Een veilige toekomst in Culemborg
ONDERZOEK VOOR HET PROJECT DUURZAME WEERBAARHEID

Rozetta Meijer
Hans Boutellier
Jolijn Broekhuizen

Een veilige toekomst in Culemborg
ONDERZOEK VOOR HET PROJECT DUURZAME WEERBAARHEID

Rozetta Meijer
Hans Boutellier
Jolijn Broekhuizen

Utrecht, november 2017

Voorwoord

Het is misschien goed om te benadrukken dat de situatie in Culemborg uniek is, en toch

Culemborg is een mooie gemeente, met een betrokken bestuur en talloze mogelijk-

niet op zichzelf staat. Veel gemeenten hebben te maken met veiligheidsproblematiek die

heden voor de toekomst. Maar de gemeente kent ook problemen. Zo staan er regel-

hun bestuur en hun burgers onder druk zet. In dat verband wordt wel gesproken van

matig auto’s in brand – waarom is dat en waar staat dat voor? En, er wordt al zoveel

ondermijning van gezag. Culemborg heeft met haar project Duurzame weerbaarheid

gedaan, kan het nog beter? Waarnemend burgemeester Kees-Jan de Vet benaderde het

deze handschoen voortvarend opgepakt. We wensen de gemeente een even voortva-

Verwey-Jonker Instituut om een impuls te geven aan het sociale veiligheidsbeleid van

rend vervolg toe.

de gemeente. Burgemeester Gerdo van Grootheest nam het initiatief voortvarend over.
Voor u ligt het rapport waarmee wij ons onderzoek afsluiten. We hopen dat deze afronding voor de betrokkenen in Culemborg het begin zal zijn van een nieuwe fase in de
aanpak van de problematiek. We hebben het een titel gegeven, die naar ons idee goed
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beschrijft hoe de gemeente de zaken aan wil pakken: toekomstgericht vanuit een verbeterde veiligheidssituatie.
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Het rapport bestaat uit drie delen. In het eerste deel doen we verslag van ons onderzoek
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onder professionals en een aantal burgers van Culemborg. We hebben de veiligheidssituatie in kaart gebracht door de cijfers over criminaliteit en veiligheid te combineren
met een schat aan informatie en ervaring van de betrokkenen. De resultaten van dit
onderzoek zijn in het kort te zien in de PowerPoint-presentatie in de bijlage.
Deze presentatie werd gebruikt op de zogenoemde ‘startconferentie’ op 18 september
2017. Aan drie tafels gingen circa vijftig personen met elkaar in gesprek over de versterking van de aanpak. Het verslag van deze conferentie is te lezen in het tweede deel van
het rapport.
In het derde deel van het rapport trekken we onze conclusies. Deze komen voor onze
rekening, maar zijn gebaseerd op het onderzoek, de conferentie en op inzichten die we
hebben opgedaan in andere gemeenten.
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De laatste jaren is er veel verbeterd in Culemborg. Toch zijn er een
aantal hardnekkige problemen, zoals autobranden. Zij zijn het meest
zichtbare verschijnsel van een aantal structurele problemen die het
veiligheidsgevoel ondergraven en het gezag ondermijnen. De gemeente
startte daarom een project om de aanpak van sociale veiligheid een
impuls te geven. Dit rapport is daar onderdeel van. Het bestaat uit drie
delen. In het eerste deel is de veiligheidssituatie in Culemborg in kaart
gebracht op basis van interviews met professionals en bewoners.
De resultaten waren input voor een conferentie in september 2017.
Het verslag van deze conferentie vormt het tweede deel van dit rapport.
Het derde deel omvat conclusies en aanbevelingen gebaseerd op het
onderzoek, de conferentie en op inzichten die het Verwey-Jonker
Instituut heeft opgedaan in andere gemeenten.
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