Concept-veiligheidsbeeld
Trends en factoren op
hoofdlijnen

concept 16 juni
Fysieke
veiligheid

Risico's op rampen en crises veranderen door groei en verdichting van de stad
Klimaatverandering brengt (nieuwe) veiligheidsrisico's met zich mee
De dreiging van een terroristische aanslag nam de afgelopen jaren af

Sociale
stabiliteit

Sociaal-economische ongelijkheid stijgt en dreigt verder toe te nemen, zoals door gevolgen van de oorlog in Oekraïne
Maatschappelijke protesten en conflicten tussen groepen inwoners nemen toe

Digitale
veiligheid

Digitale criminaliteit en online grensoverschrijdend gedrag neemt toe
Het aanpakken van cybercriminaliteit is moeilijk door snel vernieuwende technologie en vormen van cybercriminaliteit
Burgers en organisaties in Dordrecht zijn beperkt weerbaar tegen digitale incidenten

Wat zijn voor gemeente
Dordrecht relevante externe
trends en factoren op
hoofdlijnen bij het
opstellen van het integraal
veiligheidsplan 2023-2026?

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit heeft een steeds grotere impact op burgers, bedrijven en de lokale democratie in Dordrecht
Het aanpakken van ondermijning is moeilijk door beperkte samenwerking en steeds nieuwe vormen van ondermijning
De drempel om in de criminaliteit te stappen ligt laag, vooral voor jongeren uit kansarme wijken

Criminaliteit

Het aantal High Impact Crimes en gevallen van vermogenscriminaliteit in Dordrecht daalt de laatste jaren
Het aantal gevallen van huiselijk en openlijk geweld in Dordrecht daalt en het aantal steekincidenten blijft stabiel
Inwoners van Dordrecht voelen zich over het algemeen veilig maar dit verschilt per wijk

Woon- en
leefomgeving

Overlast door jeugd en drank- of drugsgebruik neemt toe, verkeersoverlast daalt licht
Overlast door buren en onveilige situaties in de woonomgeving lijken toe te nemen door meer kwetsbare inwoners
Overlast door personen met onbegrepen gedrag neemt toe en is een probleem op het snijvlak van zorg en veiligheid
De wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om de openbare orde te handhaven nemen toe en Dordrecht maakt hiervan gebruik

Burgers en
partners

Gemeente Dordrecht werkt aan een veilige stad samen met landelijke en regionale (overheids)partijen
Burgers verwachten dat de gemeente zorgt voor een veilige leefomgeving en stellen daaraan steeds hogere eisen
Burgers en organisaties kunnen zelf meer doen aan (hun eigen) veiligheid maar missen hiervoor de juiste kennis

Over dit concept
Op deze kaart staat een concept veiligheidsbeeld op hoofdlijnen. Dit is een samenvatting van de
belangrijkste trends en factoren die de basis bieden voor het opstellen van het integraal veiligheidsplan (IVP)
2023-2026 van de gemeente Dordrecht. Het overzicht geeft een zo objectief mogelijk beeld van de
veiligheidssituatie in Dordrecht, en biedt de basis om thema's, doelen en acties voor het IVP uit te werken. De
zinnen op deze kaart geven een samenvatting van meer concrete feiten en cijfers - deze laten we hier omwille
van de behapbaarheid buiten beschouwing.
De Argumentenfabriek maakte deze conceptkaart op basis van onderzoeken, analyses en beleidsstukken over
de veiligheidssituatie in Dordrecht. Tijdens twee denksessies met medewerkers van gemeente Dordrecht,
partners en externe deskundigen hebben we het concept aangevuld en aangescherpt.
Tijdens een beeldvormende vergadering met de Raad op 21 juni bespreken we dit overzicht.

