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Aanvulling op beantw. schriftelijk vraag (art 32 RvO) - Aandacht voor
problematiek van ondermijning t.b.v. (agrarische) ondernemers 'Awarnessbijeenkomsten'

Geachte leden,
Op verzoek van portefeuillehouder Hellegers stuur ik u onderstaand bericht.

================================================
Aanvulling op de beantwoording van de schriftelijke vraag van Gewoon Uden: ‘Aandacht voor de problematiek van
ondermijning t.b.v. (agrarische) ondernemers’
d.d. 27 juni 2018 (beantwoording 10 juli 2018), iBabs ID-nr. 75 (Overzichten / Schriftelijke vragen)
Betreft: De stand van zaken met betrekking tot het organiseren van awarnessbijeenkomsten over ondermijning.
Aanleiding
In de beantwoording van de schriftelijke vragen (art 32 RvO) van Gewoon Uden van 27 juni 2018 is er melding
gemaakt van een zogenaamde te organiseren ‘Awarnessbijeenkomst’ t.b.v. (agrarische) ondernemers en
vastgoedeigenaren in het vierde kwartaal van 2018.
Middels dit aanvullende bericht breng ik u graag op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot dit
voornemen.
Bijeenkomsten 2016
In 2016 is er een ondermijnings-awarenessbijeenkomst georganiseerd voor de eigenaren en huurders van vastgoed
op de bedrijventerreinen in Uden, Volkel en Odiliapeel.
De avond is georganiseerd door de gemeente, Het RIEC ( Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en de Politie. Zij
hebben een presentatie verzorgd over ondermijning, de werkwijze van criminelen, de risico’s die men loopt en hoe te
acteren.
Later is dezelfde bijeenkomst in samenwerking met de ZLTO georganiseerd voor hun leden en belangstellenden uit het
buitengebied.
Hierbij is ook deze opzet gehanteerd. Het RIEC en de gemeente hebben deze avond verzorgd.
Nieuwe bijeenkomsten
In voormelde beantwoording is aangegeven dat we in het laatste kwartaal van 2018 weer dergelijke bijeenkomsten
gaan organiseren. Voor het houden deze bijeenkomsten is contact gezocht met de ZLTO Uden.
De ZLTO geeft aan dat ze geen behoefte hebben aan een dergelijke bijeenkomst omdat de vorige bijeenkomst volgens
hen nog vers in het geheugen zit.
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Gezien het belang van het onderwerp en de actualiteit van het onderwerp zouden we het echter jammer vinden om er
geen aandacht aan de besteden.
We zullen als gemeente aansluiten bij bestaande overleggen zoals de klankbordgroep buitengebied om het onderwerp
aan de orde te stellen c.q. onder de aandacht te houden.
De klankbordgroep heeft echter nog geen nieuwe vergaderdatum.
Ook met de SBBU is contact geweest, zij hebben eerder in 2018 zelf het RIEC uitgenodigd voor een informatieavond
over ondermijning. De toen geplande bijeenkomst ging helaas niet door, door een gebrek aan belangstelling.
Daarom willen gaan we in januari 2019 als gemeente met de SBBU om tafel om een nieuwe avond te organiseren
waarbij niet alleen leden van de SBBU welkom zijn maar ook andere geïnteresseerden uit Uden en Landerd. RIEC en
politie zullen hierbij ook een rol spelen.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
drs. H.A.G. Hellegers
=================================================

Deze betreffende aanvulling wordt tevens voor u gekoppeld in iBabs onder ‘Schriftelijke vragen ID-nr. 75’
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