
Politie investeert in een 
veilige toekomst

NOORD-HOLLAND NOORD

Veiligheidsontwikkeling
Het totaal aantal aangiften van misdrijven in de regio is in 2009 opnieuw licht gedaald met ruim duizend naar 36.000. De helft daarvan 

verloopt via het internet. Verder valt op dat het aantal inbraken in bedrijven en het aantal vernielingen van zaken daalde. Stijgers zijn er 

ook, zoals auto-inbraken en inbraken in woningen. Er is op het gebied van inbraken een verschuiving te zien van bedrijven naar woningen.  

Snel beschikbaar
De politie was in 90% van de noodgevallen (112) binnen een kwartier ter plaatse. In 2009 kwamen 272.000 telefoontjes binnen via het 

algemene nummer 0900-8844. Van deze bellers werd 80% binnen 20 seconden te woord gestaan.

Veiligheidsgevoel
Volgens de laatste onderzoeken naar het veiligheidsgevoel blijkt dat inwoners in onze regio zich over het algemeen veiliger voelen.  

Het percentage dat aangifte wil doen bleef gelijk: 25%. 

Veiligheidsthema’s
In 2009 heeft de politie, samen met gemeenten, Openbaar Ministerie en andere partners ingezet op de aanpak van enkele specifieke  

veiligheidsproblemen. Deze sluiten aan op landelijke thema’s en vormen de kern van de belangrijkste veiligheidsproblemen in onze regio. 

•  Geweld, als aantasting van de persoonlijke levenssfeer •  Fietsendiefstal, aan top van aangiftes 

•  Jeugd, om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit komen •  Hennep, vaak verbonden aan  zware criminaliteit;  

•  Verkeer, vanwege het grote aantal gewonden in onze regio •  Mensenhandel, schending van fundamenteel grondrecht

Blauw op straat
In 2009 en 2010 moet ons korps bezuinigen. Desondanks slagen we erin de kern van onze organisatie intact te laten. Het aantal agenten 

‘op straat’ en rechercheurs blijft gelijk. Ook snijden we niet in opleidingen en tornen we niet aan vakmanschap. 

Investeringen
Politie Noord-Holland Noord investeerde het afgelopen jaar in nieuwe, landelijke informatiesystemen.  Dit vroeg capaciteit en opleiding. 

De resultaten uit 2008 bleken daardoor niet overal te evenaren. Deze professionalisering is echter nodig om ook in de toekomst de veilig-

heid te waarborgen. Een goede informatiepositie is namelijk van groot belang: zowel lokaal als internationaal. De Politie Noord-Holland 

Noord blijft dan ook investeren in een nog veiligere omgeving voor alle inwoners!

 De korpsresultaten zijn te vinden op:  

www.politie.nl/Noord-Holland_Noord
Den Helder




