
VEILIGHEID ACTUEEL 
 
Informatie uit het Platform Lokale Veiligheid 
 
Het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis is een overleg waarin gemeente, politie, 
brandweer en bewoners communiceren over veiligheid. Tijdens de afgelopen bijeenkomst op 
15 juni jl. is onder andere gesproken over de volgende onderwerpen. 
 
Jong in de buurt 
De gemeente, het georganiseerd jongerenwerk en politie werken intensief samen om het 
verblijf van jongeren in de openbare ruimte (jongeren in de buurt) waar dit nodig is in goede 
banen te leiden. De werkwijze bestaat uit nauwe contacten en geregeld overleg tussen de 
jongerenwerkster, de jeugdagent en de beleidsmedewerkster jeugd (gemeente). 
Is er sprake van overlast op een bepaalde locatie dan worden er contacten gelegd met de 
jongeren in kwestie én met de betrokken buurtbewoners om in onderling overleg afspraken 
te maken of oplossingen te zoeken. Het platform heeft waardering voor de wijze waarop het 
uitvoerdersnetwerk Jong in de Buurt in de praktijk functioneert en ziet graag dat de inspan-
ningen en prestaties (nog) beter voor het voetlicht worden gebracht.  
Gladheidbestrijding 
Door de teamleider buitendienst is de werkwijze en methode van gladheidbestrijding in de 
gemeente toegelicht. Bij een uitrukmelding wordt er per direct volgens vier vaste strooiroutes 
op de gemeentelijke hoofdwegen gestrooid. Hiervoor zijn de buitendienstmedewerkers on-
geveer 2½ uur onderweg. De overige wegen, bijvoorbeeld in woonwijken, komen vervolgens 
aan de orde tijdens de reguliere dagdienst. Voorafgaand aan komende winter krijgen de 
dorpsraden de gelegenheid om hun opmerkingen te maken over de eerder gekozen strooi-
routes. Nadat deze routes door burgemeester en wethouders opnieuw zijn vastgesteld wor-
den zij eind oktober bekendgemaakt in de Peelrandwijzer. 
Integrale Veiligheid - Veiligheidsenquêtes 
In de startnotitie Integrale Veiligheid is vastgelegd dat in alle dorpen in de gemeente Sint 
Anthonis veiligheidsenquêtes worden uitgezet, waarvan de uitkomsten basis gaan vormen 
voor beleid, de aanpak van knelpunten en het opzetten van projecten. De enquêtering ge-
schiedt in nauwe samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente Sint Anthonis, waar-
bij de dorpsraden de wijze bepalen waarop de enquêtes worden uitgezet. De werkwijze ver-
schilt van dorp tot dorp en varieert van een huis-aan-huis verspreiding tot het houden van 
een steekproef, waarbij inwoners individueel worden benaderd met de vraag om aan de en-
quête deel te nemen. Momenteel zijn in de dorpen Ledeacker, Wanroij, Sint Anthonis en 
Landhorst de enquêtes uitgezet en retour ontvangen. In Stevensbeek, Westerbeek en Oploo 
worden de enquêtes direct na de zomervakantie (medio tot eind augustus) uitgezet. Van de 
eerste dorpen zijn de enquêtes inmiddels verwerkt. In het platform is de afspraak gemaakt 
dat de resultaten niet eerder naar buiten worden gebracht dan nadat deze voor alle dorpen 
bekend zijn. Naar verwachting zal dit zijn in november van dit jaar. 
Verkeersveiligheid 
De gemeente beschikt niet meer over een actueel verkeersveiligheidplan. Het oude plan is 
gedateerd en dient dringend vervangen te worden. In het nieuw op te stellen gemeentelijk 
verkeersveiligheidsplan wordt een centrale visie op verkeersveiligheid vertaald in voorgeno-
men beleid en maatregelen in concrete verkeerssituaties. Medio juli dit jaar vinden gesprek-
ken plaats met een drietal bureaus, die ervaring hebben met het ondersteunen van gemeen-
ten bij het opstellen van een dergelijk plan. Vervolgens kent de aanpak om te komen tot een 
nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan een doorlooptijd van 4 à 9 maanden. Deze ter-
mijn is inclusief de vaststelling van het nieuwe plan in de gemeenteraad. 
De inzet van politie 
 Sinds enige tijd hanteert de politie als werkwijze dat bij meldingen van jongerenoverlast  

in principe altijd een terugmelding naar de betrokkene plaatsvindt. Recent is door de politie-
leiding besloten het uitgangspunt van terugmelding uit te breiden van meldingen jongeren-
overlast naar in beginsel alle meldingen. Op deze wijze beoogt politie voor de inwoners beter 



inzichtelijk te maken welke acties zij naar aanleiding van meldingen van ongewenste situa-
ties onderneemt. 
 De politie is tevreden over het verloop van de Pinksterkermis 2006. Er waren dit jaar  

veel extra agenten op straat. Ook het biketeam van politie is daarbij ingezet en voorafgaand 
aan de kermis is er de nodige publiciteit gegeven aan de getroffen voorzorgsmaatregelen. 
Het resultaat is dat er dit jaar gelukkig nauwelijks inwoners het slachtoffer zijn geworden van 
vernielingen. 
 
De volgende bijeenkomst van het Platform Lokale Veiligheid is gepland op maandag 23 oktober 
2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. Voor informatie over het Platform Lokale Veiligheid kunt u contact opnemen met de verte-
genwoordiger(s) van uw dorpsraad of met Willem Engbers van de gemeente (tel. (0485) 388 
808). 
 
 
 


