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GEMEENTE BOEKEL
Basisteam Maas en Leijgraaf
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Het zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving is een van de kerntaken van de overheid. Daar staan we als gemeente niet alleen in. We werken samen met
politie, brandweer, Openbaar Ministerie en vele andere partners lokaal en in de regio. Samen zorgen we voor een gemeente waarin inwoners, ondernemers en
bezoekers zich veilig voelen. Samen met onze partners zijn drie onderwerpen benoemd waar komende jaren een impuls op nodig is. De doelen op deze
thema’s worden hieronder beschreven, aangevuld met een eerste aanzet in de uitwerking daarvan. Daarnaast zijn er nog vele andere thema’s waar veiligheid
een rol speelt. We werken onder andere aan de rampen- en crisisbeheersing, brandveiligheid, veilig ondernemen, verkeersveiligheid, etc. Dit zijn belangrijke
reguliere taken die aandacht en capaciteit vragen. De benoemde doelstellingen zijn gebaseerd op belangrijke ontwikkelingen en zijn aanvullend op de reguliere
taken voor de komende jaren.

Raakvlakken
Sociaal calamiteitenplan
Regionaal Veiligheidsplan
Handhavingsbeleid
Meldcode huiselijk geweld
Beleid Zorg- en Veiligheidshuis
Convenant RIEC
Beleidsplannen Sociaal Domein
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Veiligheid en Leefbaarheid

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Verbinding Zorg en Veiligheid

Veiligheid is een van de kernvoorwaarden voor een

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een

In 2015 zijn veel zorgtaken de

prettige leefomgeving. Uit de cijfers blijkt dat we

inmiddels alom bekend probleem in Brabant.

verantwoordelijkheid geworden van gemeenten.

het goed doen als het gaat om woninginbraken,

Onder andere drugscriminaliteit, mensenhandel en

Met deze decentralisaties zijn de domeinen

overvallen, straatroven en geweldsdelicten. Door

andere vormen van ondermijning worden niet

veiligheid en zorg meer en meer verweven geraakt.

blijvend in te zetten op preventie en aanpak van

beperkt door gemeentegrenzen. Wij willen

We zetten in op een goede interne en externe

deze veelvoorkomende criminaliteit en op

voorkomen dat we faciliterend zijn aan criminelen

samenwerking om casussen met een zorg- en een

communicatie naar inwoners houden we de

en actief zijn in onze aanpak, zoals ook onze

veiligheidscomponent zo goed mogelijk aan te

gemeente leefbaar en vergroten we het

collega’s in omliggende gemeenten.

pakken.

Prioriteiten:

Prioriteiten:

veiligheidsgevoel.
Prioriteiten:


Snelle aanpak van overlast in de buurt



Vergroten van inzicht in ondermijning



In kaart brengen jeugdgroepen



Blijvend inzetten op inbraakpreventie



Van een reactieve naar een proactieve



Aanpak overlast gevende en criminele



Streven naar nul doden binnen de
gemeente Boekel ten aanzien van

aanpak


verkeersongevallen.


Stimuleren van betrokkenheid van



jeugdgroepen


benutten bestuurlijke bevoegdheden


bewoners bij veiligheid in de wijk en
vergroten van de meldingsbereidheid

Bestuurlijke weerbaarheid en optimaal



Evenementenveiligheid

het eerste delict)

Maatschappelijke weerbaarheid van



Wijkgericht werken versterken

inwoners en bedrijven vergroten



Inzicht krijgen in regionale afspraken en

Integrale aanpak van casussen

aanvullende lokale aanpak ontwikkelen

ondermijnende criminaliteit




Criminelen zo moeilijk mogelijk maken

rondom verwarde personen


Versterken samenwerking tussen zorg en

voet aan de grond te krijgen in de

het Veiligheidshuis en herijken

gemeenten

procesafspraken, verbeteren

Beleid vormgeven voor een

samenwerking Zorg en Veiligheid

instrumentarium in de strijd tegen


Preventie (zo veel mogelijk voorkomen van



Versterken samenwerking met Veilig Thuis

ondermijning

met duidelijke taakafbakening en

Zorgdragen voor een Veilige Publieke Taak

dekkende aanpak van casuïstiek (o.a. door
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Uitdragen van aanpak in communicatie

ontschotting of betere samenwerking)


De toegang (tot zorg en ondersteuning) en
de toegang tot de veiligheidsketen
optimaliseren



Aanpakken van polarisatie en
radicalisering



Al deze samenwerkingspunten
opnemen/benoemen in de nieuwe
Beleidsplannen in het Sociaal Domein

Wat gaan we doen?
Veiligheid en Leefbaarheid

Aanpak Ondermijnende Criminaliteit

Verbinding Zorg en Veiligheid

We blijven inzetten op het wijkgericht werken om

Afgelopen jaren hebben we een start gemaakt met

De samenwerking op het raakvlak tussen zorg en

de leefbaarheid goed te houden waar die het

de gezamenlijke aanpak van ondermijnende

veiligheid vindt niet alleen binnenshuis plaats,

meest voelbaar is - in de wijk. We ondersteunen

criminaliteit. Om onze slagkracht te vergroten

maar voor een belangrijk deel ook in de regio.

initiatieven waar mogelijk en pakken vanuit een

willen we inzetten op de volgende punten:

Door heldere rolverdeling en procesafspraken

overkoepelende visie projecten op om deze actief

bedienen we onze inwoners zo goed mogelijk.

op te pakken en te faciliteren.


(Pro) actieve en positieve communicatie



Doorontwikkelen burgerparticipatie (bv.

organisatie en bestuur (bestuurlijke

buurtapps en Whatsapp-groepen)

weerbaarheid)



Anticiperen en snel en effectief reageren





op incidenten


Onderzoek naar veiligheidsgevoel



Optimaliseren procedures en voorschriften





Zorg/Veiligheid binnen Maas en Leijgraaf


Met de gemeentesecretarissen de
veiligheid van de medewerkers beter
Bewustzijn vergroten bij bijvoorbeeld

Werken volgens het principe één gezinéén plan-één regisseur



waarborgen


Intensiveren samenwerking

Regionale aanpak personen met verward
gedrag implementeren op lokaal niveau



Versterken van de ketenaanpak,

evenementen

inwoners, ondernemers, notarissen, ZLTO

waaronder:

Inspelen op verkeersveiligheidsproblemen

etc. (maatschappelijke weerbaarheid)

-

in de wijken


Bewustzijn vergroten binnen eigen

De pijlers die verkeersveiligheid



Lokale en regionale

Versterken van samenwerking op

verantwoordelijkheden en de

casuïstiek in het basisteam en in de

verbinding daarvan
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bevorderen: gedrag, infrastructuur en

eenheid (en casuïstiek aan blijven pakken)

handhaving samen met de partners op



verkeersveiligheid goed op elkaar

Mogelijke vorming van een Maas en
Leijgraaf interventieteam (MIT) waardoor

afstemmen.

-

Samenwerking lokale toegang rondom
zorg en het Veiligheidshuis

-

controlecapaciteit effectief ingezet wordt

Gezamenlijke expertise voor de
complexe casuïstiek.



Bibob beleid vernieuwen

-

Hiaten in zorg-/veiligheidsaanbod



Overige gemeentelijke wet- en regelgeving

opsporen en invullen zodat inwoners

aanscherpen op de aanpak van

niet tussen wal en het schip belanden

ondermijning

Gemeente specifiek gedeelte voor de gemeente Boekel
De gemeente Boekel heeft de lokale thema’s en prioriteiten binnen de eigen gemeente opgehaald, daarvoor is de volgende methode gebruikt:
-

Enquête onder buurten buurtpreventie, zomer 2017

-

Kahootquiz buurtcoördinatoren, december 2017

-

Gemeentelijke organisatie

-

Maatschappelijke partners: Buurtpreventie Boekel, Stichting PeelrandWonen, ZLTO, Boa’s, Ondernemersvereniging

-

Gemeenteraad

Lokale prioriteit
Partij / Onderzoeken
Enquête buurtbewoners buurtpreventie (zomer

Naar aanleiding van enquêtes in de buurten is de volgende top 3 van genoemde problemen naar voren

2017)

gekomen:
Top 3 van de genoemde problemen
1

Te hard rijden

2

Parkeerproblemen

3

Overlast dieren en poep
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Kahootquiz veiligheidsthema’s december 2017:

1. Slecht onderhoud openbaar groen.
2. Overlast van te hard rijdende bestuurders in de bebouwde kom.
3. Overlast van dieren (hondenpoep/niet aangelijnde honden) gedeeld met overlast van te hard rijdende
bestuurders buiten de bebouwde kom.

