
VEILIGHEID ACTUEEL 
 
Resultaten veiligheidsenquête  
In de periode januari tot oktober 2006 is in de gehele gemeente Sint Anthonis een veilig-
heidsenquête uitgezet door de dorpsraden. De resultaten van de veiligheidsenquête zijn in 
thema’s gegroepeerd: sociale veiligheid, verkeersveiligheid, fysieke verloedering en subjec-
tieve veiligheid. Gedurende een aantal weken hebben wij onder de kop “Veiligheid Actueel” 
telkens een thema toegelicht. In dit laatste deel van de serie staan we stil bij subjectieve vei-
ligheid. 
 
Subjectieve veiligheid 
Subjectieve veiligheid is de beleving van veiligheid. Subjectieve veiligheid wordt door vele 
verschillende factoren beïnvloed. Bovendien is de beleving van veiligheid - het veiligheidsge-
voel - voor elke individuele persoon verschillend. Het gevoel van veiligheid kan beïnvloed 
worden door bijvoorbeeld donkere en afgelegen plekken waar je dagelijks langs moet fiet-
sen, maar wordt ook beïnvloed door feitelijk slachtofferschap. Ter verduidelijking: wanneer er 
onlangs bij u is ingebroken, dan is de kans groot dat u eerder onveiligheidsgevoelens in uw 
huis zult ervaren. 
In de enquête is de vraag gesteld of mensen zich veilig voelen in hun dorp of wijk. 76% van 
de inwoners van de gemeente Sint Anthonis heeft aangegeven zich veilig te voelen in hun 
directe woon- en leefomgeving. (Slechts) 2% van de inwoners voelt zich over het algemeen 
niet veilig in hun dorp of wijk. Dit percentage is (iets) lager dan het landelijke en regionale 
gemiddelde dat uitkomt op 3% (bron: Veiligheidsmonitor Rijk 2006).  
De mensen die hebben aangegeven zich wel eens onveilig te voelen, is gevraagd naar de 
oorzaak van hun onveiligheidsgevoelens. De belangrijkste oorzaken van onveiligheidsgevoe-
lens zijn hieronder weergegeven. 
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Straatverlichting 
Uit het diagram blijkt dat staatverlichting een belangrijke peiler is voor het veiligheidsgevoel 
van mensen. Het is dus van belang dat er voldoende straatverlichting is en dat er zo min 
mogelijk donkere plekken zijn die onveiligheidsgevoelens oproepen. Een goede verlichting 
verbetert niet alleen het veiligheidsgevoel, maar deinst ook inbrekers terug. Zij willen immers 
niet graag tijdens hun “werk” gezien worden. In de enquête is de vraag gesteld of inwoners 
tevreden zijn over de straatverlichting.  
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Uit de tabel hierboven blijkt dat inwoners van de kleinere kernen over het algemeen minder 
tevreden over de straatverlichting zijn dan inwoners van de grotere kernen. Een logische 
verklaring hiervoor is, dat in de kleinere kernen relatief meer mensen in het buitengebied of 
in de dorpsrand wonen waar – vanzelfsprekend - minder straatverlichting is.  
De resultaten van de veiligheidsenquête geven aanleiding voor de gemeente om een actief 
verlichtingsbeleid te blijven voeren en signalen over knelpunten in de openbare verlichting 
adequaat om te zetten in acties om de verlichting te verbeteren. 
 
Toezicht 
Volgens de inwoners van de gemeente Sint Anthonis komen gevoelens van onveiligheid 
mede voort uit een tekort aan algemeen (politie)toezicht. De gemeente streeft ernaar om via 
een gerichtere inzet van de gemeentelijke toezichthouder de gevoelens van veiligheid van de 
inwoners te versterken. Verder kunnen we uit de enquêteresultaten concluderen dat een 
zichtbare aanwezigheid van politie op straat een positief effect heeft op de veiligheidsbele-
ving.  
 
Vervolgstappen 
Dit was het laatste deel in de artikelenreeks over de resultaten van de veiligheidsenquête.  
De enquêteresultaten vormen een belangrijke basis voor het in de komende jaren door de 
gemeente te voeren veiligheidsbeleid. Dit zogenoemde “integraal veiligheidsbeleid” zal in de 
komende maanden in nauwe samenwerking met de dorpsraden en politie verder gestalte 
krijgen. De dorpsraden maken daarbij gebruik van de enquêteresultaten om hun inbreng en 
wensen voor het veiligheidsbeleid te formuleren. Aanspreekpunt van de dorpsraden voor de 
gemeente zijn daarbij de vertegenwoordigers 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. Wanneer 
u onveilige situaties in de gemeente signaleert, meld dit dan bij de afgevaardigde van uw 
dorp in het Platform Lokale Veiligheid. 
Voor de contactgegevens van de vertegenwoordigers van de dorpsraden in het Platform Lo-
kale Veiligheid en de complete resultaten van de veiligheidsenquête 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.  
 


