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Het grote aantal woninginbraken in Cranendonck
College van B&W
Schriftelijk of mondeling

Geacht college,
Op 6 februari 2019 verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad waarin werd aangegeven dat het aantal
woninginbraken in Cranendonck relatief het hoogst is van de gehele provincie Noord-Brabant. Uit de meest
recente cijfers van de politie blijkt dat er 5 woninginbraken per 1000 inwoners waren het afgelopen jaar in onze
gemeente. In 2017 vonden er 36 woninginbraken plaats, maar in 2018 waren dit er 101. Dit betekent dus een
flinke stijging van 65 woninginbraken. Ook de afgelopen anderhalve maand bereiken ons geluiden dat er zeer
frequent woninginbraken plaatsvinden in onze gemeente. Wij vinden als VVD Cranendonck dat de veiligheid van
onze inwoners gewaarborgd moet zijn, zeker in hun eigen huis. Wij maken ons dan ook zorgen over de
bovengenoemde cijfers en willen daarom aandacht vragen voor dit groeiende probleem. Het is belangrijk dat
onze inwoners zich veilig voelen in hun eigen huis en daar hoort een voortvarende aanpak van woninginbraken
bij. We zijn daarom erg benieuwd wat de gemeente Cranendonck gaat doen om deze cijfers terug te dringen
zodat het aantal woninginbraken wordt beperkt en de veiligheid van onze inwoners wordt verbeterd. Als VVD
Cranendonck hebben wij daarom de volgende vragen voor het college van B&W:
1.

In hoeverre is het probleem omtrent woninginbraken, en de cijfers die daarbij horen, bekend bij de
gemeente en de politie?

2.

In 2017 waren er 36 woninginbraken in Cranendonck, maar in 2018 waren dit er 101. Heeft het college
van B&W een verklaring voor deze sterke stijging?

3.

Is het college van B&W bezig om concrete maatregelen te nemen om het probleem omtrent
woninginbraken in Cranendonck aan te pakken?

4.

In omliggende gemeenten als Heeze-Leende, Someren en Valkenswaard ligt het aantal inbraken per
1000 inwoners veel lager als in Cranendonck, namelijk tussen de 1,5 en 2,0. Is het college van B&W in
gesprek met deze gemeenten zodat men van elkaar kan leren?
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