VEILIGHEID ACTUEEL
Resultaten veiligheidsenquête
In de periode januari tot oktober 2006 is in de gehele gemeente Sint Anthonis een
veiligheidsenquête uitgezet door de dorpsraden. 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 vierde deel van de serie staan we stil bij fysieke verloedering.
Fysieke verloedering
Onder fysieke verloedering wordt verstaan: het bekladden van muren en gebouwen, rommel
en vuil op straat, hondenpoep op straat, slecht onderhouden groen en vernieling aan
straatmeubilair. Aan inwoners is de vraag gesteld hoe vaak deze problemen in hun
woonomgeving voorkomen. In volgorde van belangrijkheid komen volgens de
geënquêteerden de volgende probleembeschrijvingen het vaakst voor in de gemeente:
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komt soms/vaak voor
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66 %
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57 %
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komt (bijna) nooit voor
30 %
38 %
43 %
39 %
88 %

(restantpercentage = weet niet/geen mening)

In dit artikel gaan we nader in op de nummer 1 en 2 van ergernissen binnen de categorie van
fysieke verloedering.
Hondenpoep
In Nederland staat hondenpoep al jaren op nummer 1 in de top-10 van ergernissen in de
openbare ruimte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in onze gemeente hondenpoep
binnen de categorie van fysieke verloedering op nummer 1 staat. Slechts 30 % van de
ondervraagden heeft aangegeven dat hondenpoep in hun leefomgeving (bijna) nooit
voorkomt. Hondenpoep op straat wordt dus door veel inwoners als hinderlijk ervaren.
25 % van de geënquêteerden heeft aangegeven dat hondenpoep op straat vaak voorkomt.
Dit percentage is lager dan het regionale en landelijke gemiddelde. Uit onderstaande
vergelijking tussen de dorpen blijkt dat in Landhorst en Ledeacker de minste overlast van
hondenpoep wordt ervaren.
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Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is het de bezitters van honden niet
toegestaan om uitwerpselen van honden achter te laten op openbare wegen, voetpaden,
plantsoenen, groenstroken, speelterreinen en bospaden. Dit gebod wordt opgeheven indien
de eigenaar of houder van de hond er voor zorgt dat de uitwerpselen direct na de boodschap
worden verwijderd. We vragen hondenbezitters om deze ruimplicht ook daadwerkelijk na te

leven. Neem dus een schepje of zakje mee als je je viervoeter uitlaat, zodat de hondenpoep
netjes opgeruimd wordt en een ander er geen overlast van ondervindt. Zo draagt u zelf bij
aan het tegengaan van fysieke verloedering.
Rommel en vuil op straat
Rommel en vuil op straat wordt door veel inwoners als probleem ervaren. Volgens maar liefst
57 % van de inwoners komt rommel en vuil op straat soms (40 %) dan wel vaak (17 %) voor
in de gemeente. Slechts 38 % van de ondervraagden heeft aangegeven (bijna) nooit last te
ondervinden van rommel en vuil op straat. Toch komt dit probleem, volgens de
enquêteresultaten, in de gemeente Sint Anthonis in mindere mate voor dan in vergelijking
met het landelijke of regionale gemiddelde. Zo blijkt uit onderstaande diagram. Uit de
vergelijking tussen de kernen valt op dat in Stevensbeek een hoger percentage van de
inwoners dikwijls rommel en vuil op straat ervaart. Het is niet mogelijk om hiervoor met
zekerheid een logische verklaring te geven.
Rom m el en vuil op straat
Rom m el en vuil op straat
Kom t vaak voor
Sint
Anthonis;
17%
Landelijk;
25%

Ko mt vaak vo o r
Gemeente
Westerbeek
Stevensbeek
Landhorst
Ledeacker
Oploo
Wanroij

Brabantnoord;
20%

Sint Anthonis
0%

10%

20%

30%

40%

De gemeente spant zich in om uw woon- en leefomgeving schoon en netjes te houden. Ook
u kunt een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verloedering van uw buurt of straat.
Laat dus geen afval achter op straat, maar gooi het in de her en der aanwezige afvalbakken.
In onze dorpen heeft sociale controle (gelukkig) een positieve uitwerking op de leefbaarheid
en veiligheid: spreek medebewoners die afval op straat weggooien of achterlaten aan op dit
ongewenste gedrag. Zo ziet u, een ieder kan een steentje bijdragen aan een schone,
leefbare en veiligere samenleving!
Wanneer u onveilige situaties in de gemeente signaleert, meld dit dan bij de afgevaardigde
van uw dorp in 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.
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.

