
VEILIGHEID ACTUEEL 
Informatie uit het Platform Lokale Veiligheid 
 
Resultaten van de veiligheidsenquête  
In de periode januari tot oktober 2006 is in de gehele gemeente Sint Anthonis een 
veiligheidsenquête uitgezet door de dorpsraden. In totaal zijn er 2065 enquêtes verspreid, 
waarvan er 689 zijn terugontvangen (33%). Aan de hand van de resultaten is per dorp een 
deelrapport opgesteld en voor de gehele gemeente een totaalrapport.  
De resultaten van de veiligheidsenquête zijn op donderdag 16 november jl. tijdens de 
vergadering van het Platform Lokale Veiligheid gepresenteerd. De enquêteresultaten vormen 
een belangrijke basis voor het op te zetten veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Dit 
veiligheidsbeleid stelt de gemeente in nauwe samenwerking met de dorpsraden op. In het 
platform is afgesproken dat de dorpsraden - mede aan de hand van de enquêteresultaten – 
vóór 1 februari 2007 hun inbreng en wensen voor de komende jaren inventariseren. 
De rapporten met de resultaten van de veiligheidsenquêtes zijn in te zien op de website van 
de gemeente: www.sintanthonis.nl. Op de site is ook een presentatie geplaatst waarin 
opmerkelijke bevindingen en conclusies grafisch zijn weergegeven in tabellen en 
diagrammen.  
 
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. Deze week staan we 
allereerst stil bij de beantwoording van de enquêtevragen over de bekendheid van het 
Platform Lokale Veiligheid en de bekendheid van de vertegenwoordigers van de dorpsraden 
in dit overleg. 
 
De bekendheid van het Platform Lokale Veiligheid 
Uit de enquête is gebleken dat slechts dertig procent van de inwoners ervan op de hoogte is 
dat in de gemeente Sint Anthonis een Platform Lokale Veiligheid bestaat. Het Platform 
Lokale Veiligheid is een overleg waarin gemeente, politie, brandweer en 
woningbouwcorporatie met afgevaardigden van de zeven dorpsraden uit onze gemeente van 
gedachten wisselen over veiligheid in de breedste zin des woords.  
Het idee achter het platform is dat de dorpsraden op deze wijze het beste op de hoogte zijn 
van wat er in de eigen dorpskern aan actuele zaken op het gebied van veiligheid speelt. In 
het platform worden deze onderwerpen ter sprake gebracht, waarna we bekijken wat we 
daaraan kunnen doen en wie dit het beste kan oppakken (bijvoorbeeld door de gemeente, 
politie, Pantein Wonen of door bewoners zelf).  
Uit de enquête is naar voren gekomen dat niet alleen het platform relatief onbekend is, maar 
dat veel inwoners ook niet weten wie de vertegenwoordigers van hun dorp in het Platform 
Lokale Veiligheid zijn. De percentages verschillen per dorp, maar gemiddeld kent slechts 
zesentwintig procent van de inwoners de afgevaardigde(n) uit hun dorp in het 
veiligheidsplatform. 
Voor het goed functioneren van het platform is het belangrijk dat inwoners weten wie hun 
vertegenwoordigers in het Platform Lokale Veiligheid zijn. Zij kunnen dan de in hun dorp 
spelende (verkeers)veiligheidsproblemen bij de vertegenwoordiger(s) onder de aandacht 
brengen. De platformleden kunnen pas dan op een effectieve manier invulling geven aan de 
rol van “intermediair” of “schakel” tussen inwoners en de gemeente, politie en andere 
instanties, zoals de provincie of het georganiseerde ouderenwerk. 



 
 
Om de bekendheid van de vertegenwoordigers te vergroten volgen hieronder de namen van 
de vertegenwoordigers van de dorpraden in het Platform Lokale Veiligheid: 
Landhorst  -  Vereniging Peelbelang Landhorst   
 de heer K. van der Velden en de heer H. Rijkers 

Ledeacker  -  Dorpsvereniging “’t Leker” 
 de heer E. Kemperman 

Oploo  -  Dorpsraad Oploo 
 de heer A. Willems en de heer R. van de Steeg 

Sint Anthonis  -  Dorpsraad Sint Tunnis 
 de heer L. Dekkers en mevrouw E. Baltussen 

Stevensbeek  -  Dorpsvereniging “Ruimte voor Morgen”  
 de heer C. Verhoeven en de heer M. Peters 

Wanroij  -  Dorpsraad Wanroij    Wanroij’s Actie Comité  
 de heer R. Franken   ▪     de heer W. Manders 

Westerbeek  -  Westerbeekse Dorpsraad 
 de heer P. van der Zanden en de heer N. Cornelissen 

 
(niet iedereen was aanwezig bij het maken van de foto) 
 
 
De contactgegevens van deze vertegenwoordigers zijn te raadplegen op de website 
www.sintanthonis.nl of op te vragen bij Willem Engbers van de gemeente Sint Anthonis.  
Voor deze en andere vragen over het Platform Lokale Veiligheid kunt u contact opnemen 
met de heer Engbers onder telefoonnummer: 0485-388 808.  
 
   


