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Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 31 okto-
ber 2005 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. 
 
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 
 
1.  Opening. 

Burgemeester Verbeeten opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.  
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Spruijt (Huurders Pantein Wo-
nen), de heer Strijbosch (Pantein Wonen), de heren Rijkers en Van der Velden (Peelbe-
lang Landhorst) en de heer Willems (Dorpsraad Oploo).  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Mededelingen. 
Er zijn momenteel geen mededelingen te doen. 
 Ingekomen stukken. 
- Vermeld wordt dat exemplaren van het tijdschrift Secondant, editie augustus en okto-
ber 2005, desgewenst na afloop van de vergadering kunnen worden meegenomen. 
- De heer Van der Meer geeft een korte toelichting op de resultaten van de Politiemonitor 
Bevolking 2005. De politieregio Brabant-Noord scoort goede resultaten op het gebied 
van zowel de objectieve veiligheid (slachtofferschap e.d.) als de veiligheidsbeleving bij 
burgers. De resultaten zijn in vergelijking tot de resultaten over het jaar 2004 verbeterd.  
- Het door de korpschef van politie toegezonden artikel "Het perspectief kantelen" en de 
flyer "Jong in de buurt" van gemeente, politie en jongerenwerk worden beide voor ken-
nisgeving aangenomen.  
 

3. Bespreking verslag/actiepuntenlijst van de bijeenkomst van 10 maart 2005. 
De heer Van der Zanden vraagt of er een tekening beschikbaar is van de geplande ro-
tonde op de kruising Dokter Verbeecklaan met de Boxmeerseweg. Het antwoord luidt 
bevestigend. De tekening zal toegelicht worden bij agendapunt 7. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
bespreking actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt besproken. Alle basisscholen en V.S.O school De Korenaer zijn 
inmiddels voorzien van een strooibak. Dit actiepunt wordt derhalve van de actielijst afge-
voerd. Voor het overige wordt verwezen naar de aangepaste actielijst. 

 
4. Evaluatie fietsverlichtingsactie 29 oktober 2005. 

Op zaterdag 29 oktober jl. heeft de jaarlijkse lokale fietsverlichtingsactie plaatsgehad. In 
totaal hebben 105 klanten de werkplaatsen van de rijwielhandelaren bezocht voor de re-
paratie van hun fietsverlichting. Dit aantal is gelijk aan het aantal in 2004.  De regionale 
fietsverlichtingsactie loopt nog door tot eind januari 2006. De politie gaat de komende 
maanden extra controleren op het functioneren van fietsverlichting. Vanuit het platform 
wordt de algemene opmerking gemaakt dat de posters te laat zijn aangeleverd. Verder is 
er geen behoefte aan het grootste formaat poster. Afgesproken wordt dat de gemeente 
actie naar het GGA-verband onderneemt om volgend jaar eerder de beschikking over de 
posters te krijgen. Het platform wenst er aan vast te houden dat de jaarlijkse lokale actie 
wordt gehouden in het weekend waarop de klok wordt verzet. Het GGA-verband dient 
hiermee rekening te houden door tijdig het voorlichtingsmateriaal aan te leveren. 
Verder wordt afgesproken dat volgend jaar de informatie voor in de Peelrandwijzer te-
vens naar de digitale platformleden wordt gemaild, zodat zij desgewenst via de dorpsbla-
den voor extra publiciteit kunnen zorgen.  
 

5. Resultaten leefbaarheidsonderzoek HAS-kennistransfer. 
De heer Engbers geeft een toelichting op de in de onderzoeken naar voren gebrachte 
aanbevelingen op het gebied van veiligheid. Opmerkelijk is de prominente plaats die het 
onderwerp veiligheid in de deelrapporten inneemt. Dit onderstreept het belang dat bur-
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gers hechten aan een veilige woonomgeving en de invloed hiervan op de leefbaarheid in 
de verschillende dorpen. Het Platform Lokale Veiligheid komt in positieve zin naar voren 
als een verbindende schakel tussen inwoners en instanties die invloed kunnen uitoefe-
nen op het niveau van veiligheid. Aanbevolen wordt om de communicatie vanuit het plat-
form, en door de afgevaardigden hierin van de dorpsraden, naar de inwoners verder uit 
te bouwen. Om de afgevaardigden van de dorpsraden hierin te faciliteren zullen de publi-
caties die na afloop van de vergaderingen van het platform in de Peelrandwijzer worden 
geplaatst (Veiligheid Actueel) in het vervolg ook per mail naar de platformleden worden 
verstuurd. De heer Verhoeven onderstreept het belang van communicatie door de dorps-
raden en de vertegenwoordigers in het platform naar de eigen inwoners. De burgemees-
ter merkt afrondend op dat aan de dorpsraden is gevraagd om een reactie op de rappor-
ten te geven, waarna bekeken zal worden welke vervolgstappen worden voorgesteld. 
 

6. Stand van zaken uitvoering Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid. 
De heer Engbers licht toe dat in het gezamenlijke dorpsradenoverleg van 10 oktober jl. 
door alle dorpsraden is uitgesproken om hun medewerking te verlenen aan het uitzetten 
van de veiligheidsenquête zoals beschreven is in de Startnotitie doorontwikkeling Inte-
graal Veiligheidsbeleid. Uitgangspunt is dat wat betreft de wijze van verspreiding en in-
zameling van de enquêtes zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij de wensen van de 
dorpsraden. Ter vergadering wordt een aangepaste planning overgelegd. Vervolgens 
vraagt de heer Engbers om de gegevens van de contactpersonen van de dorpsraden 
voor het uitzetten van de enquêtes door te geven. Afgesproken wordt om de stand van 
zaken van de uitvoering van de startnotitie als vast agendapunt toe te voegen aan de 
agenda van het platform. 
 

7. Verkeerszaken  
De heer Cornelissen stelt dat het uitzicht op de kruising Deurneseweg/Nieuweweg is ver-
beterd doordat de lichtreclame uit de abri is verwijderd. Volgens de Westerbeekse Dorps-
raad is wel nog steeds sprake van een onveilige situatie. Voorgesteld wordt om ter plaat-
se bomen weg te halen of om stopborden terug te plaatsen. De dorpsraad is positief over 
de aanpassingen in de omgeving van de basisschool in verband met het Brabants Ver-
keersveiligheidsLabel. Vervolgens vraagt hij waar de hesjes voor verkeersregelaars zijn 
te verkrijgen. De heer Engbers antwoordt dat na overlegging van het bewijs van aanstel-
ling door politie de hesjes op het gemeentehuis kunnen worden geleend.  
De heer Van der Zanden vraagt of maatregelen genomen kunnen worden tegen het ille-
gaal crossen in bossen en natuurgebieden. Het komt herhaaldelijk voor dat illegale cros-
sers nabij de Hondsbergweg worden gesignaleerd. Door politie wordt aangegeven dat 
het toezicht op crossen in de bossen om capacitaire redenen lastig is evenals het treffen 
van fysieke maatregelen. Als er sprake is van vaste routes en tijdstippen waarop gecrost 
wordt kan politie iets met een signalement. Verder wordt gevraagd om kentekens te regi-
streren en door te geven aan de politie. Vervolgens vraagt de heer Van der Zanden aan-
dacht van politie voor jongeren die zich in auto's ophouden aan het Peelplein in Wester-
beek. 
De heer Manders brengt namens de werkgroep Broem naar voren dat op 22 maart 2006 
de vijfde Broemdag wordt gehouden. Voorafgaand daaraan is er op 15 maart 2006 een 
theorie-opfriscursus. Gelet op de afname van het aantal aanmeldingen is het voorlopig 
de laatste keer dat er een Broemdag wordt georganiseerd. 
Vervolgens wijst de heer Manders erop dat in de gemeente Haarlem gebruikers van "ge-
subsidieerde" scootmobielen eerst een mini-examen moeten afleggen bij een ergothereut 
alvorens de gemeente het voortuig beschikbaar stelt. In verband met het grote aantal on-
gelukken dat er met scootmobielen gebeurt, pleit hij ervoor dat ook in de gemeente Sint 
Anthonis een dergelijk examen wordt ingevoerd. De burgemeester stelt voor om dit idee 
onder de aandacht te brengen van de cluster Sociale Zaken met het verzoek hierover 
een adviesnota uit te brengen.  
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De heer Verhoeven informeert naar de stand van zaken van de subsidieaanvraag bij de 
provincie voor de verkeerssituatie aan de Lindenlaan in Stevensbeek. De heer Golden-
beld antwoordt nog geen reactie van de provincie te hebben ontvangen op het verzoek 
om cofinanciering. Naar verwachting zal er op 8 maart 2006 een besluit worden genomen over 
de betreffende aanvraag om Ceressubsidie.  
De heer Franken vraagt naar de mogelijkheid van verplaatsing van de flitspalen in Wan-
roij i.v.m. de uitbreiding van de komgrenzen. Politie zal de mogelijkheid en wenselijkheid 
hiervan opnemen met het team Verkeershandhaving. Vervolgens vraagt de heer Franken 
aandacht voor de verkeerssituatie nabij de nieuwe sporthal in Wanroij tussen de Kwik-
straat en 't Paddenpad. Afdeling Openbare Werken gaat bekijken of hiervoor een techni-
sche oplossing kan worden gevonden.    
Vervolgens licht de heer Goldenbeld aan de hand van een grote overzichtstekening de 
plannen voor de aanleg van de zogenaamde turborotonde op de kruising van de Dokter 
Verbeecklaan en de Stevensbeekseweg met de Boxmeerse- en Gemertseweg toe. De 
planning voorziet in de aanleg van de rotonde in de tweede helft van 2006. Of deze ter-
mijn gehaald wordt is afhankelijk van de te volgen planprocedure. De tekening voorziet in 
de aanleg van een fietstunnel onder de rotonde, die met name gebruikt zal worden door 
de schoolgaande jeugd in de richting van Stevensbeek. Bij het ontwerp van de rotonde is 
zowel gelet op de verkeersveiligheid als op de sociale veiligheid. Er worden door de 
aanwezigen een aantal opmerkingen bij het ontwerp gemaakt die meegenomen worden 
in het nadere overleg met de provincie. Het betreft met name de veiligheid van de over-
steek van fietsers op de Dokter Verbeecklaan en de wenselijkheid van het plaatsen van 
een VRI in relatie tot de verkeersdoorstroming. 
 

8. Brandweeraangelegenheden.  
De heer Van Dijk geeft een korte toelichting op de stand van zaken van de samenwer-
kingsinitiatieven op het terrein van brandweerzorg tussen de gemeenten in het Land van 
Cuijk. De gemeente heeft de preventietaak op orde. Alleen voor de kerken in de gemeen-
te moeten nog gebruiksvergunningen worden afgegeven. De preventiemedewerker houdt 
zich bezig met de advisering over bouwaanvragen en periodieke controles van gebruiks-
vergunningplichtige inrichtingen. Er zijn verder geen vragen aan de brandweercomman-
dant. 
 

9. Politieaangelegenheden. 
De politie heeft geen actualiteiten die zij thans wil toelichten.  
De heer Franken zegt signalen te hebben ontvangen van een toename van het aantal 
fietsendiefstallen in Wanroij en vraagt of dit bij politie bekend is. De heer Van der Klift 
zegt niets te weten van een toename van het aantal fietsendiefstallen in Wanroij. De heer 
Van der Meer wijst erop dat inwoners wel aangifte moeten doen bij diefstal van hun fiets. 
Hij zal in de politiebestanden nagaan of er daadwerkelijk een toename is geregistreerd 
van het aantal aangiften of incidenten.  
De heer Verhoeven vraagt of politie iets kan doen tegen klachten over rondhangende  
middelbare scholieren tijdens schooltijden op het speelterreintje op de hoek van de Ce-
resstraat met de Stevensbeekseweg in Stevensbeek. Het is bij politie bekend dat ter 
plaatse met enige regelmaat jongeren verblijven. Vraag is echter wanneer er sprake is 
van het veroorzaken van overlast. Afgesproken wordt dat de dorpsvereniging hierover 
zelf contact opneemt met de Scholengemeenschap Stevensbeek en met de jongeren-
werkster. 
 
 
 
 

10. Rondvraag. 
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De heer Cornelissen heeft een bericht ontvangen over slechte verlichting in een doodlo-
pende steegje aan de Beekstraat. Afdeling Openbare Werken zal bekijken wie hier voor 
de verlichting verantwoordelijk is (gemeente of Pantein Wonen). 
 

11. Datum volgende bijeenkomst. 
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 6 maart 2006 om 20.00 uur. 

 
12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en dankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng.  
 
 

 
Datum volgende bijeenkomst: maandag 6 maart 2005 om 20.00 uur in het gemeentehuis. 
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Actiepuntenlijst Platform Lokale Veiligheid (na vergadering van 31 oktober 2005). 
(Aanvullingen of wijzigingen na laatste bijeenkomst zijn vet weergegeven.) 

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

weg in Landhorst 
Maatregelen treffen ter bevordering ver-
keersveiligheid. De vereniging Peelbe-
lang Landhorst hierbij betrekken.  
Bezien welke sobere verkeersmaatrege-
len binnen bestaande budgetten kunnen 
worden gerealiseerd. Voor het traject 
binnen bebouwde kom zal aansluiting 
worden gezocht bij de geplande ri-
oolvervanging. Voor de bocht nabij 
de kruising met Waterval is een 
waarschuwingsbord geplaatst.  

gemeente/afd. 
Openbare Werken

2. 
 
 

24-03-03 verkeerssituatie Scholen-
gemeenschap Stevensbeek 

Aan een extern verkeersbureau is op-
dracht verstrekt tot het uitwerken van de 
door de leerlingen van de scholen-
gemeenschap gesignaleerde knelpun-
ten. Aansluitend aan de te nemen maat-
regelen wordt naar de verlichting geke-
ken. Er zijn vijf planvarianten nader 
uitgewerkt. Het inspraaktraject wordt 
nog nader bepaald.  

gemeente/afd.  
Openbare Werken

3. 
 
 

18-11-04 handhaving bestemmings-
verkeer in de Hoenderstraat 
in Ledeacker 

Handhaving door de gemeente is eerst 
mogelijk nadat de gemeentelijke toe-
zichthouder is opgeleid en beëdigd tot 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
(BOA). Er wordt een artikel in de Peel-
randwijzer geplaatst waarin wordt 
opgeroepen om de verkeersmaatre-
gel te respecteren. 

gemeente/afd. 
INEX 
 
 
gemeente/afd. 
Openbare Werken 
en INEX  
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 


