Criminaliteit in Zeist / mei 2015
Vooral aantal autokraken stijgt fors in Zeist
Zie www.denationalemisdaadmeter.nl welke alleen uitgaat van de bij de politie
aangegeven criminaliteit.
Daaruit blijkt dat Zeist van de vijf omliggende gemeenten het slechts scoort
in de rangorde van de 389 gemeenten. Behalve in Bunnik zijn in gemeenten van
de regio de criminaliteitscijfers van het jaar 2014 slechter dan die van 2014. Dat
relatief ten opzichte van de andere gemeenten.
Zeist: van 315e naar 344e plaats
Baarn: van 249ste naar 310e plaats
Soest: van 204e naar 303e plaats
Utrechtse Heuvelrug: van 219e naar 259ste plaats
Bunnik: van 283ste naar 230ste plaats
De Bilt: van 193ste naar 208ste plaats
Het slechtste doen het de grote steden, Arnhem, Gouda, Heerlen, Eindhoven en
Maastricht. Dit al jaren zo.
Utrecht: van 375ste naar de 381ste plaats
Arnhem: van 383ste naar 382ste plaats
Gouda: van 379ste naar 383ste plaats
Den Haag: blijft op 384ste plaats
Heerlen: blijft op 385ste plaats
Eindhoven: van 387ste naar 386ste plaats
Rotterdam: van de 386ste naar de 387ste plaats
Maastricht: blijft op de voorlaatste 388ste plaats (ondanks Flikken Maastricht)
Amsterdam: blijft kampioen criminaliteit op de 389ste plaats
Anne Meijer leest in het AD 12-05-2015: Gemeente schiet omhoog in
lijst onveilige plaatsen. Zeist behoort voor het eerst in jaren tot de
onveiligste 50 gemeenten in ons land en staat daarmee op plek 45 van
de AD Misdaadbarometer die vandaag verschijnt.
Actieve autokrakers zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat de gemeente 30
plaatsen omhoog schuift in de ranglijst. Het aantal autokraken steeg het
afgelopen jaar met een kwart en komt daarmee op 417. De stijging is opvallend
omdat er landelijk 12 procent minder autokraken wordt gepleegd. Ook
bedreigingen (+ 16%) en mishandelingen (+ 13%) nemen flink toe. Zeist laat
daarmee andere gemeenten in de regio ver achter zich. Geen enkele andere
gemeente in de regio staat in de top 100. Amsterdam blijft de onveiligste stad van
het land. De hoofdstad heeft als vanouds te kampen met gevallen van
zakkenrollerij, mishandeling en straatroof. Maastricht staat net als vorig jaar op
nummer 2. Rotterdam neemt de derde plaats in.
Niet aangegeven van zaken
Voorbeeld bericht van Jantje Paasman
Lees net op facebook een recent bericht van Jantje Paasman (SP en

Weggeefwinkel) dat er weer eens mensen in elkaar zijn geslagen en dat niemand
aangifte durft te doen. Dan kan zo het criminaliteitscijfer wel omlaag gaan. Komt
vast door de handhaving?! Zie bericht. daar zit dus dit soort zaken niet in.
“Geschokt door berichten op facebook dat twee bewoners waarvan een oude
vriend van De Laan van Vollenhove op Moederdag (2015) in elkaar geslagen zijn
door acht buurtgenoten. Aanleiding was het gooien van waterballonnen. Een uit
de hand gelopen kinderstreek. Maar trap je daarom iemand een schedelbasis
fractuur ? Trap je daarom iemand het licht uit zijn ogen? Vandaag sprak ik met
een van de slachtoffers. Ik wilde het niet geloven. Mensen zwijgen uit angst en
door intimidatie. Ik moest er ook lang over nadenken wat ik hier mee moest. Ook
al omdat de slachtoffers in eerste instantie geen aangifte konden doen bij de
politie van de Gemeente Zeist. Ik trek dat niet. Ik kan niet tegen onrecht. Daarom
roep ik getuigen op om zich te melden bij de #politie Zeist 0900-8844 zodat de
daders niet vrij uit gaan. Ik realiseer mij dat deze oproep mij niet overal in dank
zal worden afgenomen. Maar wegkijken kan ik niet. Als je het lef hebt deze
oproep te delen waardeer ik dat.”

