven we de 
hoofdlijn van onze aanpak bij deze thema’s. Bij enkele  thema’s staan effectindicatoren vermeld, 
bij andere niet. In het laatste geval zijn die niet voorhanden of geven bestaande indicatoren geen 
correct beeld van het resultaat van dit veiligheidsbeleid. 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2020 worden concrete acties en maatregelen bij de thema’s 
benoemd.  
 

6.1 Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten 
 
Thema’s die hierbinnen vallen zijn woninginbraak, diefstal uit/vanaf auto, fietsendiefstal. 
Hoofdlijnen van onze aanpak zijn:  
o Regievoering ofwel samenhang brengen in de verschillende preventieve en repressieve 

maatregelen/instrumenten, omissies in de aanpak ‘dichten’, samen met onze partners lijnen 
uitzetten en daarop sturen. 

o Preventie op peil. Belangrijk onderdeel daarvan is voorlichting aan bewoners, zowel 
‘generiek’ (Donkere dagen-offensief, voorlichtingsavonden) als ‘specifiek’, op plekken waar 
incidenten hebben plaatsgevonden. We zetten in op risicobewustzijn, handelingsperspectief. 
Ander onderdeel is preventieve surveillance, bijvoorbeeld door handhavers.  

o Repressie op peil. Dit omvat daderaanpak (integrale persoonsgerichte aanpak, nazorg ex-
gedetineerden) en ondersteuning van opsporing en heterdaadkracht (onder meer via het 
Digitaal Opkoopregister/DOR). 

o Stimuleren burgerparticipatie met werkvormen zoals WhatsApp-buurtpreventie, Waaks!, 
Burgernet. 

o Integrale aanpak hotspots. Op plekken waar veel incidenten plaatsvinden, kijken we 
preciezer en bepalen en implementeren een integrale locatiegerichte aanpak.   

o Solide informatiepositie. We behouden zicht op de ontwikkeling van de criminaliteit in de 
stad, benutten de beschikbare informatie en analysetools. 

 
Doelstelling (indicatoren): 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

totaal aantal woninginbraken (p/1000 woningen) politie/RVS 9,1  [2016] ≤ 9,0 

totaal aantal diefstallen van/uit/vanaf 
motorvoertuigen 

politie/RVS 246  [2016] ≤ 250 

totaal aantal brom-, snor-, fietsendiefstallen politie/RVS 406  [2016] ≤ 400 
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6.2 Veilig uitgaan, evenementen en toerisme 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond veilig uitgaan, evenementen en toerisme zijn:  
o Beleid, regelgeving, procedures op orde.  We brengen en houden onze instrumenten op peil 

en zetten ze adequaat in. Het betreft onder meer handhaving van de Drank- en Horecawet, 
regelgeving met betrekking tot exploitatie via de APV, handhaven bij horecaoverlast, 
transparant evenementenbeleid en -procedures. 

o Samenwerking met ondernemers.  We betrekken de ondernemers, brengen hen in positie. 
Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van het Convenant Veilig Uitgaan.  

o Integrale aanpak  We leggen verbindingen met onder meer gezondheidsbeleid (alcohol- en 
drugspreventie), externe veiligheid (risico’s rond gevaarlijke stoffen-inrichtingen en -
vervoer), recreatie- en toerismebeleid, moboliteitsbeleid. 

o Anticiperen op ontwikkeling leisure-profiel Lelystad  We bereiden ons voor op de effecten 
van toename van toeristische activiteit als gevolg van onder meer de groei van Lelystad 
Airport, natuurrecreatie en riviercruisevaart, verblijfsrecreatie in havens, ontwikkelingen 
binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam). 

  
Doelstelling (indicatoren): 
 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt 
rond uitgaansgelegenheden 

gemeente/O&S 
 

26  [20135] 

 
≤ 20 
 

 
6.3 Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn:  
o Samenwerking met ondernemers. Hiervoor gebruiken we het format Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO). We breiden het aantal KVO’s uit. 
o Integrale aanpak. We leggen verbindingen met onder meer de aanpak van ondermijnende 

criminaliteit, externe veiligheidsrisico’s, verkeersveiligheid, inrichting en beheer van de 
openbare ruimte. 

o Anticiperen op Lelystad Airport en Flevokust. We analyseren de veiligheidseffecten van de 
toename van bedrijvigheid en bepalen en implementeren passende maatregelen.  

 
Doelstelling (indicatoren): 
 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in 
het centrum van Lelystad 

gemeente/O&S 27   [2013] 

 
≤ 20 
 

aantal misdrijven diefstal en inbraak in 
bedrijven en instellingen 

politie/RVS 172 [2016] ≤ 150 

 
  

                                                           
5  In de enquête van 2015 is bij dit thema en bij ‘veiligheidsgevoel in het centrum’ (zie pgrf. 6.3) eenmalig afgeweken van de 
systematiek die in de landelijke Veiligheidsmonitor wordt gebruikt. Dit is hersteld in 2017. De waarden uit 2015 zijn om 
deze reden niet bruikbaar als referentiepunt. 
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6.4 Verkeersveiligheid 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond verkeersveiligheid zijn:  

 Education ofwel gedragsbeïnvloeding via voorlichting/communicatie en educatie. Dit doen 
we risicogericht: we concentreren ons op risicogroepen en -routes, in het bijzonder 
kinderen, jongeren, beginnende bestuurders (scooter of auto), senioren, fietsers/E-bikers, 
schoolfietsroutes. We werken samen met partners zoals het onderwijs en sluiten aan op 
landelijke campagnes. 

 Enforcement ofwel handhaving. Op hotspots van verkeersovertredingen wordt de 
handhaving opgevoerd. 

 Engineering ofwel infrastructurele maatregelen. We continueren onze aanpak rond 
verkeersvertragende maatregelen in woongebieden. Interventies worden uitgevoerd  als 
onderdeel van grootonderhoud. De hoofdinfrastructuur wordt gemonitord op blackspots 
qua verkeersveiligheid en doorstroming. Waar mogelijk wordt voor maatregelen gebruik 
gemaakt van beschikbare provinciale en landelijke subsidies. 

 
Doelstelling (indicatoren): 
 
 
 

indicator bron uitgangswaarde  doelstelling 2022 

% inwoners dat veel verkeersoverlast ervaart gemeente/O&S 31  [2015] ≤ 25  

aantal verkeersongevallen letsel (dood/zwaar gewond) CBS/SWOV 50  [2015] ≤ 40 

 
6.5 Brandveiligheid, externe veiligheid, crisisbeheersing, waterveiligheid 
 
De hoofdlijnen van de aanpak rond deze thema’s staan mede verwoord in bovenlokale 
beleidskaders en -programma’s. Als gemeente zijn wij nauw betrokken bij deze kaders want 
partij in onderliggende regelingen. Belangrijke kaders zijn het Regionaal Beleidsplan van de 
Veiligheidsregio Flevoland, het Regionaal Beleidsplan van Brandweer Flevoland en de 
uitvoeringsprogramma’s van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV).   
 
o Algemeen: Anticiperen op de veiligheidsrisico’s van de ontwikkeling van Lelystad Airport en 

overslaghaven Flevokust. We analyseren samen met onze partners de risico’s en brengen en 
houden proactie, preventie en preparatie op het vereiste peil (zie ook paragraaf 7.1).  

 
o Brandveiligheid: 

 Risicobeheersing. We stimuleren risicobewustzijn (‘awareness’), naleefgedrag en 
zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partijen. Dit 
doen we enerzijds via voorlichting en communicatie (‘Brandveilig Leven’), anderzijds via 
vergunning, toezicht en handhaving (brandveilig gebruik). We werken risicogericht: de 
focus ligt op risicogroepen (zoals verminderd zelfredzame personen) en -locaties. 

 Incidentbestrijding. We bewaken het niveau van de repressiekracht. Waar nodig brengen 
we die op een hoger plan. We zorgen dat we hierover goed geïnformeerd zijn. 

 Regie op samenwerking met en tussen de partners in brandveiligheid. We zorgen dat 
onze uitvoeringspartners elkaar effectief aanvullen en versterken. Belangrijk element is 
de informatieoverdracht tussen preventie en repressie.    
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o Externe veiligheid/risico’s gevaarlijke stoffen (BEVI- en BRZO-bedrijven, vervoer): 
 Beleid, regelgeving, vergunning en handhaving op orde. Dit doen we in nauwe 

samenwerking met de uitvoeringspartners. Voorop staat consequente handhaving bij 
overschrijdingen van toegestane risico’s. 

 Risicocommunicatie. We zetten de beschikbare communicatie-instrumenten in en 
investeren daarmee in awareness en zelfredzaamheid van bewoners en ondernemers.  

 Regierol invullen. We vertalen risico’s door in ruimtelijke ordening, leggen de verbinding 
met crisisbeheersing, met vereisten voor vervoersassen/-modaliteiten, met flankerend  
gemeentelijk beleid zoals evenementenbeleid. 

 
o Crisisbeheersing/bevolkingszorg: 

 Regionale samenwerking. We stemmen af en werken samen binnen het regionale 
verband Bevolkingszorg Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.  

 Lokale crisisorganisatie op peil.  We zorgen dat de lokale sleutelfuncties en lokale 
faciliteiten en voorzieningen effectief ingevuld zijn.  

 Deskundigheidsbevordering/OTO. We leiden op, trainen en oefenen en zorgen zo dat de 
crisisbeheersingsorganisatie ‘klaar staat’.    

 Implementatie Beleidskader ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’. We leggen de focus op niet-
zelfredzamen, werken risicogericht. Houden aan de andere kant rekening met 
‘zelfredzaamheid’ in onze preparatie. We investeren in de verdere professionalisering 
van de crisisorganisatie. 

 
o Waterveiligheid: 

 Regionale samenwerking IJsselmeergebied. We werken samen met andere IJsselmeer- 
gemeenten en partners als de veiligheidsregio´s en waterschappen rond het IJsselmeer, 
reddingsbrigades, kustwacht en politie binnen de SAMIJ (Samenwerkingsregeling 
Incidentbestrijding IJsselmeergebied). De SAMIJ richt zich op de voor effectieve 
incidentbestrijding op en rond het water benodigde bestuurlijke en operationele 
afstemming. 

 

  
6.6 Polarisatie en radicalisering 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond radicalisering zijn:  

 Algemene preventie in de zin van het wegnemen van oorzaken. Dit doen we via inclusie- en 
participatiebeleid, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, antidiscriminatiebeleid. 

 Samenwerking met instellingen en maatschappelijke partners. We stemmen af over 
preventie, delen signalen en zorgen, weten elkaar tijdig te vinden.  

 Deskundigheidsbevordering van professionals/eerstelijnswerkers. Dit doen we bijvoorbeeld 
via awareness-trainingen. 

 Adequate aanpak casuïstiek. In concrete situaties weten we hoe te handelen. We voeren 
casusoverleg, staan in contact met lokale, regionale en landelijke partners. 
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6.7 Informatieveiligheid 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond informatieveiligheid zijn:  

 Randvoorwaarden voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. We 
beveiligen onze systemen, geven invulling aan privacyregels, voeren een effectief 
governancemodel en weten hoe te handelen bij incidenten. 

 Voldoen aan objectieve criteria. Dit bewaken we met behulp van formats zoals de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de ENSIA (Eenduidige Normatiek 
Single Information Audit).  

 Risicobewustzijn personeel. Dit versterken we via interne communicatie en regelmatige tests 
en controles. 

 Voorbeeldfunctie externe partners. In onze contacten met lokale (uitvoerings)partners 
dragen we consequent on informatiebeleid uit. 

 Inspelen op organisatieverandering/zelforganiserende teams. We hebben oog voor de 
risico’s voor informatieveiligheid en treffen waar nodig extra maatregelen/voorzieningen. 

 
6.8 VPT/Veilige Publieke Taak 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond VPT/Veilige Publieke Taak zijn:  

 Randvoorwaarden op peil. Dit betreft onder meer de beschikbaarheid van agressie-
protocollen, registratie van incidenten en opvolging door leidinggevenden. 

 Bewustwording én ‘levend houden’ van het onderwerp. We dragen onze norm consequent 
uit en zorgen dat VPT een gewoon onderwerp is in gewone processen zoals werkoverleg. 

 Inspelen op organisatieverandering/zelforganiserende teams. We bewaken de risico’s voor 
VPT en treffen eventueel extra maatregelen. 

 Voorbeeldfunctie externe partners. We dragen ons VPT-beleid consequent uit naar partners. 

 
6.9 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
 
Hoofdlijnen van onze aanpak rond ambtelijke en bestuurlijke integriteit zijn:  

 Randvoorwaarden op peil. Dit betreft onder meer gedragscodes (ambtelijk, bestuurlijk, 
politiek), klokkenluiders, vertrouwenspersonen, meldprocedures. 

 Bewustwording én ‘levend houden’. We houden ‘integriteit’ op de agenda en zorgen tegelijk 
dat het een gewoon gespreksonderwerp is. We dragen onze collectieve norm uit. 

 Inspelen op organisatieverandering/zelforganiserende teams. We hebben oog voor de risico’s 
voor integriteit en treffen waar nodig extra maatregelen. 

 Inspelen op de risico’s van decentralisaties en de netwerksamenleving. De intensivering en 
complicering van wisselwerking met de samenleving leiden tot ‘nieuwe’ integriteitsrisico’s. 
We werken aan awareness hiervan én aan handelingsperspectief - hoe om te gaan met 
dilemma’s. 
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7.   Verbindende thema’s  
 
In dit hoofdstuk staan we kort stil bij enkele complexe ontwikkelingen die raakvlakken hebben 
met meerdere veiligheidsthema’s. We benoemen deze raakvlakken en schetsen hoe we die 
bewaken en de juiste invulling (blijven) geven.   
  

7.1 Lelystad Airport, overslaghaven Flevokust 
 
Lelystad Airport opent in april 2019 de vernieuwde luchthaven voor vakantievluchten. Het aantal 
vliegtuigbewegingen zal fors toenemen. Voorzien is een gefaseerde groei in twee tranches, met 
in de eindfase circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen. Deze ontwikkeling 
werkt op verschillende manieren door in het veiligheidsbeeld van Lelystad. Het risico van 
vliegtuigongevallen - kleine kans maar groot effect - neemt toe. Er doen zich vraagstukken rond 
verkeersveiligheid voor, ook in wisselwerking met calamiteiten. Vermogenscriminaliteit zoals 
zakkenrollerij, auto-inbraak, bedrijfsinbraak kan toenemen, op het vliegveld én in de periferie 
daarvan. De verwachte gunstige spin-off op de vrije tijdseconomie - horeca, evenementen, 
recreatie – heeft naar verwachting ook effect op het overlastbeeld rond deze branche. De 
logistieke en economische schaalvergroting bieden aanknopingspunten voor verschillende 
vormen van ondermijnende criminaliteit.  
 
We anticiperen op deze risico’s. In samenwerking met onze partners treffen we preventieve 
maatregelen en brengen preparatie en repressie op het vereiste peil. Op basis van risicoanalyse 
bepalen we de benodigde sets van maatregelen. We acteren tijdig en integraal. In verschillende 
thematische stuur- en werkgroepen, interdisciplinair samengesteld, bewaken we de risico’s, 
planvorming en maatregelen.   
 
Dezelfde aanpak volgen we voor de overslaghaven Flevokust. Ook deze ontwikkeling impliceert  
bepaalde veiligheidsvraagstukken. Toename van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen 
verhoogt het fysieke veiligheidsrisico, nieuwe bedrijven kunnen slachtoffer worden van inbraak 
en andere vermogenscriminaliteit, toename van vervoersbewegingen heeft effect op de 
verkeersveiligheid. En ook op deze locatie kunnen criminele netwerken pogingen ondernemen 
misbruik te maken van voorzieningen en infrastructuur. We brengen de risico’s tijdig in beeld en 
treffen de benodigde maatregelen, samen met onze partners.  
 

7.2 Omgevingsvisie 
 
Eerder in deze nota is ingegaan op verbindingen met ander gemeentelijk beleid. In deze 
paragraaf lichten we de relatie met één specifiek domein - het omgevingsbeleid - nader toe. Dit 
vanwege het strategisch belang van dit domein en de veelheid van verbindingen met het IVP.  
 
Belangrijke producten in het kader van de omgevingswet zijn de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan. In de omgevingsvisie formuleren wij onze ambities met betrekking tot de 
kwaliteit van de leefomgeving, hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkeling, gebruik en beheer 
van het grondgebied en de hoofdzaken van te voeren nader omgevingsbeleid. Dit nadere beleid 
wordt vervat in het omgevingsplan, dat de basis vormt voor omgevingsvergunningen.   
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De omgevingsvisie komt tweede helft 2019 in besluitvorming. Hieraan vooraf gaat een 
verkenning van strategische opgaven en perspectieven van Lelystad; in december 2017 stelt de 
raad de Nota Strategische hoofdopgaven voor de Omgevingsvisie Lelystad vast. 
 
De omgevingsvisie is een integrerend en integraal beleidskader voor de fysieke leefomgeving. 
Het verbindt beleid rond thema’s als verkeer en vervoer, natuur en milieu, ruimtelijke ordening 
en duurzaamheid. Door deze brede strekking zijn er raakvlakken met meerdere onderdelen van 
dit IVP, zowel op het niveau van algemene ambities als dat van concretere veiligheidsthema’s. 
Raakvlakken zijn er onder meer bij: 
 
o de strategische doelstelling ‘Veilige ontwikkeling van de stad’ (hoofdstuk 3); deze doelstelling 

werkt door in verschillende aspecten van ruimtelijke ordening, inrichting en beheer; 
o de aanpak rond prioriteit 1:  ‘Veilige en leefbare wijken en buurten’ (paragraaf 5.1); 

elementen van deze aanpak zijn onder meer ‘integrale gebiedsgerichte aanpak’ met zowel 
sociale en als fysieke componenten, fysieke ingrepen ter verhoging van objectieve en 
subjectieve veiligheid en verbetering van de verkeersveiligheid; 

o de ambities en aanpak rond thema’s als veilig ondernemen (veilige bedrijventerreinen en 
winkelgebied), veilig toerisme (inrichting en ontsluiting recreatieterreinen), externe 
veiligheid ofwel de risico’s rond gevaarlijke stoffen (handhaving risicocontouren), 
brandveiligheid (proactie en preventie) (zie hoofdstuk 6). 

 
Deze raakvlakken krijgen hun doorwerking in het proces rond de omgevingsvisie in komende tijd. 
Andersom zullen in de beleidsvoering rond het IVP - concreet aan de hand van de integrale 
uitvoeringsplannen - eventueel extra accenten worden aangebracht, indien nodig voor een 
vruchtbare wisselwerking met het omgevingsbeleid.  

 
7.3 Integratie toezicht in de openbare ruimte 
 
Het toezicht in de openbare ruimte is binnen de gemeentelijke organisatie belegd bij meerdere 
afdelingen (Dienstverlening/DVL en Beheer Openbare Ruimte/BOR) en daarnaast bij het 
Werkbedrijf Lelystad. Ter verhoging van de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht is in 
2017 een integratieproces op gang gebracht. Dit zal resulteren in een nieuwe, robuuste 
stadstoezichtorganisatie. 
 
Deze ontwikkeling biedt belangrijke voordelen voor het veiligheidsbeleid. Toezicht in de 
openbare ruimte is immers een prominent instrument voor de leefbaarheid en veiligheid van de 
stad, zowel in woon- als werk-, winkel- en recreatiegebied. In het bijzonder onze inzet op het 
prioritaire thema ‘veilige en leefbare wijken en buurten’ wint aan kracht bij een slagkrachtige(r) 
toezichtorganisatie. We verstevigen de wisselwerking en aansluiting tussen veiligheidsbeleid en 
handhavingsprogrammering en maken zo optimaal gebruik van het potentieel van de nieuwe 
organisatie.  
 
In het Uitvoeringsplan bij dit IVP wordt consequent aangegeven welke rol handhavers hebben; 
de keuzes in het VTHUP (Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsuitvoeringsprogramma) sluiten 
hier op aan.    
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8.   Coördinatie, verantwoording en begroting 
 

8.1 Ambtelijke en bestuurlijke coördinatie 
 
De ambtelijke coördinatie over het IVP is belegd bij het Team Veiligheid. Het team onderhoudt 
de benodigde verbindingen met andere teams en domeinen binnen de organisatie en met 
externe partners. Halfjaarlijks vindt breder ambtelijk overleg over de voortgang van het IVP 
plaats. Het Team Veiligheid regisseert de implementatie van het IVP, intervenieert bij 
knelpunten in de aanpak en nieuwe veiligheidsvraagstukken. Het team informeert en adviseert 
de portefeuillehouder over ontwikkelingen rond het IVP. 
 
De bestuurlijke coördinatie over het IVP is belegd bij de Stuurgroep Veiligheid. In deze 
stuurgroep hebben de portefeuillehouders OOV/integrale veiligheid, handhaving, zorg en sociaal 
domein zitting. De Stuurgroep vergadert zeswekelijks. Het Team Veiligheid verricht de ambtelijke 
voorbereiding.  
 
Daarnaast vindt halfjaarlijks breder bestuurlijk overleg plaats over de voortgang van het IVP. In 
de Stuurgroep IVP participeren gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Brandweer Flevoland, 
GGD, Welzijn Lelystad, woningcorporatie Centrada.  
 
De lokale driehoek Lelystad bewaakt op reguliere basis de voortgang van het IVP. Knelpunten 
worden benoemd en waar mogelijk aangevat. 
 

8.2 Beleidscyclus 
 
Het IVP wordt geoperationaliseerd via meerjarige uitvoeringsplannen, respectievelijk voor de 
periode 2018-2020 en 2021-2022. In het eerste kwartaal van elk jaar (vanaf 2019) wordt een 
voortgangsrapportage opgesteld. Op basis daarvan wordt het ‘lopende’ uitvoeringsplan 
eventueel op onderdelen bijgesteld en het nieuwe voorbereid (in 2020). 
 
Verantwoording over resultaten vindt mede via de begrotingscyclus plaats (BBV- en aanvullende 
IVP-indicatoren). 
 

8.3      Monitoring, stuurinformatie 
 
Monitoring vindt op verschillende manieren en momenten plaats. Jaarlijks wordt in het eerste 
kwartaal een brede voortgangsrapportage opgesteld op basis van onder meer politiecijfers en de 
uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid (O&S). In deze 
rapportage wordt specifiek ingegaan op de voortgang op de IVP-thema’s en –indicatoren. 
Daarnaast wordt in het jaarverslag gerapporteerd over de landelijke BBV-indicatoren (Besluit 
Begroting & Verantwoording) alsmede de IVP-indicatoren. 
 
Op tactisch en operationeel niveau vindt monitoring plaats aan de hand van tussentijdse 
politiecijfers en andere gegevens, mede met behulp van tools zoals het VIS (Veiligheids-
Informatiesysteem). 
 

  



Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 

p. 24 

 

8.4 Begroting 
 
Voor veel maatregelen en activiteiten die onder dit IVP vallen, is voor komende jaren reeds 
voorzien in de bekostiging via de programmabegroting. Dit geldt onder meer voor de Top X-
aanpak van het Veiligheidshuis, nazorg ex-gedetineerden, aanpak van huiselijk geweld en 
crisisbeheersing en brandweerzorg. Het betreft doorlopende activiteiten, deels met een 
wettelijke grondslag.   
 
Daarnaast vloeien er nieuwe maatregelen en activiteiten uit dit IVP voort, met een nieuw 
financieel beslag. Dit doet zich met name voor bij de prioritaire ofwel intensiveringsthema’s. Per 
activiteit gaat het veelal om een beperkt financieel effect. Het totale beslag bedraagt naar 
schatting plm. € 25.000 per jaar. In de loop van 2018 wordt nader verkend hoe dit bedrag 
structureel kan worden geborgd (vanaf 2019). In 2018 worden betreffende activiteiten 
gefinancierd vanuit bestaande begrotingen van betrokken beleidsterreinen.   
 
Onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht van de betreffende maatregelen en 
activiteiten. 
 

veiligheidsthema maatregel/activiteit  

Veilige en leefbare wijken en 
buurten 

Uitvoering pilots integrale gebiedsgerichte aanpak; kosten van bijv. 
bewonerssessies, informatieverzameling 

Verkenning, doorvoering specifiek op veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) 
gerichte maatregelen; kosten van bijv. bewonerssessies 

Problematische jeugd en 
jeugdgroepen 

Implementatie/toepassing 7 stappen-model; kosten van bijv. trajecten/zorg voor 
problematische jongeren  

Ondermijning Informatiesessies voor ondernemers over risico’s en handelingsperspectief mbt 
ondermijningsthema’s; kosten van bijv. sprekers, logistiek/materialen 

Awareness-trainingen voor medewerkers; kosten van bijv. trainers, materialen 

Woninginbraak, 
voertuigcriminaliteit en 
andere vermogensdelicten 

Voorlichting/communicatie: gerichte preventieactiviteiten in wijken/buurten waar 
een stijging is van inbraken; kosten van bijv. communicatie, materialen  

Veilige winkelgebieden en 
bedrijventerreinen 

Uitrol Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied/bedrijventerreinen; 
(her)certificeringkosten (KIWA) 

Polarisatie en radicalisering  Stadsgesprekken en/of andere reflectie- en verbindingsmomenten met de 
samenleving; kosten van logistiek, communicatie, e.d. 

Bij meerdere thema’s  Verkenning, doorvoering (innovatieve) vormen van burgerparticipatie; kosten van 
bijv. communicatie, logistiek/materialen, e.d. 

ICT-tools voor ondersteuning intelligence/informatiegestuurd werken 
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Bijlage 1:   Begrippen en afkortingen  
 
 
Barrièremodel  Brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te 
kunnen plegen en welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor wordt 
duidelijk welke barrières gemeente en veiligheidspartners kunnen opwerpen om het werk van 
de crimineel te verstoren. 
 
Bibob  De Wet Bibob geeft gemeenten de bevoegdheid om voor bepaalde branches 
vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken indien ernstig gevaar bestaat dat 
daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen 
zullen worden benut. 
 
BOA  Buitengewoon opsporingsambtenaar 
 
BEVI  Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven 
die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om 
LPG-tankstations, opslagplaatsen, ammoniakkoelinstallaties, spoorwegemplacementen 
 
BRZO  Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde 
drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO-
2015). 
 
Bureau RVS  Bureau Regionale veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de gemeenten, het 
Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. Het heeft als doel deze partners 
effectief de krachten te laten bundelen bij het veiliger maken van de regio.  
 
Damocles  De wet Damocles (artikel 13b van de Opiumwet) is het juridische instrument om op te 
treden tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt. Het is ook van toepassing op 
handel in drugs vanuit andere lokalen zoals cafés en winkels, maar ook vanuit woningen. 
 
Erop af-team  Het Erop af-team is er voor risicojongeren tussen de 17 en 24 jaar waarbij sprake 
is problematiek op meerdere leefgebieden waaronder (dreigende) criminaliteit en/of geen vaste 
woon- of verblijfplaats. Het doel van het Erop af Team  is te voorkomen dat deze jongeren 
(verder) afglijden. 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)  Samenwerkingsmodel voor ondernemers, gemeente, 
politie en brandweer om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Er is een KVO voor 
winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B). 
 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)  Samenwerkingsmodel voor horecaondernemers, 
gemeente en politie om de veiligheid in uitgaansgebied te waarborgen. 
 
Mensen maken de buurt  Regeling waarmee ideeën van bewoners voor de leefbaarheid van de 
buurt ondersteund en gerealiseerd kunnen worden. 
 
OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
 
OMG’s  Outlaw Motorcycle Gangs 
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Persoonsgerichte aanpak  Een op de persoon ín zijn sociale context (‘systeem’) gerichte aanpak 
of werkwijze. Binnen deze aanpak wordt goed gekeken naar karakteristieken van gedrag én de 
omstandigheden. De aanpak is vervolgens multidisciplinair: interventies worden uitgevoerd door 
verschillende, samenwerkende partijen en richten zich op verschillende leefgebieden. 
 
Regenboogbeleid  Beleid gericht op het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) in de 
gemeente. Elementen zijn het bestrijden van discriminatie, het bevorderen van een veilige 
leefomgeving, voorlichting in het onderwijs, het vergroten van weerbaarheid 
en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportverenigingen. 
 
RIEC  Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en 
Expertise Centrum) ondersteunt gemeente en partners bij de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Het RIEC ondersteunt lokale casusaanpak en levert informatieproducten en kennis.   
 
SWOV  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
 
Top X-aanpak  Extra intensieve, keten-overstijgende aanpak van zeer complexe multi-probleem 
gevallen van criminaliteit en ernstige overlast. Het Veiligheidshuis ondersteunt de aanpak.  
 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
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Bijlage 2:   Geluiden uit de samenleving  
 
Dit beleid is mede gebaseerd op input van bewoners. Dit geeft scherpte aan het beleid én legt 
een basis voor betrokkenheid van bewoners in de uitvoering - belangrijk onderdeel van onze 
missie. In de voorbereidingsfase, voor de zomer, heeft op acht plekken in de stad consultatie van 
bewoners plaatsgevonden. Na de zomer heef de Lelystaddialoog over veiligheid en 
veiligheidsgevoel belangrijk materiaal opgeleverd. We zetten deze lijn in de uitvoeringsfase 
voort, toetsen regelmatig met bewoners of we op koers zijn en op welke wijze bewoners 
mogelijk nog beter in positie kunnen worden gebracht.  
 
Stadsdeelconsultaties 
In april 2017 zijn bewoners bevraagd over hun veiligheidsbeleving en -prioriteiten. Dit is gebeurd 
met behulp van het mobiele stadskantoor. Op acht locaties, verspreid over de stadsdelen, zijn 
vraaggesprekken met bewoners gevoerd. In totaal hebben zo’n 200 gesprekken plaatsgevonden. 
Ook de politie en de brandweer waren aanwezig; zij beantwoordden vragen van bewoners en 
verstrekten informatie over bewonersparticipatie en de inzet en werkwijzen van professionals. 
Deze combinatie van bevragen én informeren (‘halen en brengen’) is positief beoordeeld door 
de deelnemers. Ook de reacties van inwoners waren positief.  
 
In de rapportage over de veiligheidsanalyse is per veiligheidsveld aangegeven welke focuspunten 
bewoners noemden6. Accenten zijn: 
 verkeersgerelateerde overlast/onveiligheid, bijvoorbeeld door te hard rijden, smalle wegen, 

oneigenlijk gebruik voet- en fietspaden, onoverzichtelijkheid;  
 aantasting fysieke kwaliteit door onder meer zwerfvuil, vernieling, verloedering;   
 drugsoverlast; 
 jeugdoverlast. 
 
Lelystaddialoog over veiligheid  
In september en oktober vond de Lelystaddialoog over veiligheid en veiligheidsgevoel plaats. 
Bewoners zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen en ideeën in te brengen. De dialoog werd 
georganiseerd door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. De sessies waren laagdrempelig en 
vonden plaats op locaties ‘dichtbij huis’, in de stadsdelen. De uitkomsten vormen waardevol 
materiaal voor de beleidsvoering in komende tijd, vooral rond het prioritaire thema ‘Veilige en 
leefbare wijken en buurten’. Elementen daarvan zijn integrale gebiedsgerichte aanpak en 
innovatie rond participatie en subjectieve veiligheid. De ingebrachte ideeën - in de vorm van 
‘sleutels tot veiligheid’ (zie ook de voorzijde van deze nota) - worden benut bij de vormgeving 
van deze en andere elementen.  
 
Wat valt op aan de inbreng, ideeën van deelnemers aan de dialoog? Enkele hoofdlijnen: 
 

 Contacten tussen bewoners  Netwerken in de buurt worden vaak genoemd als een buffer 
tegen onveiligheid en onveiligheidsgevoel. Bewoners hechten aan goede contacten, aan oog 
en zorg voor elkaar. ‘Kennen en gekend worden’. Ontmoetingsplekken zoals inloophuizen, 
buurtkamers dragen hieraan bij. 

 

                                                           
6  Zie Bijlage Veiligheidsanalyserapportage IVP (Raadsbesluit dd 4 juli 2017). 
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 Aanspreken  Door aan te spreken, contact te leggen, kan onveiligheidsgevoel soms worden 
weggenomen. ‘Onbekend maakt onbemind’. Ook is er hierdoor meer eigen regie op de 
situatie, wat bevorderlijk  is voor subjectieve veiligheid. 

 

 Voor  en door jongeren  Jongeren behoeven plekken, platforms, voorzieningen. En aandacht. 
Liefst met een actieve rol van de jongeren zelf.       

 

 Toezicht en handhaving  Bewoners kunnen zelf veel betekenen voor veiligheid en 
veiligheidsgevoel. Maar politie, handhavers zijn en blijven nodig. Wijkagenten betekenen 
veel voor zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van veiligheid (respectievelijk handhavend 
optreden en kwaliteit van netwerken in de buurt).  

 

 Kwaliteit openbare ruimte  Verlichting, groen, zwerfvuil bepalen mede het veiligheidsgevoel. 
‘Schoon, heel, veilig’ blijft een belangrijk uitgangspunt. 

 

 Verkeersonveiligheid en -overlast  Ook dit raakt aan de alledaagse woon- en leefomgeving. 
Fietspaden worden niet altijd alleen door fietsers gebruikt, wat leidt tot overlast en 
onveiligheid kan leiden. Kruispunten van fietspaden en andere wegen worden soms als 
onveilig ervaren. Fietsen in voetgangersgebied leidt tot ergernis. Wegen zijn soms smal en 
wanneer trottoirs dan volgeparkeerd zijn, kunnen er onveilige situaties voor fietsers en 
voetgangers ontstaan.  

 
  
 
  
 


