
Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-19 

 
Datum:   22-12-2014  

Van:  CU-SGP en PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Politie  

Datum beantwoording: 29 december 2014  

Behandeld in college van:  6 januari 2015  

   

  

 

Toelichting  

De komst van de Nationale Politie zal ook in Heerde de nodige impact hebben. Als 

raadsleden maken wij ons zorgen over de op handen zijnde sluiting (op termijn) van ons 

enige politiebureau in Heerde. 

Dit ook n.a.v. recente krantenartikelen. Voor 13 januari 2015 staat een werkbezoek van 

de raad aan de politie gepland. Graag willen wij, raadsleden Buist en V.d. Linde voor die 

tijd de volgende vragen beantwoord krijgen.  

 

 

Vragen: 

1. Hoe kijkt het College/Burgemeester aan tegen deze mogelijke sluiting en op welke 

termijn gaat dit gebeuren ? 

2. Wat is hiervan de betekenis m.b.t. de veiligheid en het contact met de politie voor 

en door onze inwoners? 

3. Hoe zit het met de bereikbaarheid van de politie voor onze burgers. 

4. Heeft dit ook invloed op de aanrijtijden van de politie. 

5. Hoe zit het met eerdere toezeggingen voor wat betreft specifiek in 

Heerde/Wapenveld werkende politieambtenaren. 

6. Blijft dat wel hetzelfde en van waaruit gaan deze mensen werken? 

7. Verandert er naast minder bureaus nog meer in de politiezorg?  

 

Namens de ChristenUnie-SGP,  Namens de PvdA, 

Ben van der Linde    Siebren Buist 

 

 

Antwoord  

 

1. Bureau in Heerde is al geen opkomstlokatie meer. In Heerde heeft het bureau voor het 

publiek enkel een dienstverlenings-/spreekuurfunctie. Het is voor het publiek open op 

werkdagen van 10 – 12 uur voor aangiftes opnemen, werkplek voor wijkagenten e.d. 

Het bureau is eigendom van de politie en op korte termijn vind er geen verkoop plaats. 

 

2 en 3. Bij sluiting van het bureau komt er een steunpunt ergens in de gemeente voor 

terug. Er is sprake van een landelijk dienstverleningsconcept dat ook voor de gemeente 

Heerde geldt: qua openingstijden, inloop, aangiftes; binnen de eigen gemeente kan men 

altijd aangifte blijven doen. Aangifte kan in bepaalde gevallen zelfs bij de mensen thuis 

worden opgenomen. En via Internet kan aangifte worden gedaan.  

 

4. Opkomstlokatie voor politiepersoneel is bureau Epe. De aanrijtijden blijven gelijk 

omdat de gebiedsindeling niet is veranderd. Bij spoedeisende gevallen (noodhulp) wordt 

de surveillanceauto er op afgestuurd. Deze rijdt rond in een gebied dat niet is veranderd.   

 



5. Er is een sociaal statuut; de rechten van de individuele ambtenaren is gewaarborgd.  

De gemeente Heerde houdt een wijkagent voor de kern Heerde, één voor Wapenveld en 

er komt 0,5 fte wijkagent bij. Verder is er nog een (wijk)agent speciaal voor de jeugd 

(0,5 fte). De invulling van de bijkomende 0,5 fte gaat in overleg.    

 

6. Politieteam is gehuisvest in bureau Epe en de wijkagenten hebben een werkplek in de 

‘eigen’ gemeente. 

 

7. Grootste veranderingen worden doorgevoerd aan de beheersmatige kant van de politie 

organisatie; deze wordt landelijk georganiseerd. De 1e lijns politiezorg, waar de inwoners 

mee te maken heeft, blijft zoals deze is. 


