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1. Inleiding 

1.1. Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 

Op verschillende bestuurlijke niveaus worden in ons land prioriteiten op het gebied van veiligheid 

gesteld. In de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 is aandacht besteed aan prioriteiten uit het 

Regionaal Veiligheidsplan en de kadernota van het basisteam Dommelstroom.  Op lokaal niveau heeft 

de gemeenteraad de volgende hoofddoelstelling vastgesteld:  

 

Het bieden van een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners, forenzen en bezoekers. 

 

De naar aanleiding daarvan vastgestelde prioriteiten voor 2019-2022 zijn: 

1. Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

2. Het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid 

3. Het beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels vrachtverkeer 

door Valkenswaard 

4. De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

1.2. Actieprogramma veiligheid 2019-2020 

Het voorgaande heeft geresulteerd in een Actieprogramma Veiligheid 2019-2020. Het is van belang 

om de voortgang van de activiteiten en de resultaten van de inspanningen periodiek te monitoren om 

zaken zo nodig tijdig te kunnen bijstellen. Het Actieprogramma 2019-2020 en de evaluatie ervan 

worden ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

In dit actieprogramma wordt weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen in 2019-2020 

genomen worden om bij te dragen aan de doelstelling en daarbij vastgestelde prioriteiten. De 

maatregelen en activiteiten die in dit actieprogramma beschreven zijn, hebben veelal betrekking op 

hetgeen wat door de gemeente ondernomen gaat worden. De maatregelen en activiteiten van de 

gemeente gaan in bepaalde gevallen hand in hand met die van externe veiligheidspartners. Het geeft 

tevens aan wat de gemeente als regisseur verlangt van andere partners. 

De kern van dit programma bestaat uit vijf hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een veiligheidsveld uit 

kernbeleid veiligheid vertegenwoordigd. In dat stramien worden de prioriteiten uitgewerkt en vertaald 

naar de uitvoering in de praktijk. Per veiligheidsveld wordt aangegeven bij welke prioriteit(en) uit de 

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 deze aansluit.  

Elk hoofdstuk wordt uitgewerkt zodat duidelijk wordt hoe de doelstelling behaald moet worden. Iedere 

prioriteit bevat de volgende componenten: 

- Korte beschrijving van de prioriteit (c.q. veiligheidsveld) 

- Korte analyse (van de veiligheidssituatie), daar waar mogelijk in beeld gebracht met grafieken 

- De (SMART)doelstelling 

- Doorlopende activiteiten/maatregelen 

o Benoemd per actor 

- Financiering 

Omdat hier sprake is van een integraal beleid is samenwerking essentieel. De gemeente, met haar 

regierol, vindt het daarom van belang ook de taken van partners te benoemen.  

De acties die in dit programma beschreven zijn, zullen tussentijds getoetst worden. Na afloop van het 

programma wordt er geëvalueerd. Verbeterpunten worden verwerkt in toekomstige 

actieprogramma’s. 
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1.3. Capaciteit en middelen 

Het voorliggende actieprogramma wordt niet uitsluitend uitgevoerd door medewerkers van het cluster 

Openbare Orde en Veiligheid, maar is een integrale samenwerking van diverse teams en clusters 

binnen de gemeente Valkenswaard. Ondanks het toekennen van een prioritering zijn er ook nog taken 

die het jaar rond aandacht hebben van diverse collega’s. Omdat deze taken bijdragen aan de veiligheid 

van Valkenswaard worden zij ook benoemd in dit actieprogramma, ondanks dat zij misschien niet 

direct tot een van de huidige prioriteiten horen. 

 

Door het cluster Openbare Orde en Veiligheid wordt gedurende de nu voorliggende periode de 

personele capaciteit en middelen vooral gericht zijn op: 

• het zorgvuldig opbouwen van structuren en processen rondom zorg- en veiligheid 

denk hierbij aan het inrichten en verder uitrollen van de AVE methode, het werven en inwerken 

van een procesregisseur zorg- en veiligheid, het inrichten van werkprocessen rondom de 

nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheids zorg en het verder professionaliseren van de 

aanpak binnen het vangnetoverleg.  

• de integrale aanpak van woonoverlast 

denk hierbij aan het instellen van een werkgroep woonoverlast onder het convenant 

vangnetoverleg. Het gezamenlijk en integraal met partners aanpakken van woonoverlast met 

alle mogelijke instrumenten, maar ook door naar niet standaard maatregelen en oplossingen 

te kijken (maatwerk). Het verhogen van de meldingsbereidheid van (woon)overlast middels 

communicatie met onze inwoners. 

• ondermijnende criminaliteit 

denk hierbij aan het verder uitbouwen en professionaliseren van onze gemeentelijke 

informatiepositie, het vergroten van de meldingsbereidheid en het inrichten van een 

Dommelstroom Interventie Team (DIT) 
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2. Veilige woon- en leefomgeving 
In dit veiligheidsveld zijn de volgende prioriteiten van belang: 

� Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

� Het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid 

� Het beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels vrachtverkeer 

door Valkenswaard 

� De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

2.1. Sociale kwaliteit 

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern wordt sterk beïnvloed door ‘intermenselijke relaties’. 

Belangrijke ‘positieve’ aspecten zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van 

sociale netwerken, informele sociale controle, samenredzaamheid, e.d. De sociale kwaliteit kan 

onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, overlast ‘verwarde 

personen’, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast door illegale bewoning, intimiderende 

buurtbewoners (zgn. ‘onaantastbaren’), drank- en drugsoverlast, prostitutie. Begrippen verwant aan 

‘sociale kwaliteit’ zijn bijv. ‘veerkracht’ en ‘vitaliteit’ van de buurt. 

2.1.1 Doelstellingen 
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Aanpak: 

- Platform preventie 

- Structureel overleg en inzet Vangnetoverleg  

- Implementeren en werken conform AVE-methodiek 

- Meld- en coördinatiepunt buurtbemiddeling  

- Casus op Maat / Persoonsgerichte Aanpak 

- Nazorg ex-gedetineerden 

- Sociale programma’s: Talentenbanken, zoals Accent op ieders Talent (AoiT) en Buren 

voor Elkaar (BvE) 

- Ontwikkelen wijkontmoetingspunt(en) waar bewoners elkaar en professionele 

partners (zorg-, maatschappelijke- of vrijwilligersorganisaties) op een laagdrempelige 

manier kunnen treffen en ondersteunen 

- Onderzoeken implementatie Meldpunt: Meld Overlast Anoniem 

- Integrale aanpak woonoverlast 

- Opstellen functieprofiel + werven Procesregisseur Zorg en Veiligheid 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder welzijn 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

- Cluster Toezicht en Handhaving 

- Cluster Zorg 

- Wijk coördinatoren 

- Coördinatiepunt Buurtbemiddeling 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- Woningstichting Woningbelang 

- Woonbedrijf 

- GGzE 

- Zuidzorg 

- Cordaad 

- Lumens 
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- Lunetzorg 

- MEE Zuidoost Brabant 

- LunetZorg 

- Zorg- en veiligheidshuis 

- Gemeente (SEB, W&I, KCO, KCZ) 

Financiering coördinatiepunt Buurtbemiddeling: 

Structureel in begroting opgenomen.  

 

Financiering Sociale programma’s: 

Voor de Sociale programma’s / Talentenbanken volgens de formules Accent op ieders Talent en 

Buren voor Elkaar zijn structureel financiële middelen in de begroting opgenomen.  

 

2.2. Fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de 

woonomgeving: in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. 

Het gaat bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in 

de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, 

verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit zijn onder meer vernielingen, 

graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. 

2.2.1. Doelstellingen 

 

 

Aanpak: 

- Structureel overleg ‘Briefing aanpak leefbaarheid wijken’ en organiseren hieruit 

voortkomende wijkschouwen. 
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- Structurele actiedagen ‘toezicht op honden’. 

- Structureel maatregelen en inspanningen op fysiek, sociaal en economisch gebied, 

onder andere: Veiligheid en leefbaarheid, veiligheid van wegen, aanwezigheid van 

geschikte (zorg)woningen, toegankelijkheid van de wijk, openbaar vervoer, 

aanwezigheid zorgvoorzieningen, actief inzetten op ontmoetingen en burenhulp, 

alarmopvolging, buurtsignalering, verbreding van scholen, winkelvoorzieningen. 

- Structurele afstemming met wijkcommissies over de kwaliteit van het openbaar 

gebied waaronder het organiseren van wijkschouwen. 

- Organiseren van/aansluiten bij wijkschouwen, in samenwerking met bewoners en 

professionele partners, waaronder corporaties en politie. 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouders Wijkgericht werken en Verkeer / Beheer en Uitvoering 

Operationele regie: 

- Wijkcoördinatoren i.s.m. de gemeentelijke teams RBP en B&U 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Wijkcommissies 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- Woningstichting Woningbelang 

- Woonbedrijf 

- Gemeente (SEB, B&U, KCO) 

Financiering: 

Reguliere begroting. 

 

2.3. Objectieve veiligheid / veelvoorkomende en high impact crime 

Bij dit thema gaat het om verschillende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit die zich in de 

alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners kunnen voordoen. Het betreft zowel ‘veel 

voorkomende’ als ‘high impact’-criminaliteit. Vermogenscriminaliteit: o.m. woninginbraak, 

kelderboxinbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, diefstal motorvoertuigen, zakkenrollerij en 

straatroof. Geweldscriminaliteit: o.m. bedreiging, mishandeling, openlijke geweldpleging, huiselijk 

geweld. Bij vermogenscriminaliteit is aandacht voor het eventuele georganiseerde karakter (bendes, 

banditisme) van belang. 

2.3.1. Doelstellingen 
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Aanpak: 

- Sociale cohesie is de beste bescherming tegen woninginbraken. Gemeenten 

stimuleren burgerparticipatie (BuurtWhatsApp groepen en Buurtpreventieteams) om 

de sociale cohesie te verhogen in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor 

woninginbraken. 

- Gemeente faciliteert de BuurtWhatsApp groepen door het aanbieden van een Plan 

van Aanpak, het plaatsen van bebording, het leveren van deurstickers, het bieden van 

een Social Media platform en het beheren van een Regiegroep voor de beheerders. 

- Gemeente organiseert herhaaldelijk trainingen en themadagen (Bijv. Wat is verdacht 

gedrag?) voor Buurtpreventieteams en overige actieve inwoners op het gebied van 

veiligheid, zoals beheerders van BuurtWhatsApp groepen. 

- Gemeenten stimuleren inwoners om hun huizen beter te beveiligen en verhogen de 

veiligheid van de fysieke ruimte. 

- Er is structurele samenwerking via het Zorg- en Veiligheidshuis voor een Persoons 

Gerichte Aanpak opgezet gericht op structurele plegers van High Impact Crimes. 

- De aanpak van woninginbraken wordt integraal in de gehele eenheid Oost-Brabant 

gemonitord en verbeterd. Hiernaast wordt voortdurend gezocht naar nieuwe 

invalshoeken en mogelijkheden om woninginbraken te bestrijden.  

- De aanpak van relationeel geweld richt zich op stoppen van geweld en voorkomen van 

recidive door maatwerk. Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie van Oost-Brabant 

hanteren rond de Veiligheidshuizen een uniforme werkwijze. Toepassing van de wet 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt voor eerder en vaker 

signaleren en optreden. De inzet is een steeds doelmatigere mix van zorg en repressie. 

De Wet tijdelijk huisverbod wordt toegepast om in een cooling down fase hulp en 

ondersteuning te bieden.  
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- Preventieactiviteiten worden waar mogelijk integraal met VRBZO opgepakt in het 

kader van Brandveilig Leven, hierin wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande 

activiteiten en initiatieven. 

- Stimuleren uitgangspunten keurmerk veilig wonen. 

- Preventiewijkschouwen (Witte voetjes project). 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- OM 

- Woningbelang 

- Woonbedrijf 

- Wijkcommissies 

- Cordaad 

- VRBZO   

- Gemeente (SEB) 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Gemeente: regulier budget OOV (€ 3.000,-) 

 

2.4. Subjectieve veiligheid 

Het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners in hun eigen woonbuurt: hoe vaak voelt men zich onveilig, welk 

rapportcijfer geeft men de veiligheid van de buurt? Het gaat hier om het ‘generieke’ 

veiligheidsgevoel, dus niet gekoppeld aan bijvoorbeeld het uitgaansgebied of een andere locatie 

binnen de gemeente. 

2.4.1. Doelstellingen 
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Aanpak: 

- In media aandacht voor veiligheidssuccessen. 

- Actieve communicatie over veiligheidsitems. 

- Over de hele linie aanpakken van veiligheid. 

- Analyseren Veiligheidsmonitor 2019: cluster OOV  

- Aandacht voor Nazorg in de wijk na een incident met grote impact, middels 

stappenplan + Toolkit 

- Actieve communicatie om meldingsbereidheid te verhogen 

- Integrale aanpak woonoverlast in samenwerking met partners Vangnetoverleg 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- OM 

- Gemeente 

- VRBZO 

- Wijkcoördinatoren 

- Landelijke bureau Veiligheidsmonitor 

- Gemeente (SEB, KCO, Cluster Communicatie, Vangnetoverleg) 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Gemeente: reguliere budgetten OOV 
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2.5. Betrekken bewoners bij veiligheid & leefbaarheid 

De focus ligt hier op actieve betrokkenheid van bewoners bij de aanpak van, inzet op veiligheid en 

leefbaarheid op wijk- en buurtniveau. Dus méér dan het geven van input voor beleids- en 

planvorming. Het is de uitdaging om burgers daadwerkelijk ‘aan zet’, ‘aan het roer’ te krijgen, in 

samenspel met professionals (co-creatie). Dit onderdeel richt zich aldus expliciet op de 

‘vermaatschappelijking’ van het veiligheidsbeleid ofwel de verankering daarvan bij bewoners. 

2.5.1. Doelstellingen 

 

Aanpak: 

- Stimuleren buurtpreventieprojecten. 

- Deelnemen, bijdrage leveren en ondersteuning geven aan buurtpreventieprojecten. 

- Actieve wijkcommissies (wijkcommissies/-raden). De wijkcommissies informeren de 

wijkbewoners over de mogelijkheden die er zijn om zelf een bijdrage te leveren aan 

hun leefomgeving. Daarnaast is een wijkcommissie een gremium dat ambieert de 

leefbaarheid te verbeteren en door de toenemende sociale cohesie daar ook een 

bijdrage aan levert. 

- Korte lijnen en frequent contact tussen wijkagenten, wijkcommissies en de 

wijkbewoners. 

- Inzet sociale programma’s (wijkondersteuners komen achter de voordeur en 

signaleren eerder onveilige situaties). 

- Inzet Social Media als platform voor initiatieven vanuit de bewoners. 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

- Cluster Wijkcoördinatoren 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Wijkcommissies 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- OM 

- Veiligheidsregio BZO 

- Buurtpreventie Borkel & Schaft 

- Buurtpreventie Dommelen-Zuid 

- Cordaad 

- Woningcorporaties 

- Gemeente (SEB) 

Financiering: 
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Partners: regulier budget  

Gemeente: regulier budget OOV 
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3. Bedrijvigheid en veiligheid 
In dit veiligheidsveld zijn de volgende prioriteiten van belang: 

� Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

� De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

3.1. Veilige bedrijventerreinen 

Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal, 

overvallen en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de 

terreinen, verkeersveiligheid en brandveiligheid. Ook kunnen zich illegale bewoning en drugsdelicten 

als hennepplantages voordoen (NB: ‘externe veiligheid’ ofwel veiligheid rond inrichtingen waarin 

gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt, is onderdeel van veiligheidsveld 4: Fysieke 

veiligheid). 

3.1.1. Doelstellingen 

 

Bestuurlijke regie: 

               -     Portefeuillehouder Economische zaken 

Operationele regie: 

               -      Economische zaken 

Aanpak: 

- Indien de voor camerabeveiliging Schaapsloop noodzakelijke financiële middelen 

worden opgenomen in de begroting voor 2020, wordt het project in 2020 gerealiseerd.  

- Indien het project camerabeveiliging succesvol gestart is en er voldoende animo is bij 

ondernemers en andere partners, wordt getracht het Keurmerk Veilig Ondernemen te 

verwerven voor Schaapsloop 1 en 2. 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard (VICV) 

- Politie 

- Veiligheidsregio BZO 

- Gemeente 

Financiering: 

De Coöperatie Bedrijvenpark Valkenswaard UA heeft de gemeente Valkenswaard verzocht om een 

bijdrage van € 125.000,- om in 2020 camerabeveiliging op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 
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2 te kunnen realiseren. Deze middelen worden gebruikt om de eenmalige investering te 

financieren. De gebruikskosten (bijv. uitlezen camerabeelden) zullen door de deelnemende 

ondernemers worden betaald. Door als gemeente de eenmalige investering te financieren, 

worden de kosten van deelname voor ondernemers gedrukt, waardoor de Coöperatie 

Bedrijvenpark Valkenswaard UA voldoende draagvlak verwacht om het project te realiseren. De 

gevraagde middelen zijn vervolgens opgenomen in de nota kaders. 

Bij het te zijner tijd in samenwerking met partners opstellen van een maatregelenpakket voor het 

Keurmerk Veilig Ondernemen zal de financiering van acties onderwerp van gesprek zijn. 

 

3.2. Veilig uitgaan 

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en sociale 

klimaat varen er wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich ook 

veiligheidsproblemen rond uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en vernielingen 

(eventueel vernielingen rond de zgn. (s)looproutes). 

3.2.1. Doelstellingen 
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Aanpak: 

- Toezicht politie tijdens uitgaansavonden. 

- Voortzetten nachtvergunningenstelsel. 

- Toezicht op brandveiligheid. 

- Toezicht op sluitingstijden, schenken van drank en geluidsoverlast. 

- Structureel overleg met horecaondernemers. 

- Communicatie rondom ID fraude in horeca.  

- Actualiseren Horeca Stappen Plan.  

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder Economische zaken 

Operationele regie: 

- Beleidsmedewerker Vrije Tijdseconomie SEB 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard 

- Politie 

- OM 

- VRBZO 

- Gemeente (SEB, KCO, KCB) 

- ODZOB 

- Wijkco’s 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Gemeente: reguliere budgetten 

 

3.3. Veilige evenementen 

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de 

organisator voorwaarden voor de veiligheid te realiseren en aan de gemeenten om de juiste 

voorwaarden te stellen en die te handhaven. De risico’s zijn met name gelegen in geweld, overlast, 

vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing. Daarnaast kunnen er mogelijke dwarsverbanden zijn 

met externe veiligheid (evenementenlocaties nabij EV-inrichtingen) en aanpak georganiseerde 

criminaliteit. 
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3.3.1. Doelstellingen 

Jaarlijks worden, afhankelijk van de aard en het karakter van evenementen, tussen de 12 en 17 

evenementen integraal gecontroleerd door toezichthouders van gemeente en 

samenwerkingspartners zoals VRBZO en ODZOB.  

Aanpak: 

- Consequent toepassen beleidsregels evenementen. 

- Toepassen evenementenbeleid 2018-2022. 

- Multidisciplinaire advisering bij B en C evenementen. 

- Toezicht op naleving voorwaarden evenementenvergunning. 

- Indien van toepassing toezicht op geluidsvoorschriften bij evenementen. 

- Toepassen van de Handreiking Evenementenveiligheid van de Veiligheidsregio BZO. 

- Uitvoering geven aan rapport ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij 

publieksevenementen” van de Inspectie Veiligheid en Justitie van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. 

- Jaarlijkse afweging welke evenementen getoetst gaan worden op grond van type, 

karakter, omvang en voorgaande edities van de diverse evenementen. 

Bestuurlijke regie: 

              -     Portefeuillehouder Integraal Veiligheidsbeleid 

Operationele regie: 

-     Teammanager KCO 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Veiligheidsregio BZO 

- Politie 

- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

- Gemeente (evenementencoördinator) 

Financiering: 

Regulier budget 
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4. Jeugd en veiligheid 
In dit veiligheidsveld zijn de volgende prioriteiten van belang: 

� Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

� Het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid 

� De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

4.1. Jeugdoverlast 

Begin 2015 is landelijk besloten om de Beke Methodiek niet meer te hanteren m.b.t. het 

categoriseren van jeugdgroepen binnen het politie systeem. Mede om die reden heeft het JOS in 

2016 besloten een eigen methodiek te ontwikkelen, die goed aansluit bij de aard, omvang en het 

gedrag van de jeugdgroepen in Valkenswaard. De focus lag hierbij met name op een geschikte 

begripsomschrijving, die meer aansluit bij de mildere vormen van overlast die voorkomen binnen de 

huidige jongeren groepen in Valkenswaard. 

Binnen de Valkenswaards jongeren op straat kan een duidelijke splitsing worden gemaakt in 

jongeren die 1. ‘Rondhangen’ en jongeren die 2. ‘Problemen veroorzaken’. 

Binnen het veroorzaken van problemen kan wederom een splitsing worden gemaakt tussen vrij 

‘onschuldige/incidentele’ en ‘overlastgevende problemen’. Met deze splitsingen in het achterhoofd 

worden de volgende categorieën gehanteerd bij het in kaart brengen van jeugdgroepen in 

Valkenswaard: 

1. Acceptabel aanwezig. De jongeren gedragen zich binnen de normen die de sociale omgeving 

stelt.  

Houding: Goed aanspreekbaar, respect voor autoriteit 

Intentie: Spel/vermaak/sporten 

Overlast: Luidruchtig/opvallend aanwezig in openbare ruimte, fietsen op trottoir. 

 

2. Storend aanwezig. Er wordt weinig rekening gehouden met de omwonenden en de groep 

heeft uitsluitend aandacht voor haar eigen vermaak. 

Houding: Gesloten voor buitenstaanders 

Intentie: Vermaak ten koste van anderen, (negatieve) aandacht 

Overlast: Geluidshinder, zwerfafval, oneigenlijk gebruik speelplaatsen/toestellen, lichte vorm 

van alcohol en/of drugsgebruik, inbreuk op andermans privacy. 

 

3. Overlastgevend aanwezig. De aanwezigheid van de jongeren wordt door de buurt als 

hinderlijk en overlastgevend ervaren. Zij zijn nadrukkelijk aanwezig en kunnen geneigd zijn 

tot laat, soms diep in de nacht, rond te hangen op straat. 

Houding: Provocerend, niet aanspreekbaar, respectloos 

Intentie: Negatieve aandacht, opvallen in groep, machtsgevoel 

Overlast: Intimideren/uitschelden/lastigvallen omstanders, inbreuk op privacy, ‘lichtere’ 

vormen van criminaliteit en vernieling, openbaar alcohol en/of drugsgebruik. 

 

4.1.1. Doelstellingen 

Doelstelling is om geen overlastgevende- of criminele jeugdgroepen te hebben in Valkenswaard.  
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Aanpak: 

- Voortzetten van de werkgroep Jongeren Op Straat (JOS). 

- Inzet ambulante jongerenwerk. 

- In beeld brengen overlastgroepen en locaties.  

- Afspreken aanpak per groep/locatie.  

- Waar nodig toepassen aanpak problematische jeugdgroepen. 

- Handhaving APV door BOA’s. 

- Organiseren activiteiten voor jongeren door Cordaad.  

- Subsidiering ambulant jongerenwerk. 

- Inzetten op preventie vanuit het Platform Preventie. 

- Signalen bundelen en de behoefte van jongeren en ouders goed in beeld brengen, 

aanbod daarop aansluiten.  

- Korte lijnen met Scholengemeenschap Weredi en het in beeld hebben van evt. 

overlast in en rondom de school. 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder Jeugd 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Cordaad 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- HALT 

- Centrum Jeugd en Gezin 

- Gemeente (SEB, CJG) 

- Leerplichtambtenaar 

- Wijkco’s 

- Scholengemeenschap Were Di 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Gemeente: regulier budget 

 

4.2. Jeugdcriminaliteit 

Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat om jongeren met meerdere 

antecedenten – ‘veelplegers’ – die in bepaalde opzichten de maatschappelijke aansluiting kunnen 

hebben verloren. Ze vormen de harde kern van overlastgevende jeugdgroepen en plegen 

verschillende vormen van criminaliteit. Soms is er sprake van een criminele jeugdgroep, waarbij het 

OM een grote rol heeft. 
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4.2.1. Doelstellingen 

Bij jeugdige veelplegers, onder het mom van één gezin, één aanpak, inspelen op sociale 

omstandigheden om recidive te voorkomen. 

Doorverwijzing naar HALT of jeugdhulpverlening is geen doelstelling op zich. Met betrekking tot HALT 

moet per geval bekeken worden wat een positievere impact maakt op een jongere: een boete of een 

HALT-straf. Jongeren kunnen doorverwezen worden naar HALT voor criminele vergrijpen, maar 

bijvoorbeeld ook voor schoolverzuim. Een hogere of lagere doorverwijzing naar HALT of jeugdhulp 

zegt dus niet per se iets over de aard en omvang van jeugdcriminaliteit. Maar brengt wel in beeld 

hoeveel jongeren in beeld zijn en mogelijk een extra risicogroep vormen om te vervallen in 

jeugdcriminaliteit. 

 

 

Aanpak: 

- Jeugdsancties behoren naast preventie en nazorg tot de instrumenten bij de 

bestrijding van de jeugdcriminaliteit. De afgelopen jaren is door een projectmatige 

aanpak en een intensieve samenwerking tussen de verschillende ketenpartners de 

uitvoering van jeugdsancties sterk verbeterd. Deze samenwerking zal door de transitie 

Jeugdzorg voortgezet en nog verder aangetrokken worden.  

- De invulling van straffen en maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de 

problematiek van de jongere. Daardoor neemt de kans op terugval af. 

Bestuurlijke regie: 

               -     Portefeuillehouder Jeugd 

Operationele regie: 

-     Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 
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- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- OM 

- HALT  

- Lumens 

- Cordaad 

- Gemeente (SEB, CJG) 

Financiering: 

Regulier budget 

 

4.3. Jeugd, alcohol en drugs 

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in de 

openbare ruimte en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied/-gelegenheden. Het drank- en drugsgebruik 

kan in verband staan met geweld, vernielingen, geluidsoverlast. De beheersing daarvan is een 

belangrijke opgave van de gemeente. Een ander onveiligheidsaspect speelt daarbij ook een 

belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik. 

4.3.1. Doelstellingen 

Algehele doelstelling is om het alcohol- en drugsgebruik onder jeugdigen terug te dringen, 

bijvoorbeeld door in de leeftijdscategorie tot en met 15 jaar het eerste drankgebruik te verlagen en 

op te laten schuiven naar ten minste 16 jaar of ouder. 

 

 

Aanpak: 

- Uitvoeren acties uit het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet. 

- Structureel overleg Platform Preventie en daaruit voortvloeiende acties. 

Bestuurlijke regie: 
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- Portefeuillehouder Welzijn/Gezondheid 

- Portefeuillehouder OOV (Drank- en Horecawet) 

Operationele regie: 

- Beleidscluster Jeugd 

- KCO 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid (Drank- en Horecawet) 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie Oost Brabant, basisteam Dommelstroom 

- Lumens 

- Scholengemeenschap Were Di 

- Basisscholen 

- Novadic-Kentron 

- GGD 

- Cordaad 

- Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard 

- Gemeente (SEB, KCO, Jeugd) 

- VWA 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Regulier budget  
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5. Fysieke veiligheid 
In dit veiligheidsveld zijn de volgende prioriteiten van belang: 

� Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

� Het beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels vrachtverkeer 

door Valkenswaard 

� De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

5.1. Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het 

algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, 

winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het 

rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve verkeersveiligheid, 

subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast. 

5.1.1. Doelstellingen 

 

 

Aanpak: 

- Inzet politie m.b.t. onrechtmatig vervoer gevaarlijke stoffen. 

- Actualiseren Mobiliteitsplan. 

- Controle snelheid op plekken met verhoogd risico. 

- Inventariseren black spots en monitoren op snelheid. 

- Samenwerking VVN voor verkeerseducatie 

- Uitbreiding 30 km/h zones 

Bestuurlijke regie: 
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- Portefeuillehouder Verkeer 

Operationele regie: 

- RB beleidsmedewerker Verkeer 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie 

- Gemeente (KCO/ B&U/Wijkco’s) 

- Verkeerswerkgroep 

- Wijkcommissies 

- Lokale afdeling VVN 

Financiering: 

Er is geen structureel budget voor verkeersmaatregelen. Projecten zijn qua financiering afhankelijk 

van subsidie of van samenhang met andere projecten.  

 

5.2. Brandveiligheid  

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische 

brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met 

horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. Om de 

brandveiligheid te borgen zien gemeente en VRBZO toe op proactie en preventie en geeft zij 

voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de Veiligheidsregio BZO zich op de bestrijding 

(repressie) van branden. 

5.2.1. Doelstellingen 

Doelstelling is te blijven investeren in bewustwording bij de burger en ondernemer. 

Aanpak: 

- Stimuleren alertheid burgers 

- Voorlichting geven over veiligheidsaspecten 

- Burgers aangeven hoe te handelen bij incidenten 

- Stimuleren ophangen rookmelders 

- Geven van adviezen via infopunt brandveiligheid 

- Draaien van brandpreventieprojecten 

- Voorlichting aan doelgroepen 

- Aanbrengen bedrijfsbeveiligingssystemen: Bedrijven 

- Meewerken aan voorlichtingsacties: Bedrijven  

- Advisering en controle op het gebied brandpreventie bij gebouwen en evenementen 

- Deelname aan het gemeentelijk integrale veiligheidsoverleg 

- Inbedding fysieke veiligheid en brandveilig leven in het gemeentelijke 

veiligheidsdomein 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, brandveilig leven 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie 
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- VRBZO 

- Bedrijven 

- Wijkco’s 

- Gemeente (KCO / SEB) 

Financiering: 

Partners: regulier budget  

Gemeente: regulier budget OOV 

 

5.3. Externe veiligheid 

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen 

en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te 

onderscheiden zijn het ‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat 

het om de ‘naar buiten gerichte’ (ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen. 

5.3.1. Doelstellingen 

Doelstelling is om de externe veiligheidsaspecten in bestuurlijke afwegingsprocessen te integreren.  

Aanpak:  

- Externe veiligheid meenemen in implementatie omgevingswet 

Bestuurlijke regie:  

              -       Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening 

Operationele regie:  

-      Sr medewerker Bodem 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- ODZOB 

- Provincie Noord-Brabant 

Financiering: Vastgelegd in het takenpakket RB/KCO 

 

5.4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

bevolkingszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige 

hulpverlening, maar zijn wettelijk verplicht dit te laten uitvoeren door de veiligheidsregio, met 

uitzondering van de bevolkingszorg (gemeentelijke processen). Deze wordt door de gemeente zelf op 

peil gebracht en gehouden. 

5.4.1. Doelstellingen 

Een integrale aanpak van rampenbestrijding en crisisbeheersing gericht op het bestrijden en 

beperken van mogelijke nadelige effecten bij calamiteiten.  

Aanpak: 

- Borging gemeentelijke voorbereiding crisisbeheersing 

- Actieve deelname aan regionale uitvoering beleidsplan 
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- Oefenen en opleiden medewerkers en bestuurders betrokken bij crisisbeheersing 

- Houden van GBT-oefeningen 

- Betrokkenheid bij planvorming: Bevolkingszorg 

- Uitbouw en vasthouden slagkracht regionale crisisbeheersingsorganisatie: 

Bevolkingszorg 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

- Gemeente (alle teams) 

- Gemeente: Directie 

- Gemeente: MO 

- Politie 

- OM 

- Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR) 

- Sociaal-maatschappelijke partners daar waar sprake is van een sociale calamiteit 

Financiering: 

Gemeente en partners: Regulier budget 
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6. Integriteit en veiligheid 
In dit veiligheidsveld zijn de volgende prioriteiten van belang: 

� Samen met bewoners de veilige woon- en leefomgeving versterken 

� Het versterken van de verbinding tussen zorg en veiligheid 

� De aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken 

 

6.1. Polarisatie en radicalisering 

Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen in de samenleving, die dermate zijn 

geradicaliseerd, dat zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de veiligheid. Sprake kan 

zijn van dreigend geweld. Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, zetten het 

sociaal weefsel onder druk. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: 

rechts-extremisme, islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme, asielrechtenradicalisme, links-

extremisme. 

6.1.1. Doelstellingen 

Afgelopen jaren zijn medewerkers van de gemeente en partners getraind in het herkennen van 

signalen van radicalisering en polarisatie. Doelstelling is om deze basiskennis vast te houden en waar 

mogelijk uit te breiden. Andere doelstellingen zijn het bevorderen van weerbaarheid/empowerment 

van onze burgers en het voorkomen van uitval van jongeren door sociale- en identiteitsproblematiek.  

Aanpak: 

- Monitoren Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV. 

- Uitvoering geven aan het actieplan radicalisering en polarisatie, waaronder: 

- Specifieke aandacht/maatregelen voor de statushouders/vluchtelingen; 

- Trainen medewerkers zowel in- als extern ten behoeve van vroegtijdig signaleren 

radicalisering om hiermee meer aan de voorkant te komen van de aanpak; 

- Binnengekomen meldingen van radicalisering, bij de hiervoor aangestelde 

contactpersoon binnen cluster OOV, aannemen, documenteren en indien nodig 

opschalen. 

 

Bestuurlijke regie: 

-      Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

-      Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie 

- OM 

- Scholengemeenschap Were Di 

- Centrum Jeugd en Gezin + 

- Vluchtelingenwerk Cordaad 

Financiering: 

Reguliere budget 
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6.2. Georganiseerde criminaliteit 

Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in 

gemeenten en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke voorzieningen en 

beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake kan zijn van verwevenheid van 

onder- en bovenwereld en van ‘witwassen’. Misdaadbranches die het betreft zijn bijvoorbeeld 

drugshandel, vastgoedfraude, mensenhandel.  

6.2.1. Doelstellingen 

Het zo veel mogelijk voorkomen, tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten 

Aanpak: 

- Het verder versterken van onze informatiepositie 

- Samen met partners de bestuurlijke aanpak versterken en bestuurlijke, strafrechtelijke en 

fiscale instrumenten combineren (continueren van de huidige aanpak). 

- Diverse acties zodanig uitvoeren en inbedden in de organisatie dat op het bestuurders 

dashboard van het RIEC we van fase 2 naar fase 3 toewerken. Een en ander realiseren door 

(met ondersteuning van de basisteamprogrammaleider ondermijning) verder uitvoering geven 

aan de acties uit het actieplan georganiseerde criminaliteit en voor de komende jaren een 

nieuw actieplan opstellen. Te denken valt aan actie rondom ambtelijke- en bestuurlijke 

integriteit, bewustwording, informatiepositie, informatie gestuurd toezicht- en handhaving en 

communicatie.  

- Uitvoering geven aan (regionale) voorstellen om te komen tot de aanpak van drugsgebruik. 

- Aanpak woonoverlast door onrechtmatig wonen (overbewoning en onrechtmatig gebruik van 

panden) of door drugsoverlast (drugspanden). 

- Aanpak overlast bij en op bedrijven (-terreinen): hennepplantages in leegstaande 

bedrijfspanden, drugshandel op de terreinen, meer toezicht op bedrijfsverzamelgebouwen.  

- Hanteren van de nuloptie voor coffeeshops in Valkenswaard. 

- Het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot meer samenwerking bij de 

bestuurlijke handhaving. 

- Het inrichten van een Dommelstroom InterventieTeam (DIT). 

- Uitvoering geven aan regionaal ontwikkelde of nog te ontwikkelen aanpakken van 

criminaliteitsgevoelige branches en –locaties, zoals bedrijfsterreinen en recreatieparken. 

- In samenwerking met de Online Academie een onlinetraining awareness ondermijning 
ontwikkelen. 

Bestuurlijke regie: 

- Portefeuillehouder IVB 

Operationele regie: 

- Cluster Openbare Orde en Veiligheid 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie 

- OM 

- RIEC 

- Belastingdienst 

- Vreemdelingenpolitie 

- Gemeente (SEB/KCB/FAB) 

- Beveiligingsbedrijf 

- BIVA 
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Financiering: 

Partners: regulier budget 

Gemeente: € 12.500,- (bijdrage aan RIEC) en €22.000,- (bijdrage BTPL) 

 

6.3. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

Hier gaat het om de meest interne vorm van interne integriteit: ambtelijke en bestuurlijke integriteit. 

Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling, maar ook van ‘niet-intentionele’ 

verrommeling van procedures. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per 

ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen de lokale veiligheid in gevaar brengen doordat daardoor 

bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige 

gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen extra bewegingsruimte krijgen (geen BIBOB-

procedure toegepast) en ambtenaren of bestuurders kwetsbaar worden voor verdere aantastingen 

van hun integriteit.  

6.3.1. Doelstellingen 

Voorkomen dat integriteit van bestuurders en medewerkers wordt aangetast en het adequaat 

kunnen inspelen op aantasting integriteit bestuurders en medewerkers. 

Aanpak: 

- Lijst van nevenfuncties. 

- Ambtseed/-belofte. 

- Integriteitsbeleid inclusief gedragscode. 

- Integriteitsonderzoek bij benoeming college- en raadsleden. 

- Opleiden en training  medewerkers. 

Bestuurlijke regie: 

-      Burgemeester 

Operationele regie: 

-      Cluster Openbare Orde en Veiligheid/sr medewerker PenO 

Andere samenwerkende veiligheidspartners: 

- Politie 

- OM 

- Gemeente 

Planning: 

Permanent 

Financiering: 

N.v.t. 

 

7. Financiële consequenties 
Voor het Actieprogramma Veiligheid 2019-2020 van de gemeente Valkenswaard geldt het 

uitgangspunt dat er bij de uitvoering van de beoogde maatregelen en activiteiten zoveel als mogelijk 
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budgettair neutraal wordt gewerkt. Veel van de maatregelen en activiteiten horen namelijk bij 

reguliere werkzaamheden en zijn verspreid over meerdere posten. 

Voor een aantal uit te voeren activiteiten is geld opgenomen in de begroting, zoals bijvoorbeeld voor 

buurtbemiddeling (mediation), deelname aan het RIEC, de Basisteam programma leider 

ondermijning en deelname aan het Zorg- en veiligheidshuis. De realisering van een groot aantal 

actiepunten vraagt echter om de inzet van mensuren. 

8. Monitoring en rapportage 
Bij ieder veiligheidsthema zijn, waar mogelijk, (sub)doelstellingen weergegeven. Zo veel als mogelijk 

zijn deze (sub)doelstellingen objectief gemaakt. Dit maakt het mogelijk om de voortgang van de 

activiteiten en de resultaten van de inspanningen periodiek te kunnen monitoren en om zaken zo 

nodig tijdig te kunnen bijstellen. In dit Actieprogramma zijn, daar waar bekend, al grafieken met 

monitoring opgenomen. Eind 2019 zal een tussen evaluatie plaatsvinden en eind 2020 zal een 

eindevaluatie opgesteld worden. Deze evaluaties zullen ter kennisname aan de gemeenteraad 

worden gezonden. 

9. Communicatie 
Een goede uitwerking van dit actieprogramma vraagt om structurele aandacht voor communicatie. 

Het gaat daarbij om communicatie naar de burgers en andere externe partners maar ook binnen de 

gemeente. Het belangrijkste doel van communicatie is het permanent verwerven van steun voor de 

uitvoering van beleid / maatregelen in termen van draagvlak onder de bevolking en actieve 

betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties bij de uitvoering van het dit programma. 

Maatregelen worden genomen om de veiligheid te verbeteren, zodat inwoners dat binnen dit kader 

kunnen plaatsen. 

Of burgers zich veilig voelen wordt grotendeels bepaald door perceptie. Duidelijk zijn over 

veiligheidsrisico´s is in dit verband een eerste vereiste. Echter, alleen het benoemen van risico´s 

werkt het gevoel van onveiligheid in de hand. Zodra er een context wordt geboden en een 

handelingsperspectief, dan wordt het risico een stuk hanteerbaarder. Een voorbeeld hiervan is de 

‘Denk vooruit campagne’ van de rijksoverheid voor het geval dat de sirene gaat: burgers kunnen 

zichzelf op een eventuele crisis voorbereiden. Een tweede factor die de perceptie van veiligheid 

bevordert, is (snel) reageren wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt. Vandaar de opkomstnormen bij 

politie, ambulancezorg en brandweer. Maar voor de gemeente geldt hetzelfde: gemelde graffiti moet 

bijvoorbeeld binnen de toegezegde termijn worden verwijderd. Ook is het belangrijk niet alleen de 

positieve zaken te melden, maar ook eerlijk te zijn over zaken die anders of minder goed verlopen 

dan gepland. Dat draagt bij aan de beleving dat de gemeente een betrouwbare afzender van 

informatie is. Voor communicatie betekent dit ook dat we goede resultaten op het gebied van 

veiligheid stelselmatig moeten communiceren en dat we moeten laten zien dat de gemeente haar 

verantwoordelijkheid neemt. 

 


