GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van de raadsleden Gerty Jansen, Matt Kanters en Joop van Lanen d.d. 31
januari 2021
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:
Vandalisme
Toelichting:
Zoals u weet is vandalisme heel lastig en vervelend thema. In deze tijd is dat nog een extra probleem.
We willen er alles aan doen om dit zo weinig mogelijk te laten voorkomen. Op de website van de
gemeente is al een mooi voorbeeld te zien over hoe een melding van iets vervelends in de openbare
ruimte gedaan kan worden (en de ervaring is dat hier adequaat mee omgegaan wordt).
Vraag/vragen:
Vraag/vragen:
In de gemeente Boekel komt gelijk in andere gemeente vandalisme voor, zeker in de corona
tijd is dat meer geworden.
Heeft het college een beeld hoe m.b.t. tot dit thema in de gemeente Boekel gesteld is, wat
zijn de ervaringen, hoe wordt er opgetreden, wat zijn de effecten?
Krijgt dit thema voldoende aandacht op de basisscholen, de jeugd ouder dan 12 jaar en de
inwoners in het Boekel Weekblad, op de website e.d. (of is extra aandacht wenselijk).

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2021
Bij de politie zijn niet meer meldingen van vandalisme binnengekomen dan voorgaande jaren.
Bij de brandweer zien ze dat er in de trimbossen vuurtjes worden gestookt, dit heeft al tot diverse
uitrukken geleid.
De boa’s zijn op de hoogte en hebben hier extra aandacht voor.
De thema’s groepsdruk en grensoverschrijdend gedrag zijn verweven in de verschillende
onderwijsprogramma’s en projecten op de scholen.
Daarnaast loopt het project ‘RESPECT.Boekel’. RESPECT.Boekel streeft naar een veilige omgeving op
zowel scholen, opvang als verenigingen. Dat gaat om houding, gedrag, sociale veiligheid, samenwerken,
elkaar helpen, teamspeler zijn, respect tonen voor anderen en je omgeving, in woord en gebaar.
Het bestuur en de verschillende werkgroepen van het project maar ook de basisscholen en verenigingen
zijn aan zet in dit project. Zij verzorgen ook de communicatie hierover. De basisscholen doen de
communicatie rondom dit project in ieder geval via nieuwsbrieven, e-mail naar ouders, website inBoekel,
Facebookpagina van RESPECT.Boekel, etc.
Verenigingen doen de communicatie in ieder geval via posters bij de sportvelden en via de social media
kanalen Facebook en Inboekel. Daarnaast wordt het Weekblad Boekel - Venhorst benut om de inwoners
te bereiken en te informeren.
Jeugd ouder dan 12 jaar op het voortgezet onderwijs wordt vanuit de gemeente hierover niet actief
benaderd. Dit ligt bij de scholen in het voortgezet onderwijs zelf.
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