Conceptverslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis
d.d. 31 mei 2010 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst.
1. Opening.
Burgemeester Sijbers opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Afwezig met een bericht van verhindering is de heer S. Rutten (Pantein Wonen) en de
heer E. Kemperman (Dorpsvereniging ’t Leker).
Om kennis te kunnen maken vraagt de burgemeester om een voorstelrondje te doen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Tijdschrift Secondant.
De heer Engbers deelt mede dat exemplaren van het tijdschrift Secondant, editie
februari en april 2010, na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen.
Ingekomen stukken.
De heer Engbers deelt mede dat een brief ontvangen is van de BROEM-commissie met
de mededeling dat zij besloten hebben geen verdere stappen te ondernemen in het kader van de scootmobielcursus, aangezien de verwachte deelname te gering is.

3. Verslag bijeenkomst en actiepuntenlijst na vergadering Platform van 18 januari
2010.
Het verslag wordt met inachtneming van de onderstaande aanpassingen vastgesteld,
met dank aan de samensteller.
Ten aanzien van agendapunt 2 “Mededelingen en ingekomen stukken” vraagt de heer
Cornelissen naar de stand van zaken met betrekking tot het inschakelen van gepensioneerde politiemensen om bewoners een gratis preventieadvies te verstrekken. De heer
Engbers deelt mede dat hieromtrent ontwikkelingen zijn, maar nog geen contacten zijn
gelegd.
Naar aanleiding van agendapunt 3 “Bespreking actiepuntenlijst, actiepunt 1” wordt opgemerkt dat de Hoenderstraat bestemmingsverkeer betreft en niet zoals vermeld éénrichtingsverkeer. Het verslag wordt als zodanig aangepast.
Met betrekking tot agendapunt 3 “Bespreking actiepuntenlijst, actiepunt 4” (tractorsluis in
de Beekstraat) vraag de heer Peters dit actiepunt terug te plaatsen op de actiepuntenlijst,
omdat de sluis niet het verwachte resultaat heeft behaald. Deze actie wordt bestuurlijk
behandeld. Het actiepunt wordt op de lijst teruggeplaatst en bij het bestuur zal nagevraagd worden hoe de stand van zaken is.
Naar aanleiding van agendapunt 4 “Verkeerszaken” vraagt mevrouw Eling naar de stand
van zaken omtrent de verkeersveiligheidssituatie van de Noordkant en de Zandkant. De
burgemeester deelt mede dat voor het treffen van verkeersmaatregelen in de gemeente
de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) leidend zijn.
De stand van zaken en mogelijke bijstellingen op dit plan dienen eerst besproken te worden met de gemeenteraad. De uitvoering van maatregelen moet vervolgens geborgd
zijn. Na evaluatie van de stand van zaken zal er teruggekoppeld worden aan de dorpsraden in het Platform Lokale Veiligheid.
Naar aanleiding van agendapunt 4 “Verkeerszaken” vraagt de heer Van der Velden naar
de stand van zaken met betrekking tot het mogelijk inzetten van IBN medewerkers om de
openbare ruimten sneeuwvrij te maken. De burgemeester deelt mede dat een evaluatie
van de gladheidbestrijding nog moet plaatsvinden. De heer Van den Hoogenhoff geeft
aan dat het inzetten van IBN bij gladheidbestrijding in elk geval extra kosten met zich
meebrengt. Dit komt omdat de gemeente in de groenvoorziening IBN uitbetaald op basis
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van aantallen vierkante meters onderhoud groen. De burgemeester merkt op dat nog bezien moet worden of een eventuele aanpassing van de wijze van gladheidbestrijding een
bevoegdheid van het college of de raad is.
De heer Peters merkt naar aanleiding van agendapunt 4 “Verkeerszaken” op dat de verkeerssituatie rondom de Scholengemeenschap Stevensbeek nog niet is aangepakt. Deze verkeerssituatie stond op de agenda van B&W van 19 januari 2010. Afgesproken is
dat de reconstructie rondom de school klaar zal zijn als de nieuwe school in september
2010 wordt opgeleverd. De heer Van den Hoogenhoff deelt mede dat de heer Verwayen
in overleg is met de Scholengemeenschap en de Dorpsraad. Het verkeersplan dient nog
verder uitgewerkt te worden. Afgesproken wordt dat de gemaakte afspraken worden teruggekoppeld.
bespreking actiepuntenlijst
Met betrekking tot actiepunt 1 (Handhaving bestemmingsverkeer in de Sambeeksedijk)
hebben politie en BOA gecontroleerd. Er zijn 18 bekeuringen uitgeschreven. Actiepunt
kan geschrapt worden.
Met betrekking tot actiepunt 2 (Verkeerssituatie Scholengemeenschap Stevensbeek) zijn
er geen meldingen ontvangen van overtredingen. De BOA heeft gecontroleerd. Bij de
herinrichting Stevensbeekseweg is de dorpraad betrokken. Actiepunt komt te vervallen.
Met betrekking tot actiepunt 3 (Brabants Verkeersveiligheidslabel) zijn er contacten geweest met Boxmeer. In Boxmeer heeft in 2009 al een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Omdat in Sint Anthonis al een aantal scholen een BVL behaald heeft kunnen
deze scholen hun kennis overdragen naar de overige basisscholen. Op verzoek van leden van het platform wordt er nu een informatiebijeenkomst georganiseerd op 10 juni
a.s. voor alle basisscholen in de gemeente Sint Anthonis.
Actiepunt 4 (Inrichting omgeving rondom basisschool Oploo) blijft ongewijzigd. Klachten
over de inrichting worden geïnventariseerd in overleg met de school. Een subsidie is
aangevraagd en de opdracht zal dit jaar uitgezet worden. Met de uitvoering van de werkzaamheden zal in 2011 gestart worden.
De in actiepunt 5 genoemde inventarisatie van de jaarlijks terugkerende evenementen is
nog niet geheel aangevuld door de dorpsraden. De inventarisatie wordt besproken tijdens het gezamenlijke dorpsradenoverleg op 3 juni a.s.. Daarna zullen de betreffende
dorpsraden de lijst binnen 2 weken aangevuld aanleveren bij mevrouw Van Katwijk.
Hierbij dient ook een contactpersoon met adres en telefoonnummer vermeld te worden.
De heer Engbers deelt mede dat de gemeente vervolgens gaat bezien welke evenementen of categorieën van evenementen onder voorwaarden vrijgesteld kunnen worden van
de vergunningplicht.
Met betrekking tot actiepunt 6 (Snelheid op de Quayweg) deelt de heer Van der Klift mede dat er regelmatig gecontroleerd wordt. De heer Van der Velden deelt mede dat er ondanks dat er gecontroleerd wordt niet minder hard wordt gereden. Er zullen incidenteel
controles blijven plaatsvinden. Actiepunt kan geschrapt worden.
Ten aanzien van actiepunt 7 (Bestemmingsverkeer Hoenderstraat) heeft het college besloten de verkeersmaatregel in stand te laten. De maatregel is op verzoek van buurtbewoners ingesteld omwille van de verkeersveiligheid van fietsers in de Hoenderstraat. Op
27 mei jl. heeft de BOA samen met een BOA uit de gemeente Boxmeer gedurende een
halve dag een controle uitgevoerd. Er zijn tijdens deze controle (slechts) 3 overtreders
geverbaliseerd. Geconcludeerd wordt dat de maatregel vrij goed wordt nageleefd. De
BOA heeft van buurtbewoners het signaal ontvangen dat er op vrijdagavond regelmatig
taxi’s gebruik maken van de Hoenderstraat als sluiproute richting horecagelegenheden.
Binnenkort zal hij daarop nog een keertje gaan controleren. Actiepunt komt te vervallen.
Actiepunten 8 en 9 blijven ongewijzigd.
De informatie inzake het inzetten van verkeersregelaars is verspreid waarmee
actiepunt 10 komt te vervallen.
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4.

Verkeerszaken.
Mevrouw Eling deelt mede dat er op 15 mei jl. namens de Dorpsraad Sint Tunnis een
brief aan het college van B&W is gezonden met betrekking tot de tijdelijk geplaatste
blokkade in de Hoefstraat. Deze blokkade is geplaatst in verband met het vele vrachtverkeer ten behoeve van de woningbouw in het gebied Hanenspoor. In de brief wordt
gevraagd om deze blokkade op te heffen in verband met de belasting voor aanwonenden. Deze brief wordt eerst ambtelijk voorbereid waarna een voorstel in het college van
B&W zal worden behandeld.
De heer Manders deelt mede dat de bermen van de Noordstraat te Wanroij op enkele
plekken zeer slecht zijn. Dit is een bekend probleem en heeft alle aandacht van de wegbeheerder.

5.

Politieaangelegenheden.
De politie deelt mede dat als gevolg van de doorontwikkeling er een extra wijkagent/buurtcoördinator aangesteld zal worden de gemeente Sint Anthonis die als werkgebied de voormalige gemeente Wanroij zal krijgen.
Op 8 juni a.s. zal de politie een presentatie verzorgen voor de gemeenteraad. Daarin
wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten in 2009. Verder worden de activiteiten voor
2010 toegelicht en wordt de gemeenteraad gevraagd om input te leveren voor het activiteitenplan 2011. De burgemeester deelt mede dat de leden van het Platform van harte
welkom zijn om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Vervolgens deelt de politie mede dat geconstateerd is dat het aantal auto-inbraken in de
gemeente toeneemt. Dit geldt overigens voor het gehele werkgebied van de politie en
niet alleen voor de gemeente Sint Anthonis. De aantallen voor Sint Anthonis zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Voorgesteld wordt om tips ter preventie van autodiefstal
te communiceren in de Peelrandwijzer en op de website.
De heer van der Klift deelt mede dat het onderzoek met betrekking tot de diefstal van
AED apparaten lopende is. De politie is bezig met het uitlezen van camerabeelden en
een aantal getuigen moet nog worden gehoord. De politie roept eenieder die wat gezien
heeft op om dit te melden. De burgemeester deelt mede dat er mede dankzij sponsoring
in de gemeente weer een voldoende dekking en spreiding van AED’s is. De mogelijkheid
wordt bekeken om de AED apparaten die nu binnen in gebouwen zijn geplaatst naar buiten te verplaatsen. Voorwaarde is dat er voldoende beveiliging is, bijvoorbeeld door cameratoezicht.
Verder deelt de politie mede tevreden te zijn over het verloop van de Pinksterfeesten.
De capaciteit van de garderobe en de kassa’s bleek bij de feesttent niet toereikend te
zijn. Dit zal meegenomen worden bij de voorbespreking van de vergunningverlening
voor de Pinksterfeesten in 2011. De burgemeester zal dit punt ook aan de orde stellen in
de bestuurlijke evaluatie met Activia.
De heer Manders vraagt namens de buurtbewoners rondom recreatiepark De Bergen te
Wanroij of tijdens het Mega Piratenfestijn parkeren van auto’s dichterbij de feesttent kan
plaatsvinden om vandalisme te voorkomen. Geantwoord wordt dat dit niet mogelijk is.
Wel zal dit jaar het aantal parkeerverboden in de omgeving verder worden uitgebreid.
De heer Van der Meer deelt mede dat dit zijn laatste bijeenkomst bij het Platform is omdat hij benoemd is in een andere politiefunctie. Wie zijn opvolger wordt is nog niet duidelijk, maar de continuïteit van de functie van teamchef is gegarandeerd. Hij bedankt
iedereen voor de fijne samenwerking in de afgelopen 5 ½ jaar, het enthousiasme van alle leden en wenst iedereen succes voor de toekomst.
De burgemeester bedankt de heer Van der Meer voor zijn jarenlange inbreng en wenst
hem alle succes toe in zijn nieuwe functie.

6.

Brandweeraangelegenheden.
De heer Van Dijk deelt mede dat de deadline van de doorontwikkeling van een districtsbrandweer naar een regiobrandweer per 1 januari 2011 waarschijnlijk gehaald wordt. De
mogelijkheden om contacten met de plaatselijke gemeenschap te onderhouden blijven
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in de nieuwe organisatie behouden. Wel zijn er zorgen ten aanzien van het werven van
nieuwe vrijwilligers.
Gevraagd wordt of er in de toekomst ook brandweeroefeningen op basisscholen uitgevoerd blijven worden. Deze oefeningen blijven volgens de heer van Dijk gehandhaafd.
De burgemeester deelt mede dat onlangs het Project Jeugd Weet Raad in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Het thema dit jaar was “Veiligheid”. Er zijn voorstellen gelanceerd en er heeft een debat plaatsgevonden, waarna uiteindelijk een stemming
plaatsvond. Het winnende project is een ontruimingsoefening in samenwerking met de
brandweer op Scholengemeenschap Stevensbeek. Voor de uitvoering is een budget van
€ 1.200,00 beschikbaar.
7.

Rondvraag.
De heer Van der Velden deelt mede het van belang te vinden dat er in het Platform Lokale Veiligheid terugkoppeling c.q. rapportage plaatsvindt van de stand van zaken uitvoering GVVP. Dit omdat vanuit de dorpsraden en het platform een belangrijke bijdrage
is geleverd aan de totstandkoming van dit plan. Het is jammer als na vaststelling geen
uitvoering wordt gegeven aan de in dit plan opgenomen verkeersmaatregelen. De burgemeester herhaalt dat hierop wordt teruggekomen in het Platform nadat met de raad
nadere afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de in het plan beschreven maatregelen.
De heer Cornelissen geeft aan tevreden te zijn over de actie en terugmelding van de
gemeente op de brief over de melding van restanten van druggebruik nabij het sportpark
in Westerbeek en informeert of er nog verdere stappen volgen. Omdat het afval reeds
door een buurtbewoner was opgeruimd, kon de politie helaas geen sporenonderzoek
meer instellen. De melding is doorgezet naar het overleg Jong in de Buurt. De BOA, de
jeugdagent en het jeugd- en jongerenwerk houden de situatie in de gaten.
De heer Cornelissen deelt verder mede dat de dorpsraad een brief heeft geschreven
aan de commandant van vliegbasis Vredepeel om aandacht te vragen voor snelheidsovertredingen door personeel op de Nieuweweg (tussen Vredepeelweg en Deurneseweg) te Oploo en Westerbeek. De heer van de Klift geeft aan hij de marechaussee zal
vragen om een controle uit te voeren.
De heer Manders deelt mee dat in de toekomst de BROEM praktijkdagen in samenwerking met de gemeente Boxmeer georganiseerd gaan worden.

8.

Planning datum volgende bijeenkomst.
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 27 september 2010 om
19.30 uur.

9.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor
zijn of haar inbreng.

Datum volgende bijeenkomst: maandag 27 september 2010 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
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Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid na vergadering van 31 mei 2010.
(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.)

Datum

Onderwerp

Actie

Door

1.

29/09/08

Brabants Verkeersveiligheidslabel
(BVL)

Afdeling Realisatie & Beheer

2.

29/09/08

Inrichting omgeving rondom basisschool Oploo

3.

22/06/09

Jaarlijks terugkerende evenementen

4.

18/01/10

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

5.

18/01/10

Gladheidbestrijding

6.

31/05/10

Tractorsluis in de Beekstraat

7.

31/05/10

Preventietips auto-inbraken

8.

31/05/10

Vooroverleg Pinksterfeesten 2011

10 juni a.s. wordt een informatieavond voor
de basisscholen belegd met kennisoverdracht door BVL-houders.
Klachten worden geïnventariseerd in overleg
met de school. Uitvoering van werkzaamheden staan gepland voor 2011.
Tijdens het gezamenlijke dorpsradenoverleg
op 3 juni a.s. worden de evenementen onder
de aandacht gebracht, waarna binnen 14
dagen de lijsten waar nodig worden aangevuld en aangereikt aan mevrouw Van Katwijk. Tevens aanvulling met contactpersoon,
adres en telefoonnummer.
De stand van zaken van de uitvoering van
het GVVP agenderen voor de gemeenteraad.
Daarna terugkoppeling geven in het Platform
Lokale Veiligheid.
De mogelijkheden en kosten om IBNmedewerkers in te zetten voor het sneeuwvrij maken van openbare buitenruimten betrekken bij de geplande evaluatie van de
gladheidbestrijding.
Bij de portefeuillehouder navraag doen naar
de stand van zaken.
Preventietips ter voorkoming van autoinbraken bekend maken in de Peelrandwijzer
en op website.
Tijdens het vooroverleg Pinksterfeesten 2011
de capaciteit van kassa’s en garderobe bespreken.
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Afdeling Realisatie & Beheer
Afdeling KCC /
dorpsraden

Afdeling Realisatie & Beheer

Afdeling Realisatie & Beheer

Afdeling Realisatie & Beheer
Stafafdeling /
politie
Afdeling KCC /
Stafafdeling

