VEILIGHEID ACTUEEL
Resultaten veiligheidsenquête
In de periode januari tot oktober 2006 is in de gehele gemeente Sint Anthonis een
veiligheidsenquête uitgezet. De resultaten van de veiligheidsenquête zijn in thema’s
gegroepeerd: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, fysieke verloedering en subjectieve
veiligheid. In de komende weken lichten wij onder de kop “Veiligheid Actueel” telkens een
thema toe. In dit derde deel van de serie staan we stil bij sociale veiligheid.
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een belangrijk thema in de veiligheidsenquête. In de enquête zijn de
belangrijkste aspecten op het gebied van de sociale veiligheid uitgelicht. Hierbij moet u
denken aan aspecten als jongerenoverlast, uw buurt als geheel, drugsoverlast en
woninginbraak.
Uit de enquête blijkt dat inwoners van de gemeente Sint Anthonis de sociale veiligheid over
het algemeen positief beoordelen. De bewoners is gevraagd hoe zij de sociale veiligheid
ervaren. Opvallend is dat maar enkele inwoners ontevreden zijn over de sociale veiligheid in
hun directe leefomgeving. Ook het gemiddelde rapportcijfer (7.1) geeft aan dat de bewoners
tevreden zijn over de sociale veiligheid. De rapportcijfers per kern zijn als volgt:
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Voor een vergelijking tussen de kernen onderling zijn hieronder grafieken weergegeven.
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Uit deze grafieken blijkt dat inwoners van Sint Anthonis en Stevensbeek de sociale veiligheid
het minst positief ervaren. Over het algemeen geldt dat naarmate de omvang van een kern
groter is, inwoners minder positief zijn over de veiligheid in hun directe leefomgeving.
Het relatief hoge percentage ontevredenen in Stevensbeek lijkt een uitzondering te vormen
op de regel dat in kleinere kernen inwoners de sociale veiligheid positiever beoordelen dan in
grotere kernen.
Drugs(overlast)
Volgens de geënquêteerden is er in de gemeente Sint Anthonis maar weinig sprake van
drugsoverlast. Slechts 1% van de inwoners geeft aan hier regelmatig last van te hebben en
6% geeft aan dat zij soms last hebben van drugsoverlast. Dit zijn geringe aantallen.

Opvallend is wel dat Stevensbeek aanzienlijk slechter scoort. De hogere ontevredenheid in
Stevensbeek wordt bevestigd door de beantwoording van de open vraag, waarin regelmatig
de omgeving “Radioplassen” wordt genoemd in relatie tot drugsgebruik.
Hieronder is een vergelijking gemaakt van de uitkomsten van de enquête met landelijke en
regionale cijfers. De percentages duiden op de inwoners die van mening zijn dat
drugsoverlast vaak voorkomt.
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Woninginbraak
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet. Elk jaar
wordt er in Nederland volgens de cijfers van politie ongeveer 100.000 keer ingebroken.
In de enquête is de vraag gesteld hoe vaak woninginbraak in de naaste omgeving voorkomt.
6% van de inwoners heeft aangegeven dat er vaak sprake is van woninginbraak. Opvallend
is dat in Oploo 13% van de geënquêteerden heeft aangegeven dat woninginbraak vaak
voorkomt. Dit hoge percentage lijkt in belangrijke mate verklaard te kunnen worden door het
toevallige moment dat de enquête is verricht. Politiecijfers bevestigen ook niet dat er in
Oploo meer sprake is van woninginbraak dan in de andere kernen.
Ook u kunt bijdragen aan de vermindering van het aantal woninginbraken. Zie hiervoor de
tips in het artikel elders in deze informatiepagina “Wees inbrekers een stapje voor”, of kijk op
de website: www.politiekeurmerk.nl.
Jongerenoverlast
Uit de enquête is naar voren gekomen dat in de gemeente Sint Anthonis, afgezet tegen
landelijke en regionale cijfers, in beperkte mate jongerenoverlast wordt ervaren. 56% van de
geënquêteerden heeft aangegeven dat jongerenoverlast (bijna) nooit voorkomt.
Het percentage respondenten dat aangeeft dat jongerenoverlast vaak voorkomt ligt in de
gemeente Sint Anthonis aanmerkelijk lager dan het regionale en landelijke gemiddelde.
De percentages zijn weergegeven in de volgende diagrammen.
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De veiligheidsenquête is een initiatief van de gemeente, de dorpsraden en het Platform
Lokale Veiligheid. Het Platform Lokale Veiligheid is een forum waar signalen, knelpunten en
verzoeken uit de gemeenschap bij gemeente en politie onder de aandacht kunnen worden
gebracht. Wanneer u onveilige situaties in de gemeente signaleert, meld dit dan bij de
afgevaardigde van uw dorp in het Platform Lokale Veiligheid.
Voor de complete resultaten van de veiligheidsenquête en de contactgegevens van de
vertegenwoordigers van de dorpsraden in het Platform Lokale Veiligheid verwijzen wij u naar
de website www.sintanthonis.nl. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met Willem Engbers
van de gemeente Sint Anthonis, team Juridische zaken en Veiligheid, telefoon: 0485–388
808.

