
 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
EX ARTIKEL 41 RVO  

 
 
Datum: 22 december 2013 

 
Aan de voorzitter van de raad. 
 
 
Onderwerp: Toename woninginbraken in Middelburg 
 
1. Kunt u ons een meest recent overzicht geven van het aantal inbraken in Middelburg. 
 
2. Kunt een uitsplitsing geven van de cijfers op buurtniveau  en deze  van een nadere analyse voorzien?  
Is het aantal inbraken, en specifiek deze toename, gelijkelijk verdeeld over de stad, of zijn er grote 
verschillen? Zo ja, welke buurten worden vooral getroffen door woninginbraken, en specifiek, door een  
toename van het aantal woninginbraken?  
  
2. Kunt u deze toename verklaren, nader duiden, of relateren aan bepaalde ontwikkelingen?  
  
3. Wat gaat de politie doen om deze stijging om te buigen in een daling? 
  
4. Welke ondersteunende rol zou de gemeente volgens de burgemeester kunnen spelen bij het 
terugdringen van het aantal woninginbraken? Overweegt de burgemeester bijvoorbeeld de inzet van 
gemeentelijke handhavers en/of het ondersteunen van initiatieven van vrijwillige “buurtwachten”? Graag 
een toelichting.  
  
5. Hoeveel van de woninginbraken zijn er dit jaar opgelost? Dat wil zeggen: bij welk percentage is er een 
verdachte in beeld, en bij welk percentage is er een verdachte veroordeeld?  
 
Toelichting: 
Op de site van de PZC van 22 december jl. werd melding gemaakt van een aantal inbraken in Middelburg. 
De PvdA fractie maakt zich ernstige zorgen over een (subjectieve) forse toename van woninginbraken in 
Middelburg en wil graag de feiten hierover in beeld krijgen. Deze bezorgdheid willen we op deze wijze 
onder uw aandacht brengen. Onderstaand een overzicht van de locaties in Middelburg waar dit weekend is 
ingebroken. 
Bron: http://www.politie.nl/nieuws/2013/december/22/08-zeven-woning-in-zeeland-doelwit-inbrekers.html 
 
Middelburg: Ongewenst bezoek heeft zaterdag een woning aan de Grevelingenstraat grondig doorzocht. 
Vermoedelijk is men via de schuifpui aan de achterzijde van de woning binnengekomen. De bewoners 
missen geld, sieraden, kleding en accessoires en apparatuur. 
 
Middelburg: Ook een woning aan de Johan de Brunestraat is zaterdag doelwit geweest van insluipers die 
vermoedelijk via de achterdeur zijn binnengekomen. Voor zover bekend is er geld weggenomen. Vanwege 
de achtergelaten ravage is nog precies duidelijk wat er nog meer is gestolen. 
 
Middelburg: In de nacht van zaterdag op zondag is een woning aan de Zuidmede bezocht. Hierbij is de 
schuifpui aan de achterzijde geforceerd. De bewoners missen apparatuur en geld. 



 
Middelburg: Ook een woning aan de Noordmede moest het vannacht ontgelden. Dieven hebben apparatuur 
gestolen. 
 
Middelburg: In een woning aan de Grootmede is vannacht via de achterzijde van het pand geld en 
apparatuur weggehaald. 
 

Ondertekening en naam. 
 
Mehmet Kavsitli 
PvdA 
 


