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Binnenkort worden de reactietijden van de politie bij spoedmeldingen in de eerste helft van 2017 
gepubliceerd op Politie.nl. Graag wil ik u hiervan vooraf op de hoogte stellen.  
 
Spoedmeldingen 
De resultaten, die landelijk zijn verstrekt, worden op gemeenteniveau gepresenteerd en hebben 
betrekking op het 1ste half jaar van 2017 en worden vergeleken met de jaarresultaten van 2016. 
Omdat er geen sprake is van twee “vergelijkbare identieke perioden” kan dit in sommige gevallen 
van invloed zijn op het resultaat.  
 
De politie is dag en nacht bereikbaar voor de veiligheid van Nederland. In de meeste gevallen zijn 
agenten bij spoedgevallen binnen 3 tot 10 minuten aanwezig. De tijd die de politie nodig heeft om 
ter plaatse te komen is van groot belang voor het veiligheidsgevoel in spoedsituaties. Het streven is 
dan ook om in 90% van de spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn.  
 
Reactietijden Hart van Brabant 
De reactietijd bij spoedmeldingen in de regio Hart van Brabant is onveranderd ten opzichte van 2016, 
zie onderstaande tabel. In alle gemeenten is de politie in ruim 80% van de gevallen binnen 15 
minuten aanwezig. Voor de gemeente Goirle is een afname te zien van 90% naar 84%. Deze afname 
heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de tijdelijke verplaatsing van de werkplek van 
politieteam Leijdal van het bureau aan de Karel Boddenweg naar het Wilhelminapark te Tilburg in 
verband met een geplande verbouwing vanaf eind 2016. Hieronder lichten we dit nader toe. 
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Dongen 157 190 83% 79 95 83%
Gilze en Rijen 261 306 85% 123 149 83%
Goirle 185 205 90% 97 115 84%
Hilvarenbeek 166 194 86% 69 84 82%
Loonopzand 246 270 91% 114 128 89%
Oisterwijk 300 371 81% 194 229 85%
Tilburg 3.191 3.501 91% 1.619 1.766 92%
Waalwijk 533 607 88% 277 317 87%

Hart van Brabant 5.039 5.644 89% 2.572 2.883 89%

Gemeenten
jaar 2016 1ste half jaar 2017



 
 
Bladnummer Datum 
2 29 september 2017 
 

 

Toelichting reactietijden politieteam Leijdal 
Waar het bureau aan de Karel Boddenweg vrij centraal in het werkgebied van het team is gelegen 
(gemeente Goirle en Tilburg-West), is het tijdelijke bureau gesitueerd in het verzorgingsgebied van 
team Tilburg Centrum. Hoewel de aanrijtijd in principe gelijk zou moeten zijn, blijkt in werkelijkheid 
dat eenheden van Leijdal – nu ze werken vanuit het teamgebied van Centrum – vaker dan wenselijk 
worden ingezet voor incidenten binnen het gebied van Tilburg Centrum. Hoewel onwenselijk uit het 
oogpunt van Leijdal is de geschetste situatie wel begrijpelijk, aangezien in principe de dichtstbijzijnde 
politie-eenheid naar een spoedmelding wordt gestuurd. Nu team Leijdal werkt vanuit het gebied van 
Tilburg Centrum, blijkt met regelmaat een eenheid dit team zich op de kortste afstand te bevinden. 
Inzet binnen een ander teamgebied kan er toe leiden dat meldingen binnen het eigen teamgebied 
net wat later worden opgepikt. Ook is het uiteraard mogelijk dat eenheden uit een ander 
teamgebied moeten doorschuiven met eventuele vertragingen tot gevolg. 
  
Toekomst 
Volgens planning is het team vanaf 12 oktober dit jaar weer operationeel vanaf de Karel Boddenweg. 
De verwachting is dat we vanaf die datum weer een stijging zullen gaan zien in het genoemde 
percentage.  
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