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Verslag / Actielijst Platform Lokale Veiligheid 27 september 2010 

 
 
Aanwezig: 

- Burgemeester Sijbers, de heer W. Engbers, de heer T. van den Hoogenhoff, de heer W. Hubers (gemeente Sint Anthonis) 
- De heer C. Verhoeven, de heer R. van der Klift (politie Maas & Leijgraaf) 
- De heer W. van Dijk (brandweer Land van Cuijk) 
- Mevrouw D. Eling (Dorpsraad Sint Tunnis) 
- Mevrouw N. Hendriks (Dorpsvereniging Ruimte voor Morgen, Stevensbeek) 
- De heer I. Oldenkamp (Westerbeekse Dorpsraad) 
- De heer K. van der Velden, de heer R. Kuunders (Vereniging Peelbelang Landhorst) 
- De heer R. Franken (Dorpsraad Wanroij) 
- De heer R. van de Steeg (Dorpsraad Oploo) 
- De heer W. Manders (Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis) 

 
Met kennisgeving afwezig:     

- De heer E. Kemperman (Dorpsvereniging ’t Leker, Ledeacker) 
- De heer N. Cornelissen (Westerbeekse Dorpsraad) 

 
Afwezig zonder kennisgeving: 

- De heer S. Rutten (Pantein Wonen) 
 

  
1. Opening  
 

 
 

 
2. Mededelingen 
 
 Wet veiligheidsregio’s 
 
 
 Wetsvoorstel versteviging regierol gemeenten bij het 

integraal veiligheidsbeleid /  
Districtelijke Kadernota Integrale Veiligheid 
 

 
 
 
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio’s inwerking. Op 11 oktober a.s. is er hierover 
een informatieve raadsbijeenkomst, verzorgd de districtsbrandweer Land van Cuijk. De leden 
van het platform zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
De regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat dient tot versterking van de regierol van de 
gemeenten bij het integraal veiligheidsbeleid. Aspecten uit het voorstel zijn de verplichting voor 
gemeenten tot het hebben van een integraal veiligheidsplan en de wettelijke verankering van de 
zorgplicht van de burgemeester op dit beleidsterrein.  
De gemeente Sint Anthonis heeft al een integraal veiligheidsplan met een looptijd t/m 2011. 
Door de ambtelijke driehoek van het politiedistrict Maas & Leijgraaf is een format voor een 
kadernota integraal veiligheidsbeleid opgesteld. In 2011 wordt de huidige integrale 
veiligheidsnota vervangen door een nieuwe nota, die is opgesteld a.d.h.v. het districtelijke 
format. Het Platform Lokale Veiligheid zal daarbij betrokken worden. 
 

 
3. Ingekomen stukken 
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 Tijdschrift Secondant 
 
 Diverse documenten Regionaal Veiligheidshuis Maas 

& Leijgraaf 

 
Exemplaren van het tijdschrift Secondant, editie juli-augustus 2010, kunnen na afloop van de 
vergadering worden meegenomen. 
Er is een informatiepakket beschikbaar met brochures en het activiteitenplan van het Regionaal 
Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf. Afgesproken wordt om de coördinator van het regionaal 
veiligheidshuis uit te nodigen om in de volgende bijeenkomst een presentatie te verzorgen. 
 

 
4. Verslag en actiepuntenlijst bijeenkomst 31 mei 2010 
 
 Verslag 

 
 Actiepuntenlijst:  

1. Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL)  
2. Herinrichting omgeving basisschool Oploo 
3. Vrijstelling evenementen van de 

vergunningplicht 
4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) 
5. Gladheidbestrijding 
6. Tractorsluis in de Beekstraat in Stevensbeek 
7. Preventietips auto-inbraken 
8. Pinksterfeesten 2011 

 

 
 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
Informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden. Actiepunt wordt geschrapt. 
De voortgang wordt toegelicht. Uitvoering is gepland in 2011. Actiepunt wordt geschrapt. 
De dorpsraden die nog geen input geleverd hebben worden individueel benaderd. 
 
Dit betreft een onderwerp waarover de portefeuillehouder verkeer c.q. het college 
verantwoording verschuldigd zijn aan de gemeenteraad. Actiepunt wordt geschrapt. 
Evaluatie met aanbevelingen wordt in oktober/november besproken in het college. 
Dit betreft geen onderwerp van algemene veiligheid. Actiepunt wordt geschrapt. 
Wordt opgepakt in regionaal verband. Actiepunt blijft gehandhaafd. 
Actiepunt wordt geschrapt. 
 

 
5. Brandweeraangelegenheden 

 
Diverse ontwikkelingen i.h.k.v. de regionalisering van de brandweer worden toegelicht, w.o. de 
benoeming van een nieuwe regionale en de nieuwe districtscommandant (mw. T. van Rooij).  
Op 16 oktober a.s. neemt de brandweerpost Wanroij een nieuw tankautospuit in gebruik. 
Voor het houden van een oefening op locatie kan desgewenst contact worden opgenomen met 
de betreffende postleider. 
 

 
6. Politieaangelegenheden 
 
 

 
Op 8 juni jl. heeft er een informatieve raadsbijeenkomst plaatsgevonden i.h.k.v. de jaarlijkse 
haalplicht van de politie bij de gemeenteraad. De input van de gemeenteraad is verwerkt in het 
Activiteitenplan 2011 van de politie Maas & Leijgraaf. De politie in Nederland staat aan de 
vooravond van forse bezuinigingen. Gevreesd wordt dat dit ten koste zal gaan van blauw op 
straat. In het licht van de beperkte politiecapaciteit vraagt het platform zich af in hoeverre een 
grootschalige inzet van de politie op het bestrijden van crossen in de bossen en natuurgebieden 
proportioneel is. Het standpunt van het platform hierover zal teruggekoppeld worden naar de 
gemeenteraad. De politie start in 2011 met het opstelen van wijkscans. De gemeente kan deze 
als input hanteren voor het integrale veiligheidsbeleid. 
De gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel sluiten binnenkort een samenwerkings-
overeenkomst om te komen tot een onderlinge uitruil van boa’s. De uitruil vindt plaats met 
gesloten beurzen. Doel van de samenwerking is om de kwaliteit van de inzet van de boa’s te 
vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen. 
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7. Verkeerszaken  
 

 
Vanuit het platform worden een aantal concrete verkeerszaken aan de orde gesteld. De heer 
Van den Hoogenhoff geeft daarop inhoudelijk reactie. 
 

 
8. Rondvraag 

 
Van gedachten wordt gewisseld over de rol en positie van het platform in relatie tot de 
gemeentelijke taakuitvoering en verantwoordelijkheden van het college, de gemeenteraad en de 
invulling van de portefeuilles binnen het college van B&W. Er wordt afgesproken om in de 
toekomst in het platform meer thematisch stil te staan bij algemene vraagstukken op het terrein 
van veiligheid. Een aanvang hiermee wordt gemaakt tijdens de volgende bijeenkomst, waarin 
de coördinator van het Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf wordt uitgenodigd om een toelichting te 
geven op de betekenis van dit samenwerkingsverband voor de leefbaarheid en veiligheid in de 
gemeente. Andere thema’s die in het platform aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld 
acties gericht op inbraakpreventie en de functie en werkzaamheden van de jeugdagent van 
politie. De platformleden worden opgeroepen om met suggesties te komen. De gemeente 
neemt het voortouw om in elke bijeenkomst een gastspreker uit te nodigen. 
Het platform stemt ermee in dat het vervolg de uitnodiging en de stukken enkel nog per email 
worden verzonden. 
  

 
9. Datum volgend overleg 

 
Maandag 17 januari of  maandag 24 januari 2011, aanvang 19.30 uur. De definitieve datum is 
afhankelijk van de agenda van de gastspreker en zal per email worden bevestigd. 
 

 
10. Sluiting 
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Actielijst Platform Lokale Veiligheid 27 september 2010 
 
 Datum Onderwerp Actie Wie 
1. 22 juni 2009 Vrijstelling evenementen 

van de vergunningplicht 
De dorpsraden die nog geen input geleverd hebben voor de 
inventarisatie worden individueel benaderd. 

gemeente (KCC) 
(mw. Van Katwijk) 

2. 18 januari 2010 Gladheidbestrijding De mogelijkheden en kosten om IBN-medewerkers in te zetten voor 
het sneeuwvrij maken van openbare buitenruimten betrekken bij de 
geplande evaluatie van de gladheidbestrijding. Evaluatie met 
aanbevelingen wordt in oktober/november besproken in het college.1 

gemeente (R&B) 

3. 31 mei 2010 Preventietips auto-
inbraken 
 

Preventietips ter voorkoming van auto-inbraken bekend maken in de 
Peelrandwijzer en op de website. Politie levert tekst aan. Onderwerp  
wordt regionaal opgepakt. 

politie / gemeente (Staf) 

4. 
 

27 september 2010 Crossen in de bossen Het platform vraagt zich af in hoeverre de problematiek of ergernis een 
grootschalige inzet van de politie op het bestrijden van crossen in de 
bossen en natuurgebieden rechtvaardigt. Het standpunt van het 
platform wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad. 

gemeente / politie 

 
 
 

                                                           
1 Op 16 november 2010 heeft het college van B&W besloten om geen IBN personeel in te huren voor het sneeuwruimen rondom diverse publieke gebouwen. De betreffende 
instellingen worden erop gewezen dat dit een eigen verantwoordelijkheid betreft.  
 


