
 1

 
 
 
Conceptverslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 
21 mei 2007 in het bureau van politie te Boxmeer. 
 
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. Voorts zijn aanwezig vertegenwoordigers van de 
raadsfracties CDA, Kern & Punt, Samen Welzijn en Welzijn voor Iedereen. 
 
1.  Opening. 

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.  
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Franken (Dorpsraad Wanroij) en 
van mevrouw Van de Werf (Pantein Wonen).  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Mededelingen. 
* De heer Van der Zanden heeft zich teruggetrokken als vertegenwoordiger van de Wes-
terbeekse Dorpsraad en wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het platform.  
* De heer Hendriks vergezelt de heer Spruijt van de Huurdersvereniging Pantein Wonen 
en zal op termijn de huurdersvereniging gaan afvaardigen in het platform.  
* De heer Van der Meer deelt mee dat de districtschef van politie Land van Cuijk, de 
heer Van Leeuwen, graag deze bijeenkomst had bijgewoond maar helaas verhinderd is. 
* Voorts deelt de heer Van der Meer mede dat de gemeente Sint Anthonis door de 
korpschef van politie Brabant-Noord is uitgekozen voor een pilotstudie naar de integratie 
van politie in de samenleving en de wijze waarop in de praktijk door betrokkenen werk 
wordt gemaakt van integrale veiligheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Neder-
landse Politieacademie in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. De gemeente 
Sint Anthonis is één van vijf gemeenten in Nederland waar de pilotstudie wordt verricht. 
* De heer Engbers deelt mede dat vanochtend het besluit van het Ministerie van Justitie 
is ontvangen, waarin de heer Hubers de reeds lang verwachtte opsporingsbevoegdheid 
wordt toegekend. In het schrijven wordt de korpschef van de politieregio gevraagd om zo 
spoedig mogelijk tot beëdiging over te gaan.  
Ingekomen stukken. 
* De heer Engbers deelt mee dat exemplaren van het tijdschrift Secondant, editie februa-
ri en april 2007, desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegeno-
men. 
* Van de Dorpsraad Sint Tunnis is een schrijven ontvangen over de parkeerdruk op De 
Merret. Afgesproken wordt om deze brief te behandelen bij agendapunt 6: Verkeersza-
ken.  
 

3. Bespreking verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 15 februari 2007. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag informeert de heer Van der Velden naar het overleg met 
Scholengemeenschap Stevensbeek over het project Veilige Huisjes. De heer Engbers 
geeft aan niet te weten in hoeverre dit inmiddels met het schoolbestuur is besproken. De 
heer Van der Velden zal hierover nader worden geïnformeerd. 
bespreking actiepuntenlijst 
Naar aanleiding van de informatie-/inspraakavond over de voorgenomen verkeersmaat-
regelen aan De Quayweg wordt het verkeersplan op onderdelen aangepast. De Vereni-
ging Peelbelang Landhorst zal de definitief gekozen maatregelen communiceren naar de 
inwoners van Landhorst. 
De verkeerssituatie nabij Scholengemeenschap Stevensbeek wordt meegenomen bij het 
opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De situatie wordt bezien in 
samenhang met de aanleg van de rotonde Boxmeerseweg/Gemertseweg en de uitbrei-
ding van Scholengemeenschap Stevensbeek met de locatie Eymard Ville. 
Verwezen wordt verder naar de aangepaste actiepuntenlijst. 
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4. Presentatie politie: speerpunten en prioriteiten in de dagelijkse werkpraktijk. 
De heer Van der Meer, chef van het politieteam Boxmeer/Sint Anthonis, geeft een pre-
sentatie over de in de gemeente Sint Anthonis meest voorkomende criminaliteit en de 
ontwikkelingen daarin. De hand-out van deze presentatie is bij het verslag gevoegd.  
De heer Van der Meer geeft aan content te zijn met de ruime vertegenwoordiging van de 
gemeenteraad bij deze bijeenkomst.  
Het zwaartepunt in de criminaliteit in de gemeente Sint Anthonis ligt bij vermogensdelic-
ten, waaronder woninginbraken en diefstal uit motorvoertuigen. Daarnaast komen er in 
Sint Anthonis veelvuldig vernielingen en zaakbeschadigingen voor. In het activiteitenplan 
van politie wordt prioriteit gegeven aan o.a. de bestrijding van woninginbraken, (huiselijk) 
geweld en jeugdoverlast. Horecabezoek in de gemeente Sint Anthonis leidt tot een toe-
name van het aantal vernielingen en geweldsdelicten.  
Het platform is van mening dat de bestrijding van woninginbraken ruime aandacht ver-
dient en dat Pantein Wonen hier voor wat betreft haar bestaande woningbestand een ac-
tieve rol in kan vervullen. De heer Van der Meer ligt vervolgens de diverse aangiftemo-
gelijkheden toe. De heer Kemperman vraagt welke werkzaamheden er blijven liggen als 
gevolg van de prioritering bij politie. De heer Van der Meer geeft aan dat er bij aangiften 
van geweld altijd onderzoek wordt gedaan. Ook in gevallen waarin er geen dader be-
kend is. Fout parkeren heeft niet de hoogste prioriteit bij politie. De gemeente kan met 
de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) hierin op korte termijn zelf ac-
tie ondernemen alsook tegen de zogenaamde kleine ergernissen in de openbare ruimte. 
In totaal zijn er 36 politiemedewerkers werkzaam bij het team Boxmeer/Sint Anthonis die 
proberen de veiligheid in deze gemeenten zo goed mogelijk te waarborgen. De burge-
meester memoreert eraan dat bewoners ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid 
hebben bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving.  
De heer Van der Meer beaamt dit. In de artikelenreeks in de Peelrandwijzer naar aanlei-
ding van de gehouden veiligheidsenquête is door de gemeente hier volgens hem op een 
goede manier de aandacht op gevestigd.  
Afgesproken wordt dat de heer Engbers de informatie uit de presentatie van politie zal 
verwerken in de eindversie van de Integrale Veiligheidsnota die eind dit jaar ter besluit-
vorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De heer Van der Meer sluit af 
met de mededeling dat hij tegen het eind van dit jaar graag nogmaals voor de gemeen-
teraad een toelichting op de werkzaamheden van politie geeft. De bedoeling daarvan is 
nadrukkelijk om het gemeentebestuur te betrekken bij de keuzes in de werkzaamheden 
en prioriteiten van de politieorganisatie. 
 

5. Voortgang opzet Integraal Veiligheidsbeleid. 
De heer Engbers deelt mee dat hij van de dorpsraden, met uitzondering van de Dorps-
raad Oploo, inmiddels de op de resultaten van de veiligheidsenquête gebaseerde bijdra-
gen heeft ontvangen voor het in de komende jaren te voeren integrale veiligheidsbeleid. 
Deze bijdragen zijn gebundeld en worden als bijlage gevoegd bij de integrale veiligheids-
nota. Ter vergadering wordt een overzicht uitgereikt van de aandachtsgebieden die door 
de dorpsraden naar voren zijn gebracht (tevens bij het verslag gevoegd). De gemelde 
verkeerssituaties worden meegenomen bij het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan. Voor de overige aandachtsgebieden is reeds nagedacht over mogelijke 
maatregelen of zijn beproefde instrumenten in kaart gebracht. Het platform kan zich erin 
vinden dat de op het overzicht vermelde onderwerpen als inbreng van de dorpsraden in 
de integrale veiligheidsnota tot aandachtsgebied worden benoemd. Met uitzondering van 
de bestrijding van overlast nabij de Radioplassen gaat het hier om algemene thema’s.  
De burgemeester geeft aan dat de informatie die uit de veiligheidsenquête op dorpsni-
veau naar voren is gekomen ook meegenomen zal worden bij het opstellen van de 
dorpsontwikkelingsplannen, waarin leefbaarheid en veiligheid in samenhang bezien zul-
len worden en acties per dorp concreet in beeld worden gebracht. 
Voor het vervolgtraject wordt afgesproken dat in de volgende bijeenkomst de concept 
eindversie van de integrale veiligheidsnota wordt besproken, waarna deze ter behande-
ling zal worden doorgeleid naar burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. 
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6. Verkeerszaken. 
De heer Dekkers licht het formulier toe waarin de Dorpsraad Sint Tunnis er aandacht voor 
vraagt dat het veelvuldig voorkomt dat er geen parkeerplaatsen op de Merret beschikbaar 
zijn voor winkelend publiek. De suggestie wordt gedaan om medewerkers van de ge-
meente hun auto op het parkeerterrein aan de Breestraat te laten parkeren. De heer Ver-
waijen antwoordt dat het personeel van de gemeente reeds verzocht wordt om alleen ge-
bruik te maken van de buitenring van het parkeerterrein aan de Merret. Uit tellingen is 
overigens eerder gebleken dat het niet zo vaak voorkomt dat er geen parkeerplaatsen op 
de Merret beschikbaar zijn. Vanwege personele wisselingen wordt afgesproken om de 
oproep aan het personeel te herhalen om op de Merret enkel gebruik te maken van de 
parkeerplaatsen in de buitenring. 
De heer Verwaijen licht toe dat er op korte termijn een informatieavond wordt georgani-
seerd voor de bewoners van de Hoefstraat en de betreffende buurtvereniging over de 
idee om op deze weg éénrichingsverkeer in te stellen. 
Voorts deelt de heer Verwaijen mede dat er in juni een tweede bijeenkomst gepland 
wordt van de klankbordgroep voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 
De planning is dat het GVVP eind dit jaar ter vaststelling wordt aangeboden aan de ge-
meenteraad. 

 
7. Brandweeraangelegenheden. 

De heer Van Dijk geeft aan dat er momenteel geen bijzonderheden zijn om mededeling 
van te doen. De burgemeester deelt mede dat er een vacature is ontstaan bij het be-
roepspersoneel van de brandweer door het vertrek van Ton van der Zanden naar de ge-
meente Mill. Met het oog op de districtsvorming voor de brandweer in het Land van Cuijk 
wordt bekeken hoe deze vacature nu het beste kan worden ingevuld. 
 

8. Politieaangelegenheden. 
De actualiteiten met betrekking tot politie zijn besproken bij agendapunt 4. 
De heer Kemperman geeft aan er verheugd over te zijn dat er afspraken met politie zijn 
gemaakt over het handhaven van bestemmingsverkeer. De heer Van der Klift geeft aan 
dat politie hier incidenteel aandacht aan zal besteden. Vervolgens vraagt hij betrokkenen 
om de kentekenbewijzen van overtreders door te geven, zodat politie hen daarop kan 
aanspreken. 
 

9. Rondvraag. 
De heer Van der Velden vraagt of de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) wel vol-
doende tijd heeft om zijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De burgemeester 
antwoordt dat de betreffende medewerker voor halve dagen is vrijgemaakt voor toezicht-
houdende taken en dat dit vooralsnog voldoende lijkt te zijn. 
De heer Kemperman vraagt aandacht voor de certificering van bestuurders van grote 
landbouwvoertuigen. Vraag is of voor het besturen van deze voertuigen een tractorrijbe-
wijs volstaat. Deze vraag wordt voorgelegd aan de heer Daniëls, taakaccenthouder Ver-
keer van politie. 
De Dekkers vraagt of er al zicht op is wanneer gestart wordt met de aanleg van de tur-
borotonde op de kruising van de Dokter Verbeecklaan met Boxmeerseweg/Gemertse-
weg. Geantwoord wordt dat dit afhankelijk is van het al dan niet inkomen van bezwaren. 
Vervolgens vraagt de heer Dekkers hoe het verkeer zal worden afgewikkeld tijdens de 
aanleg van de rotonde. De heer Verwaijen antwoordt dat de provincie daarvoor een ver-
keerscirculatieplan gaat opstellen.  
De heer Reijnen (raadslid CDA) spreekt zijn waardering uit voor het goede werk van het 
platform en bedankt het platform en politie voor de ontvangen uitnodiging. 
Mevrouw Baltussen vraagt of de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) voor de vol-
gende vergadering kan worden uitgenodigd om een toelichting op zijn werkzaamheden te 
geven. Het platform vindt dit een goed voorstel. Afgesproken wordt dat de toezichthou-
der/boa voor de volgende bijeenkomst wordt uitgenodigd. 
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De heer Peters maakt melding van het niet reageren door de buitendienst van een mel-
ding op het storingsnummer van glas op de weg, na de vernieling van een bushokje. 
De heer Verwaijen zal dit hiernaar navraag doen bij de buitendienst.  
 

10. Datum volgende bijeenkomst. 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 augustus 2007 om 20.00 uur. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt politie voor de gastvrije ontvangt op het politiebureau in Boxmeer. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng.  
 

 
Datum volgende bijeenkomst: maandag 27 augustus 2007 om 20.00 uur in het gemeente-
huis. 
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Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid: na vergadering van 21 mei 2007. 
(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.) 

 
 Datum: Onderwerp: Actie: Door: 
1. 24-03-03 verkeerssituatie De Quayweg in 

Landhorst 
Op 25 april 2007 is er een inspraakavond ge-
weest voor de inwoners van Landhorst.  
Naar aanleiding daarvan worden de plannen 
op onderdelen aangepast. 

gemeente/team 
Civieltechniek 

2. 
 
 

24-03-03 verkeerssituatie Scholen-
gemeenschap Stevensbeek/ 
project Eigenwijs 

De verkeerssituatie wordt meegenomen bij 
het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan. De situatie wordt bezien in 
samenhang met de aanleg van de rotonde 
Boxmeerseweg/Gemertseweg en de uitbrei-
ding van Scholengemeenschap Stevensbeek 
met de locatie Eymard Ville.  

gemeente/team 
Civieltechniek 

3. 
 
 

18-11-04 handhaving bestemmingsver-
keer (in de Hoenderstraat in 
Ledeacker en de Sambeekse-
dijk in Sint Anthonis) 

In de Peelrandwijzer van 7 februari 2007 heeft 
een publicatie gestaan waarin is opgeroepen om 
de verkeersmaatregel te respecteren. 
Politie zal incidenteel aandacht besteden aan 
de handhaving van de verkeersmaatregel. 
Verzocht wordt om kentekenbewijzen van 
overtreders door te geven aan politie. 

politie 

4. 
 
 

16-11-06 Integraal Veiligheidsbeleid De concept eindversie van de integrale veilig-
heidsnota wordt geagendeerd voor volgende 
bijeenkomst van het platform (27 aug ’07). 

gemeente/team 
Juridische Zaken & 
Veiligheid 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 



Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) voor de gemeente Sint Anthonis 
 
Op dinsdag 3 juli is de toezichthouder van de gemeente Sint Anthonis, Wiel Hubers, beëdigd 
als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Onder het toeziend oog van loco-
burgemeester Bos legde Wiel Hubers op het politiebureau in Cuijk de belofte af tegenover 
districtschef Van Leeuwen. 

 
Met deze beëdiging heeft de 
toezichthouder 
bevoegdheden in handen 
gekregen om zijn functie nog 
beter uit te kunnen oefenen. 
Vanaf nu kan Wiel Hubers 
verbaliseren, oftewel be-
keuringen uitschrijven.  
Het doel van het algemene 
toezicht in de openbare 
ruimte is om de leefbaarheid 
in de gemeente en het 
gevoel van veiligheid van 
mensen te versterken. Vaak 
gaat het daarbij om kleine 
ergernissen, zoals zwerfvuil 
en hondenpoep. De inzet 

van de boa heeft een belangrijke preventieve werking, maar soms kan het nodig zijn om een 
sanctie op te leggen als algemene gedragsregels worden overtreden of fatsoensnormen 
worden genegeerd. 
De boa kan bekeuren voor onder andere fout parkeren, overtreden/negeren bestemmings-
verkeer, illegaal stoken, maar ook voor wildplassen en het niet-aangelijnd uitlaten van hon-
den. In de zomer houdt de boa veelvuldig toezicht op de recreatie bij de Radioplassen. 
 
Heeft u klachten over de overtreding van gedragsnormen of suggesties voor het toezicht 
door de boa, dan kunt u deze mailen naar: boa@sintanthonis.nl of tijdens kantooruren door-
geven aan de receptie van het gemeentehuis op telefoonnummer: 0485 - 388 888 (graag uw 
telefoonnummer vermelden zodat de boa contact met u kan opnemen).   



Politie Brabant-Noord
• District Land van Cuijk

District Land van CuijkDistrict Land van Cuijk

Sint Anthonis



Politie Brabant-Noord
• District Land van Cuijk

Criminaliteit Sint AnthonisCriminaliteit Sint Anthonis
Het zwaartepunt vindt men bij 
vermogenscriminaliteit.
Met name in diefstal uit voertuigen (87 
in 2006)
Meeste feiten in het dorp Sint Anthonis
Op laatste dia het totaaloverzicht.
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Criminaliteit Sint AnthonisCriminaliteit Sint Anthonis

310Winkeldiefstal

622467Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

291145Overige vermogensdelicten

313Diefstal af/uit/van overige voertuigen

311Zakkenrollerij

522043Diefstal van brom-, snor-, fietsen

1045Diefstal van motorvoertuigen

702787Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

16622Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis

491950Diefstal/inbraak woning

VST 0720072006Aangifte opgenomen vermogensfeiten

Sint Anthonis
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Criminaliteit Sint AnthonisCriminaliteit Sint Anthonis

Vermogensfeiten
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Politie Brabant-Noord
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Criminaliteit Sint AnthonisCriminaliteit Sint Anthonis

001Aantasting openbare orde

752969Vernieling cq. zaakbeschadiging

001Overval

310Straatroof

341328Mishandeling

341313Bedreiging

313Openlijk geweld (persoon)

007Zedenmisdrijf

vst 200720072006Aangifte opgenomen geweld

Sint Anthonis
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Criminaliteit Sint AnthonisCriminaliteit Sint Anthonis
Geweld
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Diefstal uit woningenDiefstal uit woningen
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INBRAKEN WONINGENINBRAKEN WONINGEN
Dorp St. AnthonisDorp St. Anthonis
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Diefstal a/u autoDiefstal a/u auto
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Vernielingen Vernielingen StSt Anthonis 2006Anthonis 2006
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Criminaliteit per dorp(Criminaliteit per dorp(20052005--2007 opgeteld2007 opgeteld))

00010000Restcategorie

282181644Overige vermogensdelicten

02230010Brand/ontploffing

00100000Overval

043141060Mishandeling

13420021Bedreiging

00000120Openlijk geweld (persoon)

01130200Zedenmisdrijf

01120210Verkeersongevallen

01110000
Diefstal af/uit/van overige 
voertuigen

00100000Zakkenrollerij

0114230311
Diefstal van brom-, snor-, 
fietsen

03010010Diefstal van motorvoertuigen

41803402632
Diefstal uit/vanaf 
motorvoertuigen

11060923
Diefstal/inbraak 
box/garage/schuur/tuinhuis

293270612Diefstal/inbraak woning

Westerb
eekWanroij

Steven
sbeek

Sint 
Anthonis

Rykevoo
rt-De
WalsertOploo

Ledeac
ker

Landhor
stAangifte OM
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Incidenten Incidenten ““top 20 stratentop 20 straten””..

Top 20 van incidenten per straat in de gemeente St. Anthonis in 2007. Stevensbeekseweg scoort zo hoog 
omdat de scholengemeenschap conform afspraak in convenant van alle zaken melding maakt. Betreft alle 
straten in de gemeente St Anthonis, waardoor enkele straten dubbel voorkomen. Tot op heden 749 
incidenten ter kennis gebracht van de politie.

8waar: GROTESTRAAT15waar: LEPELSTRAAT

10waar: DORPSSTRAAT15waar: DE MERRET

10waar: RADIOWEG17waar: BOXMEERSEWEG

10waar: SAMBEEKSEDIJK17waar: DORPSSTRAAT

10waar: OUDE BREESTRAAT18waar: BREESTRAAT

10waar: MOLENSTRAAT24waar: MGR BEKKERSSTRAAT

11waar: MOLENSTRAAT25waar: DEURNESEWEG

11waar: GROTE BAAN27waar: BRINK

13waar: DE QUAYWEG34waar: GEMERTSEWEG

14waar: LEPELSTRAAT37waar: STEVENSBEEKSEWEG

IncidentenStraatnaamIncidentenStraatnaam

Incidenten 2007 gemeente St Anthonis
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310Drugshandel

001Restcategorie

001Milieu groen

310Winkeldiefstal

622467Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

002Burengerucht (relatieproblemen)

752969Vernieling cq. zaakbeschadiging

001Restcategorie

291145Overige vermogensdelicten

318Brand/ontploffing

001Overval

310Straatroof

341328Mishandeling

341313Bedreiging

313Openlijk geweld (persoon)

007Zedenmisdrijf

837Verkeersongevallen

313Diefstal af/uit/van overige voertuigen

311Zakkenrollerij

522043Diefstal van brom-, snor-, fietsen

1045Diefstal van motorvoertuigen

702787Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

16622Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis

491950Diefstal/inbraak woning

Verzamelblad aangiften:        2006   2007  2007 cumVerzamelblad aangiften:        2006   2007  2007 cumVerzamelblad aangiften:        2006   2007  2007 cum
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KorpsprioriteitenKorpsprioriteiten
Activiteitenplan 2007Activiteitenplan 2007

Geweld
Woninginbraken
Diefstal aan/uit auto
Hufterig gedrag
Jeugdoverlast
Hennepteelt
Korpsprojecten/TLPC



Vervolgtraject

Aandachtsgebieden:

inbreng dorpsraden 
Preventie Woninginbraak
Te hard rijden
Fysieke verloedering (rommel en vuil op straat / 
hondenpoep)
Jongerenoverlast (tijdens uitgaansavonden)
Overlast Radioplassen
Concrete verkeerssituaties →Verkeersveiligheidsplan



Vervolgtraject

Aandachtsgebieden: Maatregelen:

* Preventie Woninginbraak * Politie Keurmerk Veilig 
Wonen / IPP / Voorlichting  

* Te hard rijden * Handhaving / duurzaam veilig
* Fysieke verloedering * Toezicht / onderhoud

en (her)inrichting op. ruimte
* Jongerenoverlast (tijdens uitgaan) * Kwaliteitsmeter Veilig 

Uitgaan / 
Alcoholpreventieproject

* Overlast Radioplassen * Toezicht / Handhaving 
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