
 
 
 

Criminaliteitscijvers  
2022 

     
 In 2022 werden 24.598 misdrijven in  

de Kreis Borken geregistreerd 
 
 Het ophelderingspercentage was 

totaal 53,5% 
 

 Het percentage geweldscriminaliteit 
was 3,1 % 

 
 Hierbij was het 

ophelderingspercentage   82,5 % 
 
 

Het percentage bepaalde delicten aan het 
totaal strafbare feiten 

(OP = Ophelderingspercentage) 
 
o 2.658 fietsdiefstallen, OP = 7,9  % 
o 2.727 oplichtingen, OP = 44,6 % 
o 2.182 drugsdelicten , OP = 93  % 
o 682 diefstallen an/uit voertuigen, OP = 

11,3 % 
o 2.571 mishandelingen, OP = 87,8 % 
o 298 diefstallen uit woningen,  

OP = 18,8 % 
o 877 zedendelicten, OP = 89,5 % 

 
 
 Het „nadeel“ van een fietsersregio: 

Elk tiende strafbaar feit is een  
fietsdiefstal 

    

 
 

Kreispolizeibehörde 
Borken 

Burloer Straße 91 
46325 Borken 

 
Tel.: 02861 / 900-0 

 
 
 
 
 

Landrat 
Dr. Kai Zwicker 

 
Abteilungsleiter Polizei 

LPD Bernd Loeffler 
 

Leitungsstab 
LPD Bernd Loeffler  

 
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit 

EPHK Frank Rentmeister 
 

Direktion Zentralabteilung 
KVD Markus Willing 

 
Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz 

PD Thomas Funke 
 

Direktion Kriminalitätsbekämpfung 
KD’in Corinna Dimmers-Janning 

 
Direktion Verkehr 
POR Frank Schulz 

        
 
 
 
 

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Uw  

veiligheid... 
 

...is ons doel ! 

bürgerorientiert ∙ professionell ∙ rechtsstaatlich bürgerorientiert ∙ professionell ∙ rechtsstaatlich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wij...  
 

 zijn op dit moment werkzaam voor   
378.000 inwoners in de Kreis Borken 
 

 hebben een werkgebied van totaal       
1.400 km²  in de Kreis Borken 
 

 bewerkten in 2022 totaal 10.500 
verkeersongevallen  

 
 surveilleren op 

   153 km  Bundesstraße 
   389 km  Landesstraße 
   463 km  Gemeindestraße 
 

 geven intensief verkeersvoorlichting 
 

Wij... 
 

 bewerkten in 2022 
24.598 strafbare feiten 

 
 bemoeien ons intensief 

met het voorkomen van criminaliteit, 
slachtofferhulp en jeugdcriminaliteit 

 
 initiiëren en ondersteunen zgn. 

„Ordnungspartnerschaften“ 
 

 zijn vaak te gast in  
kleuterscholen en scholen 

 

 

 
 

 
 
 

Wij hebben doelen, zo als 

bvb… 
 het veiligheidsgevoel van de 

burgers in de Kreis Borken 
verder te verbeteren 

 de kwaliteit van het politiële 
werk voortdurend te verbeteren 

 met de beschikbare middelen 
verstandig en economisch 
correct om te gaan 

 
Wij presteren… 
 omdat wij 24 uur per dag voor 

de burgers van de Kreis Borken 
dienstbaar zijn 

 door onze kompetente en 
professionele werkwijze 

 
Daarbij zijn wij... 
 direkt afhankelijk van een 

goede samenwerking met de 
burgers 

 
Wij, dat zijn ... 
 op dit moment ca. 674 

medewerkers bij de 
Kreispolizeibehörde Borken 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Verkeersstatistiek 2022 
 
Met een autobestand van meer dan 339.500 

 
 gebeurden er totaal 10.788 

verkeersongelukken met 
 
 15 doden 
 
 en 1.766 gewonden. 

 
 Er gebeurden 28 ongevallen op weg 
         naar en van school 
 
 en 2.038 delicten doorrijden na een 

aanrijding  
 
De hoofdoorzaken zijn: 
 
 Niet verlenen voorrang 
 Fouten bij het afslaan en keren 
 Snelheidsovertreding 
 Rijden onder invloed 
 Onveilige afstand 
 
 
Verkeersadviseurs 
 
 Aan diverse informatie - evenementen 

hebben duizenden mensen  
deelgenomen. 

 

bürgerorientiert ∙ professionell ∙ rechtsstaatlich 
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