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Thema Leudal Weert Nederweert

Speerpunten uit het coalit¡eakkoord aangaande
veiligheid

Coalitieakkoord Raad

Eigenstendige initiatieven van vr¡jwill¡gers in de zorg, dan wel op andere terre¡nen, d¡e de
leefbaarheid in de kern(en) bevorderen worden pos¡tieftegemoet getreden en krijgen een kans om
zich te bewijzen
De gemeente werkt vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak met aandacht voor georganiseerde
en n¡et-georganiseerde jeugd. Preventie is daarbij van belang Bij voldoende gebruik en draagvlak
blijven de bestaande jongerencentra open De gemeente staat open voor creatieve mobiele
ontmoetingsplaatsen voorjongeren, waarbij dat wel ¡n samenspraak met dorpsoverleggen zal
gebeuren.

"met iedereen aan boord verderl"
De gemeente Weert w¡l een hechte samenleving zijn, waar¡n alle inwoners uit de gemeente zich
thuis voelen en zelf een steentje bijdragen aan hun leefomgeving Steeds meer inwoners zijn bereid
om gezamenlijk de eigen leefomgeving vorm t e geven Het lokaal gemeentelijk beleid d¡ent hierb¡j
ondersteunend te zijn en randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan blijven doen
Erdientaandachttezijnvoor deoudereinwonerenerwordtgewerktaaneconomischeversterking
om meer financièle armslag te hebben
Om iedereen mee te laten doen is het noodzakelijk dat het bestuur en het bestuurlijk apparaat
dichter bij de inwoner komt te staan. Dat betekent een andere manier van besturen, regelen en
communiceren Meer ondersteuning voor initiatieven van de inwoners zelf, met oog voor het sociale
aspect en met durf om met minder meer te kunnen doen

ln het kader van sociale veiligheid is de gemeente gestart met het buurtpreventieproject'Samen
sterk tegen inbrekerswerk'
Bij dit pro.¡ect zijn duizend hondenbezitters gevraagd om tijdens een wandeling extra op te letten op
verdachte situaties
De coal¡tie w¡l buurtpreventie uitbreiden en versterken.

Veiligheidsbelev¡ng 201 3

Uil de Veiligheidsmonitor

Uit de Veiligheidsmonitor is over het algemeen te concluderen dat ¡n Leudal het veilighe¡dsgevoel
hoger is in vergelijking met Midden-Limburg en gemeenten tussen 20 000-50.000 inw
Het veiligheidsgevoel "algemeen" en "in de eigen buurt" is hoger in vergelijking met Midden-Limburg
en gemeenten tussen 20.000-50 000 inw Gemiddeld rapportcijfer veiligheid Leudal: 7,6
Leudal scoort goed als het gaat om het gevoel van onveiligheid op concrete locat¡es. Het meest
onve¡lig voelt men zich op plekken waar jongeren rondhangen Dit percentage ligt echter
aanduidend lager in vergelijking met Midden-L¡mburg en gemeenten tussen 20.000-50 000 inw

De gemeente Weert doet niet mee met de veilighe¡dsmonitor
Uit de burgerpeiling van 2012 blijkt dat 49% van de inwoners z¡ch nooit onveilig voelt Verder voelt
45% zicl't soms onveilig, 4 % regelmatig en slechts 2ok vaak
Wijken waar men zich relatief/vaak onveilig voelt, zijn Groenewoud (8%) en Keent (9%). Relatief
veil¡g voelen zich ¡nwoners van Stramproy, Tungelroy en Laar-Hushoven.
De resultaten van de benchmark geven aan:
Ten aanzien van het veiligheidsprofiel van Weert valt op dat het veiligheidsbeeld in 2013 niet gunstig
is, ¡n vergelijking met andere gemeenten in deze benchmark.
Scores onder het benchmarkgemiddelde zijn er bij:

. Overlast-gerelateerde feiten (drugsoverlast)

. Verschillende vermogensdelicten (o a diefstal auto, zakkenroller¡j, inbraak)

. Geweldsdelicten (openlijke geweldspleging en bedreiging)
Oorzaken:

.Eencrimineel actievejeugdgroep; hieroptsin2]l3l21l4reedsfors geÏnvesteerd

. Een hinderlijke, soms bedreigend/int¡miderende aanwezige groep'junk¡es en drunkies' in het
centrum van de gemeente

. Mobiel band¡tisme: rondtrekkende dadergroepen, veelal gespecialiseerd in bepaalde vormen van
vermogenscriminaliteit

. De qeoqrafische liqqinq van de qemeente ¡n het qrensqebied

Uit de veiligheidsmonitor blijk dat het veiligheidsgevoel 'algemeen' en 'in de eigen buurt' van de
Nederweerter burger opvallend hoger is in vergelijking met Midden-Limburg en gemeenten <20.000
inwoners Ook scoort Nederweert goed als het gaat om het gevoel van onveiligheid op concrete
locaties Het veiligheidsgevoel op plekken waarjongeren rondhangen is nagenoeg gelijk met
Midden-Limburg en gemeenten <20.000 inw. De plaatsen rondom uitgaansgelegenheden, in het
centrum, in het winkelgebied, openbaar vervoer en in eigen huis worden niet als onveilig ervaren en
scoren goed

Pol¡tiecijfers (VN G-monitor)

lncidenten gericht op geweld, vermogen en overlesl
2O12 en 2O13

1 Veilige woon- en leefomgeving
1.1 Sociale kwaliteit
1 2 Fysieke kwaliteit
1 3 Objectieve veiligheid /

veel voorkomende criminalite¡t
2 Bedrijvigheid en Veiligheid
2 1 Veilig winkelgebied
2 2 Yeillge bedrijventerreinen
2.3 Veilig uitgaan
2 4 Veil¡ge evenementen
2 5 Veilig toerisme
3. Jeugd en Veiligheid
3 1 Overlastgevende jeugd
4. Fysieke veiligheid
4.1 Verkeersveiligheid
4.2 Brandveiligheid
4.3 Milieu / externe veiligheid
5. lnterne veiligheid
5 1 Polarisatie en Radical¡sering
5 2 Georganiseerde criminaliteit
5.4 Overige incidenten schending jntegriteit
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Gebiedscan 2013 per gemeente

Cijfers gericht op vermogenscriminaliteit,
geweldscriminaliteit en overlast / verniel¡ngen

Percentuele en numerieke verschillen (201 21201 3)

Vermogenscriminaliteit: Woningcriminaliteit is aanzienlijk gestegen (2012:222,2013: 325) Hierbij
gaat het zowel om een poging inbraak en voltooide diefstal/inbraak woning Veel woninginbraken
vinden plaets in de kernen Horn, Baexem, Grathem, Heythuysen en Roggel. Een kleinere toename
is te zien bij bedrijfsinbraken
Een daling ¡s te zien van het aantal misdr¡Jven op het gebìed van voertuigcriminaliteit (2013:264) en
¡llegale handel (2013:87).
Geweldscriminaliteit: Structurele daling van het aantal geweldsdelicten Opvallend is het aantal
bedreigingen (52) en aantal mishandelingen (67) Huiselijk geweld is en blijft per def¡nitie een
pr¡oriteit.
Overlast en vernieling: Het aantal incidenten op d¡t gebied is redeli.jk stabiel (2013: vernielingen
1 74 en overlast: 854) Stijgers zijn drugs/dankoverlast (201 2: 31, 2013: 42), burengerucht
(2012:100,2013:118), vuurwerk (2012:27,2013:32) en subcategorie overlast(2012:171,
2013: 196)waarbinnenjeugdoverlast Melding overlastjeugd (2012:87,2013:99) Vooral de
combinatie jeugd en drugs leidt steeds vaker tot problemen
Gedaald is de verkeersoverlast, gelu¡dsoverlast en het aantal vern¡elingen/beschadigingen.

Vermogenscriminaliteit: Woningcriminaliteit is sterk gestegen. Deze st¡jg¡ng is voorai terug te
voeren op de toename van het aantal woninginbraken (+ 39%), waarbij voor het aantal pogingen is
toegenomen Daarnaast is een kleine stijgìng te zien bi.j het aantal misdrijven op het gebied van
bedrijfscriminaliteit (+5070¡.9'nn"n deze categor¡e is een daling te zien van voertuigcriminaliteit,
overige vermogensdelicten en illegale handel. De sterkste daling is daarbij te constateren bij de
subcategorie illegale handel (-25o/o len opzichte van 2012). H¡er js met name een afname te zien van
het aantal misdrijven op het gebied van drugshandel en fraude met respectievelijk -24% en -23ok
Geweldscriminaliteit: Deze crim¡naliteit is in 2013 nagenoeg gelijk gebleven aan2012 en gekeken
over de afgelopen vierjaar is hier sprake van een structurele daling Het aantal geregistreerde
mishandelingen is het afgelopen jaar gedaald met 9% (181-164). Op het gebied van bedre¡gingen ¡s

in 2013 een stijging te zien t o v 2012 meI23o/o (97-1 19)
Overlast en vernieling: Deze categorie gaat over drugs/drankoverlast, verkeersoverlast,
burgengerucht, overlast, vuurwerkoverlast, geluidsoverlast en het aantal ¡ncidenten is licht
afgenomen (-2%)
Als het gaat om vernieling c q zaakbeschadiging is een grotere daling te zien (-13%) Gekeken over
de afgelopen v¡erjaar rs er sprake van een structurele daling Binnen de subcategor¡e overlast is in
2013 een daling te zien van -12o/o. Deze daling komt vooral door de afname van het aantal
overlastmeldingen jeugd (-39%) Opvallend is wel dat juist het aantal incidenten met betrekking tot
venvarde /overspannerl personen juist is toegenomen met 43 % Het aantal geregistreerde
incidenten met betrekk¡ng tot geluidsoverlast is het afgelopen jaar toegenomen met 13% Deze
stiiq¡nq ¡s teruo te voeren oÞ qeluidsoverlast qerelateerd aan evenementen

Vermogenscriminaliteit: Een sterk stijgende lijn is zichtbaar in de woningcriminaliteit waarbij het
voornameliJk gaat om poging tot inbraak in woningen (12128) en inbraak in garages, schuren en
tu¡nhu¡sjes (13/31 ). Het aantal voltooide woninginbraken is nagenoeg gelijk gebleven (50/52).
Kanttekening hierbij is het gestegen aantal woninginbraken in Ospel (5/'17).
Diefstal van motorvoertuigen (6/1 ) en bedrijvencr¡m¡naliteit, waaronder inbraak en diefstal, (17126)
zijn eveneens gestegen.
Een duidelijke afname is z¡chtbaar in het aantal registraties van zakkenrollerij Een afname van g (-
50%)ten opzichte van 2012.
Het aantal gevallen van drugshandel is eveneens sterk gedaald naa¡ 12 in 201 3 waar in 2012 nog
22 gevallen geregistreerd werden. Wel heeft de wijkagent een ontwikkeling waargenomen in het
aantal meldingen van mogelijke hennepkwekerijen in het buitengebied
Geweldscriminalite¡t: ln Nederweert is een structurele daling te zien in het aantal geweldsdelicten
wel met name te herleiden is naar de afname van het aantal geregistreerde mishandelingen (22113)
lnNederweertzijngeenaantoonbareproblemenophetgebiedvanstraatroofenovervallen lntotaai
zijn er twee gevallen geregistreerd ¡n 2013.
Overlastenvernieling:Hettotaal aantal gevallenvanoverlastisin20l3lov 2012gelijkgebleven
(2761275) Opvallende dalers zijn gevallen van verkeersoverlast en geluidsoverlast. Gestegen zijn
drugs- en drankoverlast en burgengerucht, geluidsoverlast is de grootste stijger (37155).
Het aantal gevallen van verniel¡ng ¡s daarentegen afgenomen tot 59 gevallen, een afname van g

incidenten.

Gebiedscan RBT

Vermogenscriminaliteit:

Geweldscriminaliteit:

bedreigingen (+ 23%)

van verkeersoverlast met 11% en was er in de gemeente Weert een afname te zien jn de subcategor¡e (jeugd)overlast van 12

Dader(s), dader- en r¡s¡cogroepen:
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Response: Plan van aanpak. Het resultaat van de probleemanalyse vormt de basis voor een concreet plan van aanpak.
Assessment: de evaluatie.

a)

b)

van

belangr¡jkste lokale problemen en de wensen en verwachtingen van wijkbewoners de lokale prioriteiten bepalen

De ve¡lighe¡ds¡tems die door de WDR worden genoemd zijn te rangschikken in een aantal
hoofdcategorieën: Met name verkeersveiligheid wordt vaak genoemd.

Verkeersveiligheid;
Overlast, kleine ergernissen, zwerfu uil en vuurwerkoverlast
Achterstallig onderhoud;
Drugsgerelateerde overlast;
Veiligheid in en om huis (o.a. inbraken);
Verlichtinç¡.

De dorpsraden hebben te maken met overlast vuurwerk, jongerenoverlast, woninginbraken,
verkeershinder/overlast (parkeren, laden en lossen en te hard rijden).
Zij geven aan de volgende aspecten belangr¡jk te vinden: st¡muleren Burgernet, voldoende
straatverlichting, meer blauw op straat, aanpak jongerenoverlast, voorlichting over voorkomen
woninginbraken, verkeer.
Zij vinden dat de prioriteit moet liggen op beschikbaarheid politie, verkeersveil¡gheid, persoonlijke
veiligheid burgers (m.n. ouderen)
Zij kunnen zelf een bijdrage leveren door buurtpreventieteams in het leven te roepen, melden
onveilige situaties.
Van de gemeente verwachten de dorpsraden: subsidie voor (jeugd)verenigingen, voorlichting
prevent¡e woninginbraken, treffen verkeersmaatregelen, aanwezigheid boa's in onveilige gebieden,
regelmatig overleg tussen gemeente en burgers over veiligheidsaspecten, burgers aansporen om
oplettend te zijn in eigen woonomgeving.
Andere veiligheidspartners die betrokken kunnen worden bij verbeteringen: Veilig Verkeer
Nederland. Anwb. Nederlandse Fietsersbond. SWOV

De dorpsraden hebben te met overlast van jeugd, criminaliteit en inbraken. Ook is er sprake van
onveilige verkeerssituaties (onveilige kruisingen, verkeersveiligheid voor senioren en hardrijders).
Zij geven aan waarde te hechten aan meer politie op straat, betere straatverlichting en het
voorkomen van inbraak.
De dorpsraden zijn van mening det ¡n het veiligheidsbeleid prioriteit moet liggen op een beter
zichtbare wijkagent, verkeersonveilige situaties en onderhoud van openbaar groen.
Zij kunnen zelf bijdrage een leveren door betere sociale controle, het bij de gemeente melden van
aandachtspunten en een voorbeeld zijn voor de jeugd. Van de gemeente verwachten de
dorpsraden, dat daadkrachtig wordt opgetreden bij meldingen van burgers, meer straatverlichting
geplaatst wordt en dat er meer door politie gesurveilleerd wordt waarbij politie, hierbij worden
wooncorporaties, scholen en ûeugd) verenigingen als partners genoemd.

Punt Welzijn
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lnzetten BuurTerras als middel

deze informatie beschikbaar te stellen voor
jongeren -buurt bewonersUitbouwen

Vindtplaatsgericht Jongerenwerk

DiensÍenaanbod een aantal activiteiten die hier direct
Buurtopbouwwerk met als thema's "schoon", "heel" en "veilig'

S¡gnalerende rol
Deze contactmomenten worden gebruikt om trends en ontwikkelingen in de maatschappij op te pikken of te volgen. Door

5. lntegrite¡t en veíligheid
- Polarisatie en radicalisering

in buurten en dorpen is daarbij aandechtspunt, maar ook veiligheid in de directe persoonlijke omgeving.
Door deze brede ok veel raakvlakken met het Veiligheidsbeleid van de Gemeente Weert, vooral op de

1. ve¡lige ing I S. .teugO en veiligheid
- Onve ervaren overlast I Jeugdgroepen (v.a. 12 jaa(en 12-minners

Wonen Llmburg

Welzijn

Wonen Limburg concentreerde zich in het verleden in hoofdzaak op een deel van het fysieke domein: het bouwen, beheren en exploiteren van woningen.
De opvattingen over de wijze waarop woningcorporaties invulling moeten geven aan hun taakstelling, ziin de afgelopen decennia gewijzigd.
Meer en meer is het besef gerezen dat aandacht enkel voor de woning geen recht doet aan de integrale betekenis van het woord leefbaarheid.

Openbaar Ministerie

worden steeds vindingrijker, dus moet het OM dat ook zijn. ln de toekomst moeten we ook met minder mensen en minder geld doen.

ingrijpen mogelijk is.

vakmanschap van de professional de bronnen zijn ven waaruit de toegevoegde waarde voor de samenleving wordt geleverd.

programma's die alle beogen bij te dragen aan een slimmer werkend OM dat een zo maximaal mogelijk maatschappelijk rendement genereert tegen zo minimaal mogelijke kosten.

complexe strafzaken en zullen we het strafrecht in samenspel met netwerkpartners selectief inzetten op het oplossen van veiligheidsproblemen die er echt toe doen.

Veillgheidshuis
van belang dat casussen op tiid opgeschaald worden en afgeschaald worden naar andere ovedeggen.

er in de toekomst uit komt te zien

Brandweer

brândweerzâken en oezondheid mel risicoâñileôinoen voôr ôntwikkeloebieden Droiecten en oemeente soecifieke vrââdstukken


