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Geachte Raad,
Aanleiding

U hebt het lntegraal Veiligheidsplan vastgesteld voor de jaren 2015-2018. Hierbij
informeren wij u over de doelstellingen en ambities die u hierin heeft geformuleerd.

Veilige woon- en werkomgeving
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van
bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren.
Het aantal burenruzies is gedaald. De meldingen concentreren zich niet in een buurt
of in enkele straten maar zijn verspreid over heel Reuver.
We signaleren dat er 60 meldingen zijn over dieren. Deze meldingen variëren van een
dood dier tot loslopende honden, paarden of koeien, of tot meldingen van overlast van
blaffende honden of geluidsoverlast van andere dieren. Ook deze meldingen kunnen
duiden op burenoverlast, maar dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn.
De wijkagent heeft hier aandacht voor.

De

informatiemarkt fietsendiefstal

is een van de

actiepunten

uit

het

Veiligheidsarrangement Maaslijn. Dit project liep van 2010 tot en met 2016. ln 2012
was er een piek in het aantal incidenten op de Maaslijn. Ondanks deze piek vertoont

het aantal incidenten een daling terwijl er meer reizigers zijn en het aantal

reizigerskilometers is gestegen.
Fietsendiefstal is het meest voorkomende incident langs de hele Maaslijn. Omdat bij
station Reuver het aantalfietsendiefstallen relatief hoog bleek, hebben we in 2015 en
2016 samen met de politie veel aandacht aan de stationsomgeving gegeven. We
hebben onder meer de begroeiing teruggesnoeid waardoor er betere sociale controle
is. Ook schonen we de fietsenstalling regelmatig op. Fietswrakken venvijderen we.
Hierdoor kunnen mensen hun fiets in de rekken plaatsen en deugdelijker afsluiten.
Omdat we zien dat vooral duurdere fietsen worden gestolen, konden mensen ditmaal

de accu's van elektrische fietsen laten graveren op de

informatiemarkt over

fietsdiefstal.
Het aantal meldingen van de diefstal van fietsen in Reuver is aanzienlijk gedaald.

Het aantal woninginbraken blijft stabiel. Woninginbraken zijn ingrijpende misdrijven.
De politie schenkt hier extra aandacht aan. ln geen van de woninginbraken zijn
bekende daders. Er zijn aanwijzingen dat deze inbraken te maken hebben met mobiel

banditisme.

De term mobiel banditisme gebruiken we voor

internationaal

rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende

misdrijven waaronder woninginbraken. Het basisteam nam vorig jaar deel aan een
landelijke actie tegen mobiel banditisme, Ook op de A73 bij Beesel voerde de politie
toen een grootscheepse controle uit, samen met partners van de Landelijke Eenheid,
de Duitse politie en de Belastingdienst.
Met het Medialab heeft de politie mensen geinformeerd over de zaken die zij zelf
kunnen doen om inbraken te voorkomen. Aan preventiemaatregelen hebben ook wij
aandacht geschonken in sociale media en in het huis-aan-huisblad. Dit blijven we
doen.

De aangiftebereidheid van mensen is niet hoog. Dit is een landelijk probleem. Omdat

we een politiepost in Reuver hebben, is de politie hier beter vindbaar en meer
zichtbaar. Dit positieve effect is helaas moeilijk te meten. We houden hier wel oog
voor.
Ons doel was om in 2017 2175 deelnemers te hebben aan Burgernet. Op dit moment
doen 2265 inwoners mee met Burgernet. We blijven natuurlijk deelnemers werven!
Huiselijk geweld

We hebben ons tot doel gesteld om het aantal gevallen van huiselijk geweld te
verminderen van 84 in 2013 naar 75 in 2017. ln 2015 is veel veranderd door de
decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp in het sociale domein. We stellen u voor
om de cijfers van het lokaal zorgnetwerk daarom als uitgangspunt te gaan nemen.
ln 2016 zijn er in totaal 15 gezinnen geagendeerd voor het casusoverleg. ln 2015
waren dit er 30. De problematieken verschillen van huiselijk geweld tot bijvoorbeeld
psychiatrische problemen.
ln 2016 is in twee gevallen een tijdelijk huisverbod opgelegd in verband met huiselijk

geweld. ln 2017 zijn er tot dusver geen tijdelijke huisverboden opgelegd. Wel zijn er
twee personen op de top-x lijst geplaatst. Dat wil zeggen dat deze personen

intensieve aandacht van politie en justitie krijgen. Er is een plan van aanpak waarin
justitiële en zorginterventies zijn vastgelegd.

Bedrijvigheid en veiligheid;
Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en

economische voorzieningen

zoals winkelcentra, bedrijventerreinen

en

uitgaansmogel ijkheden.

We zien in 2016 een lichte toename van het aantalwinkeldiefstallen. De ondernemers
zijn hier alert op. Zij hebben een gezamenlijke app en in collectief verband
maatregelen genomen. Hierdoor zijnze ook eerder bereid om aangifte te doen, ln het
overgrote deel zijn de plegers van de winkeldiefstallen aangehouden,
Er vindt een proef plaats rondom het sluitingsuur van de horeca. Dit leidt niet tot meer
meldingen van overlast. Het aantal overlastmeldingen over horeca of evenementen is
in 2016 gedaald,

Jeugd en veiligheid;
Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema's in relatie tot jeugd.
Dit zijn 'overlastgevende jeugd', 'criminele jeugd/individuele probleemjongeren',
'jeugd, alcohol en drugs'en 'veilig in en om de school'.
Er zijn weinig jongeren op straat. De meeste jongeren treffen elkaar elders en spreken
met elkaar af via sociale media. Het aantal klachten over overlast was in 2016
hierdoor gering. Maar het is hierdoor ook moeilijk om met hen in contact te komen. De
jongeren die op straat te vinden zijn, hebben de aandacht van politie en jeugdwerkers.

ln het wijkteam zijn momenteel twee medewerkers met de verantwoordelijkheid voor

jeugd.

Fysieke veiligheid;

Binnen

dit

veiligheidsveld vallen

de

fysieke veiligheidsthema's.

verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding.

Dit

zijn

Het verminderen van objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid is een van onze

doelstellingen

op dit

veiligheidsterrein.

Op

snelheidsovertredingen

in de

30

kilometerzone kan de politie niet handhaven omdat de wegen niet als zodanig zijn
ingericht. Maar er zijn geen black spots in onze gemeente.
Wel klagen sommige bewoners over het gebrek aan parkeergelegenheid in smalle
straten.

Voor het opleiden en oefenen van medewerkers met een functie in de rampbestrijding,
volgen we het opleidings- en oefenplan van de Oranje Kolom. De medewerkers met
een functie in de rampenbestrijding hebben een basisopleiding gevolgd. Een aantal
medewerkers krijgt workshops of trainingen aangeboden die speciaal op hun functie
zijn gericht. Het Team Bevolkingszorg heeft in januari 2017 geoefend. Daarnaast heeft
het Team Bevolkingszorg dit jaar deelgenomen aan de systeemoefening van de
Veiligheidsregio Lim burg-Noord.

lntegriteit en veiligheid
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze
maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het
kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen
hebben potentieel dan ook een omvangrijk veiligheidseffect - ze kunnen in meest

extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken.

Radicalisering
Wanneer we signalen ontvangen over mogelijke radicalisering, onderzoeken we deze
en beoordelen we ze.ln2016 waren er geen zorgwekkende signalen. Momenteel stelt
het college een regionaal plan van aanpak vast op het gebied van radicalisering en
polarisatie. We bekijken vervolgens op welke manier we dit lokaal invullen. Het Plan
van Aanpak voorziet ook in trainingen om signalen te herkennen voor medewerkers
van gemeenten, politie, maar ook maatschappelijk werk of woningcorporaties. De
basistrainingen zijn inmiddels verzorgd. De verdiepingstrainingen zijn gepland in
september/oktober 201 7.
Hennep

Het aantal hennepkwekerijen is laag en redelijk constant. De politie heeft wel de
indruk dat er in de gemeente meer hennepkwekerijen zouden kunnen zijn op basis
van statistiek, maar er zijn geen concrete signalen hiervoor.
ln RIEC-verband zijn we onlangs gestart met een mediacampagne "Weet wat je op
het spel zet". Deze campagne zetten we ook in onze gemeente in. We proberen
hiermee mensen bewust te maken van de risico's van hennepteelt.
Fraude blijft een aandachtspunt van de politie. Het betreft dan vooral fraude met
online handel zoals op Marktplaats, maar ook valse bankmails, phishing, Nigeriaanse
fraude en dergelijke. Dit is lastig te voorkomen. Zowel de politie als de gemeente
probeert inwoners met voorlichting hiervan bewust te maken.
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