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Vooraf 
 
Deze rapportage bevat de uitkomsten van de veiligheidsanalyse over de periode 2014 tot en met 
2017, zoals die is uitgevoerd ter voorbereiding op het nieuwe integraal veiligheidsbeleid van de 
gemeente Valkenswaard voor de periode 2019 – 2022. Het huidige jaar (2018) wordt niet 
meegenomen in deze analyse. Omdat deze cijfers pas in Q1 van 2019 beschikbaar komen. 
 
De rapportage is gebaseerd op informatie verkregen via bestudering van documenten en cijfers en via 
navraag bij diverse partners. Deze rapportage bevat zowel gegevens over de objectieve veiligheid (de 
daadwerkelijke criminaliteit in de vorm van concrete aantallen inbraken, diefstallen, vernielingen, etc.) 
als over de subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel, met name gemeten in de Veiligheidsmonitor). 
Deze hoeven niet altijd logisch met elkaar samen te hangen. Zo kunnen sommige bevolkingsgroepen 
zich bijvoorbeeld heel onveilig voelen, terwijl uit criminaliteitscijfers blijkt dat zij het minste te vrezen 
hebben, terwijl ook het tegenovergestelde het geval kan zijn (de veiligheidsparadox). Daarnaast is de 
“verborgen” criminaliteit een aspect van veiligheid waar bij het meten van zowel de objectieve- als de 
subjectieve veiligheid geen rekening mee wordt of kan worden gehouden. Meten van veiligheid is erg 
complex en deze metingen moeten altijd voorzichtig worden geïnterpreteerd.  
 
Zowel het proces dat doorlopen is, als de opbouw van deze rapportage, beantwoordt aan de VNG-
methode Kernbeleid Veiligheid (ed. 2017). Van belang in deze methode is de definitie van ‘integrale 
veiligheid’: Kernbeleid Veiligheid onderscheidt in totaal vijf veiligheidsvelden, die met elkaar het 
integrale veiligheidsterrein van gemeenten vormen. Het gaat om de volgende veiligheidsvelden: (1) 
Veilige woon- en leefomgeving; (2) Bedrijvigheid en veiligheid; (3) Jeugd en veiligheid; (4) Fysieke 
veiligheid; (5) Integriteit en veiligheid. Binnen deze veiligheidsvelden worden veiligheidsthema’s 
onderscheiden (zie bijlage 1 voor een overzicht).  
Het veiligheidsveld “Veilige woon- en leefomgeving” is het breedst en heeft betrekking op de 
alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in wijk, buurt, 
straat, tussen buren. Daarbij wordt weer een onderscheid gemaakt in de sociale kwaliteit, de 
intermenselijke relaties in een buurt, en de fysieke kwaliteit, de inrichting, het onderhoud en beheer 
van de openbare ruimte. In de analyse van dit veiligheidsveld speelt zowel objectieve als subjectieve 
veiligheid een rol. Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de veiligheid als de leefbaarheid 
van de buurt betreft.  
 
Per veiligheidsveld en -thema worden in deze rapportage behandeld: 

a. de aard van de veiligheidsproblematiek (cijfers en ‘kwalitatieve’ hoofdlijn) 
b. de huidige aanpak van gemeente en partners (selectie van accenten daarin) 
c. de mogelijke beleidsversterkingen, ‘extra’ inzet op het thema (‘hoe verder’ met het thema?) 

 
De beschrijving van de veiligheidsvelden eindigt telkens met een omschrijving van mogelijke 
prioriteiten voor het nieuwe veiligheidsbeleid zoals die uit de analyse van het veiligheidsveld naar 
voren komen. Aan het einde van de rapportage wordt een totaaloverzicht van mogelijke prioriteiten 
gegeven.  
 
De rapportage blikt terug op de raadsperiode 2014 – 2018 (waarbij 2018 een overgangsjaar is) en 
vormt de basis voor het stellen van prioriteiten voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de 
periode 2019 – 2022.  
 
N.B: De beleidsversterkingen en prioriteiten die in dit rapport genoemd worden, zijn nog niet de 
definitieve, vast te stellen beleidslijnen – het betreft een oriëntatie op mogelijke vervolg- en 
verbeteracties rond de veiligheidsthema’s, verder uit te werken in het nieuwe veiligheidsbeleid. Door in 
de veiligheidsanalyse al vooruit te blikken naar mogelijke beleidsversterkingen, komen de 
veiligheidsthema’s beter tot ontwikkeling en wordt duidelijker waar omissies in de aanpak zitten. 
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veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.1: sociale kwaliteit 

De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern wordt sterk beïnvloed door ‘intermenselijke relaties’. Belangrijke 
‘positieve’ aspecten zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, informele 
sociale controle, samenredzaamheid, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen 
als woonoverlast, burengerucht, overlast ‘verwarde personen’, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast 
door illegale bewoning, intimiderende buurtbewoners (zgn. ‘onaantastbaren’), drank- en drugsoverlast, prostitutie. 
Begrippen verwant aan ‘sociale kwaliteit’ zijn bijv. ‘veerkracht’ en ‘vitaliteit’ van de buurt. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 1.1 
 

Indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Burengerucht (o.a. relatieproblemen, burenruzie, 
huiselijke twist) 

Politie (VNG/INP)  75 73 74 87 

Overlast door verwarde/overspannen persoon Politie (VNG/INP)     76 99 113 

Drank/drugsoverlast Politie (VNG/INP)  52 61 77 44 

Overlast openbare ruimte Politie (VNG/INP)  203 217 271 277 

Huisvredebreuk Politie (VNG/INP)  3 3 2 1 

Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid  Veiligheidsmonitor 7,5  7,5  7,5 

Schaalscore sociale cohesie Veiligheidsmonitor 6,3  6,2  6,3 

Misdrijven drugshandel   Politie  30 22 21 10 

Aantal casussen Persoonsgebonden Aanpak1 

(PGA) 

Zorg- en 

Veiligheidshuis 

- - - - 4 

Aantal casussen op maat (COM-cases) Gemeente - - - 1 4 

 
Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is: 

- Het aantal incidenten overlast door verwarde/overspannen personen is over de jaren ongeveer 
⅓ toegenomen. 

- Het aantal incidenten m.b.t. drank/drugsoverlast is in 2017 flink gedaald. 
- Het aantal misdrijven drugshandel is gehalveerd in 2017. 
- Het aantal ontvangen meldingen m.b.t. openbare ruimte is over de jaren met ongeveer ¼ 

toegenomen. 
- De inwoners oordelen redelijk positief over de manier en de mate waarin buurtbewoners met 

elkaar omgaan en zich met elkaar verbonden voelen (schaalscore sociale cohesie). Binnen de 
wijken scoort t Gegraaf het laagst en Borkel en Schaft het hoogst. De score komt overeen met 
de landelijke score. 

- De afgelopen jaren hebben de inwoners de leefbaarheid in de eigen woonbuurt hetzelfde 
rapportcijfer gegeven. Binnen de wijken scoort ‘t Gegraaf het laagst en Hoge Akkers het hoogst. 

- In 2017 zijn er 4 COM (Casus Op Maat) zaken behandeld (casussen met justitiële elementen). 
Dit laat zien dat de weg richting het Veiligheidshuis steeds meer wordt gevonden, in vergelijking 
met vroeger. Dit geeft tegelijk aan dat de complexe multiproblematiek binnen gezinnen 
toeneemt. 

- Het aantal behandelde PGA (Persoonsgerichte Aanpak) zaken in 2017 bedraagt 4. 
 

 
Highlights huidige aanpak:  
 
Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling verloopt succesvol. Begin 2017 is er een kleine uitbreiding met vrijwilligers en 
coördinatie nodig geweest om aan de vraag te kunnen voldoen. 
Eind 2017 heeft Buurtbemiddeling echter het signaal neergelegd dat de complexiteit van de casussen 
toeneemt en dat essentiële kaders voor de medewerkers en een bijpassende op- en 
afschalingsstructuur ontbreken. Hiervoor is een notitie opgesteld. In 2018 heeft dit echter nog geen 

                                                 
1 Dit zijn cijfers van zowel minderjarige als volwassen personen. Om deze reden zijn deze cijfers niet opgenomen onder 
veiligheidsveld 3: ‘Jeugd en Veiligheid’. Het zorg- en veiligheidshuis is in 2016 gestart met de PGA. 
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gevolgen voor de financiële huishouding van het coördinatiepunt Buurtbemiddeling. Dit moet echter 
wel goed gemonitord worden.   
 
Vangnetoverleg + AVE structuur 
Sinds de samenvoeging van het Breedsignaleringsoverleg met het Sociaal Team en het ontstaan van 
het Vangnetoverleg t.b.v. de netwerkversterking, lopen de betrokkenen tegen een aantal obstakels 
aan. Een toename van multiprobleemcasuïstiek en het gebrek aan handelingskaders hierbinnen, is 
een van deze obstakels. 
Het was een ongewenst gevolg dat het, in het leven roepen van het Vangnetoverleg, tot uitwerking 
zou hebben dat er geen opschalingsstructuur meer is. Om het ontstane gat te vullen, verdiept 
Valkenswaard zich in 2018 in de AVE (Aanpak Voorkoming Escalatie) structuur, welke integraal over 
de afdelingen heen ingevoerd zal worden, middels een bestuurlijke opdracht. Gemeente Eindhoven 
werkt al met deze structuur middels een GDT Team (Gemeentelijk De-escalatie Team). 
 
Nazorg ex-gedetineerden 
Dit is een lopend proces. De regietaak binnen cluster OOV op Nazorg ex-gedetineerden verdient 
echter wat meer aandacht. Dit zal tegelijkertijd met de mogelijke implementatie van een AVE-model 
meegenomen worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis kan hierbij ondersteuning bieden. 
 
Talentenbanken/burenhulpprogramma’s 
Talentenbanken/burenhulpprogramma’s alle 6 wijken operationeel. Deze programma’s draaien in 
nauwe samenwerking met de wijkorganen en bewoners. 
 
 
 
 
 
 
 
 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.2: fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving: in het 
bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Het gaat bij dit thema om de vraag: 
hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten 
zijn onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit zijn 
onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 1.2 

Indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Vernieling cq. zaakbeschadiging (o.a. vernieling 
van/aan auto) 

Politie (VNG/INP)  140 157 150 154 

Schaalscore Fysieke kwaliteit Veiligheidsmonitor 6,5  6,5  6,5 

Hondenoverlast / hondenpoep Gemeente  37 50 43 42 

Parkeerklachten Gemeente  146 163 175 271 

Afval Gemeente  107 85 132 164 

Groen Gemeente  18 27 26 24 

Verkeer Gemeente  25 29 42 33 

Achterstallig onderhoud Gemeente  14 7 13 18 

Plakkers/graffiti Gemeente  1 12 7 5 

Fiets/Autowrakken Gemeente  9 11 9 23 

Totaal aantal meldingen Gemeente  361 392 456 589 
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Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is: 

- Het aantal vernielingen cq. zaakbeschadigingen is redelijk stabiel over de jaren.  
- Het totaal aantal meldingen handhaving openbare ruimte stijgt ieder jaar. Met name is het aantal 

meldingen over parkeren en afval explosief gestegen.  
- De waardering voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is het hoogst in Kerkakkers. In 

Borkel en Schaft blijft de waardering achter bij de andere wijken, maar dit heeft te maken met 
het bijzondere karakter van buitengebied, waar doorgaans minder fysieke voorzieningen 
aanwezig zijn.  

- In de overige wijken is de grootse spreiding in waardering zichtbaar bij de voorzieningen voor 
kinderen en jongeren. In Dommelen-Noord en -Zuid worden zowel de speelplekken voor 
kinderen als de voorzieningen voor jongeren relatief goed gewaardeerd. Ook Hoge Akkers en 
Het Gegraaf vallen in positieve zin op als het gaat om de tevredenheid over speelplekken; in 
Centrum en Geenhoven is de waardering beneden gemiddeld. In Turfberg is men gemiddeld het 
minst tevreden over de voorzieningen voor jongeren. In Kerkakkers, ten slotte, is men 
bovengemiddeld tevreden over de buitenverlichting. 

- De schaalscore voor de fysieke kwaliteit is de afgelopen jaren stabiel gebleven. 
- In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd om aan te geven welke buurtproblemen als eerste 

aangepakt moeten worden. In 2017 bestaat de top 3 uit hondenpoep, te hard rijden en 
parkeerproblemen.  
 

 
Highlights huidige aanpak  

 
Inbraakpreventie 
In het kader van inbraakpreventie heeft er een Criminele Speurtocht plaatsgevonden, georganiseerd 
voor de beheerders van BuurtWhatsApp groepen in Valkenswaard. Onder begeleiding van een 
veiligheidsexpert, de politie, boa’s en de gemeente, gingen zij de wijk in op zoek naar 
inbraakaantrekkelijke locaties en onveilige woningen. 
 

Daarnaast heeft de Politie aangeboden om “Witte voetjes Projecten” in wijken op te zetten, wanneer 
hier behoefte aan is vanuit de beheerders van BuurtWhatsApp groepen. In 2017 heeft één wijk hier 
zijn interesse voor uitgesproken en werd er een project voor deze wijk opgezet. 
 

Werkgroep Parkeren, veiligheid en beheer: 
Vanuit de Werkgroep Parkeren, Beheer en Veiligheid, wordt drie keer per jaar met enkele 
ondernemers een avondschouw georganiseerd, waarbij o.a. de fysieke kwaliteit, maar ook de 
veiligheid beleving van het Centrum onder de loep wordt genomen. Qua veiligheid aspect is hier 
echter niet veel winst te halen, aangezien er, tot op heden, geen issues schijnen te zijn op dit gebied. 
 
Toezicht op honden 
Er zijn diverse actiedagen geweest ‘Toezicht op honden’. 
 

 

 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.3: objectieve veiligheid 

Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. 
Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn: 
woninginbraak, fietsendiefstal, overvallen, voertuigcriminaliteit en geweld (waaronder huiselijk geweld). Van 
belang is de (eventuele) relatie met minder zichtbare vormen van criminaliteit (georganiseerde criminaliteit). 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 1.3 
 

Indicator Bron 

2014 2015 2016 2017 

Diefstal/inbraak woning Politie (VNG/INP) 115 118 87 72 

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis Politie (VNG/INP) 35 40 42 23 

Zakkenrollerij Politie (VNG/INP) 33 31 17 15 
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Overige vermogensdelicten (o.a. eenvoudige 

diefstal en heling) 

Politie (VNG/INP) 256 223 203 118 

Diefstal van motorvoertuigen Politie (VNG/INP) 31 28 28 22 

Diefstal van brom-, snor-, fietsen Politie (VNG/INP) 206 196 122 108 

Moord, doodslag (poging) Politie (VNG/INP) 4 5 3 7 

Openlijke geweldpleging tegen personen Politie (VNG/INP) 4 7 5 3 

Bedreiging Politie (VNG/INP) 38 47 44 48 

Mishandeling  Politie (VNG/INP) 75 83 67 71 

Straatroof Politie (VNG/INP) 1 4 1 0 

Zedenmisdrijf Politie (VNG/INP) 9 9 15 15 

Huisverboden Gemeente 6 8 2 3 

Verlengde huisverboden Gemeente 2 3 0 0 
 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  
- Het aantal inbraken uit woningen, boxen, garages, schuren en tuinhuizen is verder afgenomen 

evenals het aantal vermogensdelicten.  
- In de Veiligheidsmonitor 2017 is extra ingegaan op preventie ter voorkoming van woninginbraken. 

Inwoners van Valkenswaard nemen in vergelijking met 2015 iets minder vaak sociopreventieve 
maatregelen. Deze lichte daling is het gevolg van het feit dat inwoners ’s avonds bij afwezigheid 
minder vaak het licht laten branden en minder geneigd zijn om waardevolle spullen thuis te laten. 
Evenals bij gedragsmatige preventie is het aantal technische voorzorgsmaatregelen in 
Valkenswaard licht gedaald. Dit is toe te schrijven aan een kleiner aandeel inwoners dat extra 
veiligheidssloten of grendels op buitendeuren heeft aangebracht. Wel zien we een stijging van het 
aantal Whatsapp buurtpreventiegroepen. 

- Het aantal overige vermogensdelicten is ten opzichte van 2016 bijna gehalveerd.  
- In de afgelopen jaren is het aantal mishandelingen (ruzie/twist en vechtpartijen) en het aantal 

bedreigingen ongeveer gelijk gebleven. 
- Het aantal fietsendiefstallen is sterk gedaald. Het centrum blijft de hotspot. 
- Het aantal huisverboden is de laatste twee jaar gedaald en stabiel gebleven. 
 
Highlights huidige aanpak 
BuurtWhatsApp  
De BuurtWhatsApp groepen in Valkenswaard zijn nog steeds in opmars. Een groot gedeelte van de 
inwoners voelt zich in toenemende mate verantwoordelijk voor de veiligheid in de eigen buurt en wil 
graag iets bijdragen in de vorm van een collectieve sociale controle. De gemeente juicht deze 
initiatieven van harte toe, maar houdt het slechts bij een faciliterende rol en laat de daadwerkelijke 
regie bij de inwoners liggen. Dit houdt in dat de gemeente een werkplan ter beschikking stelt, de 
bebording faciliteert, deurstickers ter beschikking stelt en de beheerders een besloten Facebook 
groep als medium biedt om met elkaar in contact te treden.  
Eind 2017 zijn er ruim 2.000 huishoudens aangesloten bij een van de 45 BuurtWhatsApp groepen in 
de gemeente (18 in Valkenswaard, 20 in Dommelen en met een volledig dekking 7 in Borkel en 
Schaft). Collectieve sociale controle in de wijk Kerkakkers verloop via het digitale systeem van 
Nextdoor. Ruim 300 huishoudens in de wijk zijn daarbij aangesloten. 
 
Preventieve acties 
Gedurende het jaar zijn er diverse preventieve acties op touw gezet: 
1. Voor de zomerperiode is er een speciaal affiche ontwikkeld en via diverse communicatie kanalen 
van Valkenswaard verspreid onder de inwoners. 
2. De BuurtWhatsApp beheerders zijn uitgenodigd voor een criminele speurtocht in het Centrum, 
onder leiding van een ervaringsdeskundige vanuit het CCV, waarbij d.m.v. locatiebezoeken, gekeken 
werd wat mensen kunnen doen om hun woning beter te beschermen tegen inbraak. 
3. Er is een informatieavond voor en door de wijk Stakenborgakker georganiseerd in het thema van 
BuurtWhatsApp, de gemeente sloot hierbij aan. 
 
Integrale aanpak woninginbraken: 
Het aantal woninginbraken bevindt zich in een dalende lijn. Een integrale actie door politie en 
gemeente, n.a.v. een reeks woninginbraken binnen een risicovolle wijk is dan ook nog niet nodig 
geweest. 
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Werkgroep Woninginbraken 
Om de aanpak woninginbraken integraal op te pakken is de Werkgroep Woninginbraken in 2017 van 
start gegaan. Samen met de Dommelstroom gemeenten, politie en OM is er een Actieprogramma 
Woninginbraken vastgesteld. Integraal wordt er binnen de Dommelstroom gemeenten preventieve 
inzet gepleegd op vaste communicatiemomenten in het jaar, middels een communicatiekalender 
(Zomer- en wintercampagne). Daarnaast is er een Toolkit Woninginbraken opgesteld, waarin een 
groot scala aan communicatie materiaal te vinden is, toegespitsts op specifieke inbraakmethoden. 
Door het delen van concrete woninginbraak info vanuit de politie, kan er zo gerichte actie en 
preventief advies worden uitgezet richting een wijk (preventie door maatwerk te leveren). 
 
Fietsdiefstal 
In 2017 is een lokfiets van gemeentewege aangeschaft ten behoeve van de opsporing van 
fietsendiefstal. 
 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.4: subjectieve veiligheid 

Hier gaat het om het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men 
bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen 
de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied e.d.). 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 1.4 
 

Indicator bron 

20112 2013 2014 2015 2016 2017 

Percentage wel eens onveilig in 
eigen buurt 

Veiligheidsmonitor  15  15  12 

Rapportcijfer veiligheid Veiligheidsmonitor  7,2  7,3  7,5 

Percentage ‘voelt zich ’s avonds 
vaak onveilig op straat’ 

Veiligheidsmonitor  1  1  2 

Percentage ‘voelt zich ’s avonds 

vaak onveilig alleen thuis’ 

Veiligheidsmonitor  2  2  2 

Percentage ‘er is veel 

criminaliteit in de buurt’ 

Veiligheidsmonitor  6  6  4 

Percentage jeugd “voelt zich wel 

eens onveilig” 

GGD 
Jeugdmonitor 

24   19   

Percentage jeugd “voelt zich wel 

eens onveilig op straat in eigen 

woonbuurt” 

GGD 
Jeugdmonitor 

8   5   

Percentage jeugd “voelt zich wel 

eens onveilig thuis” 

GGD 
Jeugdmonitor 

2   3   

Percentage jeugd “voelt zich wel 

eens onveilig op school” 

GGD 
Jeugdmonitor 

2   3   

Percentage jeugd “voelt zich wel 

eens onveilig tijdens het uitgaan”  

GGD 
Jeugdmonitor 

9   6   

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Het rapportcijfer voor de veiligheid is in 2017 ten opzichte van 2013 en 2015 gestegen. Dit blijkt 
ook het percentage dat zich onveilig voelt in de eigen buurt. Ook op wijkniveau is de stijgende 
trend in het rapportcijfer voor veiligheid in veel wijken zichtbaar. Dit gaat geleidelijk, want in 
geen enkele wijk is er sprake van een significante ontwikkeling ten opzichte van 2015. Het 
Gegraaf is de enige wijk in Valkenswaard met een rapportcijfer onder de 7.  

- Op wijkniveau is te zien dat inwoners van Het Gegraaf en Borkel en Schaft zich vaker onveilig 
voelen dan gemiddeld in Valkenswaard. Dit zijn ook de enige twee wijken waar de gevoelens 
van onveiligheid niet zijn afgenomen in de afgelopen twee jaar. Het aandeel inwoners dat het 
idee heeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt, is in Valkenswaard tussen 2015 en 2017 

                                                 
2 Gegevens uit andere jaartallen ontbreken omdat de GGD niet jaarlijks deze monitor uitvoert. Om toch een vergelijking te kunnen maken zijn de 

gegevens van 2011 opgenomen. 
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afgenomen. Ook landelijk is er over een langere periode (sinds 2012) sprake van een dalende 
trend. 

- Van de wijken springt Het Gegraaf in negatieve zin eruit als het gaat om de perceptie dat er veel 
criminaliteit plaatsvindt in de buurt. Ook denkt een relatief groot deel van de inwoners dat de 
criminaliteit is toegenomen. In Borkel en Schaft denken ook meer inwoners dan gemiddeld dat 
er veel criminaliteit is in de buurt. Het aandeel inwoners dat vindt dat de criminaliteit is 
toegenomen in het afgelopen jaar is echter kleiner dan in 2015. Het perspectief op de 
ontwikkeling van criminaliteit verschilt in 2017 niet van het gemiddelde van Valkenswaard. 

- Het onveiligheidsgevoel van jeugd neemt af. Aandachtspunten zijn de onveiligheidsgevoelens 
thuis en op school. Dit zijn kleine percentages (beide 3%), maar deze liggen beide wel boven 
het regionale gemiddelde (2%).  

 
 
Highlights huidige aanpak  

 
Uitdragen veiligheidssuccessen 
Over het algemeen is er, gedurende de afgelopen jaren, weinig aandacht geweest in de media voor 
veiligheidssuccessen. 
Wel is er de afgelopen jaren steeds meer media-aandacht geweest voor ondermijnende criminaliteit. 
Het sluiten van panden n.a.v. het Damoclesbeleid was een belangrijk standaard pers item wat vanuit 
Veiligheid naar buiten werd gebracht.  
 
Veiligheidsmonitor 2017 
De veiligheidsmonitor 2017 werd in 2018 opgeleverd. 
 
Diepte analyse wijk Geenhoven 
Aanleiding voor de analyse was dat in de Veiligheidsmonitor van 2015 opviel dat Geenhoven erg 
achterbleef in vergelijking met de andere wijken. N.a.v. de analyse kan geconcludeerd worden dat dit 
zeer waarschijnlijk om een moment opname ging en dat de resultaten verband hielden met 
werkzaamheden die destijds in de wijk werden doorgevoerd en voor veel hinder en overlast zorgden. 
 
Mogelijk extra te doen 
- Er kan meer aan pro-actieve communicatie worden gedaan om successen op gebied van veiligheid 

te delen met de inwoners. Dit kan zowel voor geheel Valkenswaard als op wijkniveau. 
- Meer aandacht voor het betrekken van de wijkorganen bij projecten/activiteiten op gebied van 

veiligheid en in dit verlengde meer wijkgerichte aanpak van veiligheid. 

 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving aanpak 1.1.  
aspect ‘infrastructuur’ 

Het beleidsmatige, planmatige en organisatorische kader voor de aanpak van wijkveiligheid, de communicatie 
met bewoners en andere partijen daarover en de intake van meldingen, klachten e.d. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om integrale wijkveiligheidsplannen, buurt- en wijkplatforms, aanspreekpunten voor burgers in de wijk en 
melddesks voor bewoners. 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige ‘infrastructuur’ zijn:  

tabel 1.5 

Accent Beschrijving 

Wijkcoördinatoren Binnen de gemeentelijke organisatie is voor elk gebied c.q. voor welke wijk 
een wijkcoördinator actief. Deze werkt samen met wijkcommissies en 
bewoners aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

Meldpunt 
 

De gemeente heeft een meldpunt Openbare Ruimte (Melddesk) waar burgers 
terecht kunnen met meldingen en klachten over de openbare ruimte. 
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Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Ook in het licht van de transities in het sociale domein wordt burgerparticipatie gestimuleerd en 

worden bewoners meer bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid, ook op het gebied van 
veiligheid en zorg voor elkaar. 

 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving aanpak 1.2. 
aspect ‘investeren in fysieke kwaliteit’ 

‘Inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, specifiek (1) de aanpak van verloedering zoals 
zwerfvuil, graffiti en vernielingen en (2) de verbetering van fysieke elementen in de wijk zoals groen, speeltuinen, 
kwaliteit van verlichting e.d. 

 
Highlights huidige aanpak 
Accenten in de huidige aanpak van de fysieke woon- en leefomgeving zijn: 
 

Accent Beschrijving 

Onderhoud en 
beheer openbare 
ruimte 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het 
onderhoud van de openbare ruimte.  
De inrichting (zoals bijvoorbeeld de verlichting) wordt meegenomen bij de 
bestemmingsplannen. Voor het beheer en onderhoud worden voor 
verschillende onderdelen plannen opgesteld.  

Meldpunt  De gemeente heeft een meldpunt waar burgers terecht kunnen met meldingen 
over de openbare ruimte, waaronder ook over het onderhoud aan het 
openbaar groen. 

 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- Uit de veiligheidsmonitor bleek dat de waardering voor onderhoud groen in bepaalde wijken is 
gedaald. Wellicht kunnen mogelijkheden onderzocht om deze wijken meer aandacht te geven 
qua onderhoud groen; 

- De inwoners zijn minder positief over de speelvoorzieningen voor kinderen. Gelet op de 
toekomstvisie waarin Valkenswaard een aantrekkelijke gemeente wil zijn voor jonge gezinnen in 
relatie tot de ingezette bezuiniging op speelvoorzieningen, is het raadzaam om hier nog eens 
e.e.a. nader te overwegen.  

 
 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving aanpak 1.3.  
aspect ‘investeren in sociale kwaliteit’ 

De inzet op sociale netwerken, sociale veerkracht van wijken en buurten en daarnaast meer specifiek de inzet op 
woonoverlast (problematische huishoudens), overlast van verwarde personen, van alcohol en drugs, prostitutie 
en ‘onaantastbaren’. 

 
Highlights huidige aanpak 
Accenten in de huidige aanpak van de sociale kwaliteit zijn: 
 

accent Beschrijving 

Integrale aanpak 
multiproblematiek 
in Signalerings-
overleggen 

Een vangnetoverleg is in het najaar van 2018 gestart met de doelstelling om 
domeinoverstijgende en complexe multi-problematieke casuïstiek integraal op 
te pakken. Gewerkt wordt met de AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) 
methodiek van het zorg- en veiligheidshuis. 

Beleidsregel 
aanpak 
woonoverlast   

In het kader van de Wet aanpak woonoverlast, is in 2018 de beleidsregel 
aanpak woonoverlast vastgesteld. In 2019 zal daar de eerste ervaring mee 
worden opgedaan. 

Beleidsregel 
Opiumwet 13b 
(Damocles) 

De afgelopen jaren is consequent uitvoering gegeven aan deze beleidsregel in 
de vorm van het sluiten van panden.  
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Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Monitoren invoering AVE-model; 
- Monitoren van de uitvoering van de beleidsregel aanpak woonoverlast en zo nodig bijsturen van dit 

beleid.  

 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving aanpak 1.4. 
aspect ‘betrekken bewoners bij veiligheid 
& leefbaarheid’ 

Het actief betrekken van bewoners bij de aanpak, inzet op veiligheid en leefbaarheid op wijk- en buurtniveau via 
bijvoorbeeld wijk- en buurtpanels, buurtschouwen, gezamenlijke onderhoudsprojecten, buurtpreventie, 
BuurtWhatsApp. 

 

Highlights huidige aanpak 

 
WhatsApp Buurtpreventie 
Zie ‘objectieve veiligheid’ 
 
Buurtpreventie Teams 
Valkenswaard kent twee (niet zeer actieve) Buurtpreventie projecten in Borkel & Schaft en de Mgr. 
Smetsstraat. Overwogen wordt de Buurtpreventieprojecten om te buigen naar slechts digitale 
Buurtpreventie, of de groepen om te buigen naar meer projectmatigere vorm. 
Er gaat meer aandacht en stimulans uit naar de BuurtWhatsApp groepen, dan naar de Buurtpreventie 
projecten. Het gemak, de laagdrempeligheid en de opkomst van steeds meer BuurtWhatsApp 
initiatieven spreekt meer aan bij inwoners. 
 
Voorbeelden uit de wijk 
Door de wijkcoördinatoren aangedragen voorbeelden van betrokkenheid bij bewoners met de 
veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk: 

- Buurtbrigadiers hebben met de wijkcommissies korte lijnen, frequent contact (en vice versa); 
- Buurtbrigadiers gebruiken ontmoetingsmomenten in de wijk als podium voor preventieve 

informatie (babbeltruc is nu actueel); 

- Omwonenden van speellocaties die door betrokkenheid ‘hun’ speellocatie opruimen en onveilige 
situaties doorgeven; 

- Door middel van sociale programma’s komen wijkondersteuners achter de voordeur en signaleren 
eerder onveilige situaties; 

- Via social media zijn er allerlei initiatieven/platforms waar bewoners elkaar weten te vinden; zo 
werd er over het zedendelict in Dommelen eind 2017 een signaal afgegeven via Facebook met als 
gevolg dat mensen alerter zijn en de sociale controle toeneemt; 

 
Door in al de wijken met wijkorganen te werken, verbetert de sociale cohesie en de signaalfunctie. De 
wijkorganen kunnen wijkbewoners informeren over de mogelijkheden die er zijn om zelf een bijdrage 
te leveren aan hun leefomgeving. Daarnaast is een wijkorgaan een gremium dat ambieert de 
leefbaarheid te verbeteren en door de toenemende sociale cohesie daar ook een bijdrage aan levert. 
 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- Aandacht blijven houden voor het consulteren van de wijkorganen bij nieuw beleid en te 
implementeren maatregelen op gebied van het verbeteren van de veiligheid in de wijk. 

- Stimuleren en verbeteren (ver)binding tussen de wijkcoördinatoren/wijkorganen/wijkondersteuners 
en het Sociaal Team, CJG, Cordaad etc., in verband met het achter de voordeur komen en 

signaleren van onveilige situaties door wijkondersteuners. 
- Evalueren buurtpreventieprojecten en besluiten over het al dan niet voortbestaan van deze twee 

projecten. 
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veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving aanpak 1.5. 
aspect ‘toezicht en handhaving’ 

Gemeentelijk toezicht en handhaving in de openbare ruimte in woon-, buiten- en centrumgebied, gericht op 
woonoverlast, jeugdoverlast, kleine overtredingen (‘kleine ergernissen’) zoals verkeerd parkeren en het verkeerd 
aanbieden van huisvuil (APV). 

 
Highlights huidige aanpak 
Ten aanzien van toezicht en handhaving wordt een Handhavingsbeleid gevoerd. Hierbinnen worden 
jaarlijkse Handhavingsprogramma’s (met daarin de prioritering) opgesteld en vastgesteld door het 
college. Daarbuiten wordt waar mogelijk maatwerk geleverd als het gaat om hardnekkige en 
aanhoudende overlast en openbare orde verstoringen. 
 
Project Molenstraat 
N.a.v. toenemende overlast van uitgaanspubliek in de Molenstraat is er vanuit de gemeente een 
project gedraaid met politie, betreffende horeca, omwonenden, Woonbedrijf en Novadic-Kentron. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in afname van de overlast. 
 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- Meldingen jeugdoverlast op één centrale plek, zodat de Werkgroep Jongeren op Straat een 
eenduidig en actueel beeld heeft van de stand van zaken op dit gebied.  
  

 

veiligheidsveld 1: veilige woon- en 
leefomgeving 

aanpak 1.6. 
aspect ‘aanpak van specifieke 
criminaliteitsfenomenen’ 

De gerichte inzet op afzonderlijke criminaliteitsproblemen/-items in alledaagse woon- en leefomgeving van 
bewoners, eventueel in aanvulling op/wisselwerking met een integrale wijkaanpak. Deze aanpak van bepaalde 
vormen van criminaliteit heeft vaak op het niveau van de gemeente plaats en betreft dan een min of meer op 
zichzelf staande aanpak, al dan niet projectmatig. Voorbeelden zijn een stedelijke aanpak van woninginbraak 
(High Impact Crimes), huiselijk geweld. 
  

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen zijn: 
 

Accent Beschrijving 

Aanpak 
woninginbraken 

Met name door politie en gemeente is een aantal projecten gedraaid en er is 
een woninginbrakenteam actief om het aantal woninginbraken terug te 
dringen. Daarnaast wordt – door middel van publicaties met name rondom de 
vakantieperiodes – de burger gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om 
woninginbraken te voorkomen.  
Wanneer daar aanleiding toe bestaat / behoefte aan is vanuit een persoon 
en/of buurt wordt gezamenlijk bekeken of er in een buurt extra aandacht aan 
woninginbraken besteed kan worden. Dat kan via een zogenaamd 
Voetjesproject maar er kan ook door externen voorlichting worden verzorgd.  

Aanpak huiselijk 
geweld 

De instantie Veilig Thuis is een aantal jaren geleden opgericht. Zijn is het 
expertisecentrum op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij 
staat voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, het bijdragen aan duurzame verandering en borging van 
veiligheid van alle gezinsleden. 
De burgemeester heeft de bevoegdheid om iemand een tijdelijk huisverbod op 
te leggen. Dit is bedoeld als afkoelingsperiode en om tegelijkertijd de 
hulpverlening op gang te brengen.  

Zorg- en 
Veiligheidshuis 

In de afgelopen jaren heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
verder vorm gekregen. Dit is een netwerk, een samenwerkingsverband tussen 
partners uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur. 
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Samen pakken zij complexe problematiek aan en dringen zo overlast, huiselijk 
geweld en criminaliteit terug. De samenwerkingspartners signaleren 
problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Daardoor kan het 
Zorg- en Veiligheidshuis zorg- en veiligheidsproblemen beter, sneller en 
effectiever aanpakken. 

Nazorg ex-
gedetineerden 

In 2010 is aan het Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex)gedetineerde 
burgers concreet vorm gegeven. Er zijn afspraken gemaakt tussen 
betrokkenen zoals gemeente, penitentiaire inrichtingen, zorg- en 
veiligheidshuis en maatschappelijke organisaties om de terugkeer van 
gedetineerden in de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo heeft 
de gemeente in het bijzonder een inspanningsverplichting op een aantal 
gebieden, zoals geldig identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, plan voor 
schuldsanering en passende zorg. Binnen de gemeente is een gemeentelijke 
contactpersoon aangewezen die contacten onderhoudt met de medewerkers 
van de penitentiaire inrichting en het veiligheidshuis. Dit verloopt via DPAN, 
het digitale platform voor de aansluiting nazorg. In het kader van de AVG staat 
dit medium op dit moment  ter discussie. 

Regionaal 
Informatie- en 
Expertisecentrum 

Het kabinet heeft de afgelopen jaren hoge prioriteit gegeven aan de bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit. Om dit te faciliteren is gestart met het 
programma “Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit” en is voorzien in 
de vorming van een aantal RIEC’s. Dit zijn samenwerkingsverbanden van o.a. 
politie, OM, belastingdienst en FIOD waarbij door betere informatie-
uitwisseling tussen de partners de georganiseerde criminaliteit vanuit 
meerdere disciplines (strafrecht, bestuursrecht, civiel- en fiscaalrecht) kan 
worden bestreden. 
De Integrale Stuurgroep Oost-Brabant van het RIEC kan personen, groepen, 
gebieden of branches benoemen als handhavingsknelpunt. Dat doet ze als bij 
verschillende overheden of bestuursorganen signalen binnenkomen dat deze 
de geldende bestuursrechtelijke of strafrechtelijke regelgeving niet naleven. In 
de afgelopen jaren is een drietal cases als zodanig benoemd en integraal 
opgepakt.  

 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Op het gebied van de zogenaamde High Impact Crime (woninginbraak, straatroof, geweld en 

overvallen), delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens omgeving en het 
veiligheidsgevoel, de bestuurlijke maatregelen versterken.  

- Verbeteren van de (gemeentelijke) informatiehuishouding met betrekking tot personen/situaties. 
Binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bij partners, is zowel veel harde als zachte 
informatie beschikbaar. Welke informatie kan gehaald worden uit de verschillende (digitale) 
systemen, hoe en met wie kan die informatie gedeeld en gekoppeld worden, ook met bovenlokale 
partners/systemen.  

- Aandacht voor Huiselijk Geweld en creëren duidelijke kaders voor het omgaan met deze 
problematiek en de grenzen van de inzet vanuit het vrijwillig kader. Het is belangrijk om te 
inventariseren of er voldoende expertise aanwezig is op dit gebied. Ook zou hier het 
Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)prostitutie (EMP) van Lumens een rol kunnen spelen.  

- Meer aandacht voor Nazorg ex-gedetineerden, vooral nu in verband met de AVG de uitwisseling 
van gegevens met de PI’s ter discussie staat. 
 
 

Tussenstand:  mogelijke prioriteiten veilige woon- en leefomgeving 
 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen het veiligheidsveld ‘veilige woon- en 
leefomgeving’ levert als mogelijke prioriteit(en) voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op: 
 
- Sociale kwaliteit  
- Bevorderen sociale samenhang in de buurt 

Via gebiedsgericht werken wordt gestreefd om de sociale cohesie te bevorderen. Deze methodiek is 
in de gemeente al wel doorgevoerd, waarbij de wijko’s een spilfunctie vervullen. Deze aanpak 

https://vhhbzo.webflat.nl/partners/
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verdient wel continue aandacht. Niet alleen in de wijze waarop wordt samengewerkt met de 
inwoners maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. 

- Meer en beter gebruik maken van sociale netwerken 
Door het gebiedsgericht werken ontstaan meer en betere sociale netwerken binnen buurten en 
wijken. Deze kunnen ingezet en gebruikt worden voor het opstarten van bepaalde projecten in het 
kader van het vergroten van veiligheid.  

- Maar ook kan van deze netwerken gebruik worden gemaakt voor de aanpak van complexe 
problemen, zowel van personen als van gebieden. Daarnaast kan voor deze aanpak ook gebruik 
worden gemaakt van lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden (zoals zorg- en 
veiligheidshuis en RIEC). Het is van belang om de domeinen zorg, sociaal en veiligheid te 
verbinden.  

 
- Fysieke kwaliteit  
- Verbeteren van de fysieke kwaliteit van buurten en inzetten op buurtproblemen, aangekaart door 

buurt zelf. 
Ook hier spelen de wijkorganen een belangrijke rol. Inwoners geven aan waar meeste inzet nodig is, 
bijvoorbeeld ook bij het maken van inrichtingsplannen.  

 
- Objectieve veiligheid 
- Projectmatige inzet op concrete onderwerpen. 

Uit objectieve gegevens blijkt dat het aantal aangiften met betrekking tot incidenten in de loop van 
de jaren redelijk gelijk blijft. Er zijn enkele uitschieters, zowel in positieve als negatieve zin zichtbaar. 
Wanneer daar aanleiding toe bestaat dient op bepaalde onderwerpen ingesprongen te worden, 
bijvoorbeeld in de vorm van projecten. 
 

- Subjectieve veiligheid  
- Aandacht voor communicatie 

Uit gegevens blijkt ook dat de inwoners zich in de gemeente redelijk veilig voelen. Daar waar dat 
niet het geval is kan doelgroepgericht of per onderwerp een plan van aanpak gemaakt worden. Daar 
maakt communicatie een belangrijk onderdeel van uit. 

 
Overig 
- Verbeteren informatiehuishouding 
- Om goed zicht te hebben en te houden op de veiligheidssituatie van de gemeente dient de 

informatiehuishouding verbeterd te worden.  
 
 

veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid thema 2.1: veilig winkelgebied 

In winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Het gaat bijvoorbeeld om 
winkeldiefstal, zakkenrollerij en overvallen maar ook om jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in 
voetgangersgebied en de mate van brandveiligheid van de winkelpanden. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere 
tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 2.1 
 

 
 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Het aantal inbraken in winkels, bedrijven en winkeldiefstallen is wisselend over de jaren. 
- Er is nauwelijks sprake van gevoelens van onveiligheid in het winkelgebied in onze gemeente.  

 

Indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Winkeldiefstal Politie (VNG/INP)  39 29 28 28 

Percentage ‘voelt zich vaak onveilig in 
winkelgebied’ 

Veiligheidsmonitor 1  2  1 
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Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 
 

Accent Beschrijving 

Keurmerk Veilig 
Ondernemen 
winkelgebied 

Er is op dit moment geen Keurmerk Veilig Ondernemen voor het 
kernwinkelgebied. Het Centrummanagement heeft het onderwerp 
geagendeerd, maar afgevraagd wordt of hier een collectief animo voor is. 
  

 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Afwachten of er animo is om het Keurmerk veilig Ondernemen winkelgebied te gaan behalen. Zo ja, 

dan kan de gemeente kijken naar mogelijkheden om dit te stimuleren, zoals kosten voor certificering 
voor rekening nemen.  

 
 

veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid thema 2.2: veilige bedrijventerreinen 

Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, diefstal, overvallen  
en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid 
en brandveiligheid. Ook kunnen zich illegale bewoning en drugsdelicten als hennepplantages voordoen (NB: 
‘externe veiligheid’ ofwel veiligheid rond inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt, 
is onderdeel van veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid). 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 2.2 
 

indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Diefstal/inbraak bedrijf Politie (VNG/INP) 45 46 28 27 

 
 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Het aantal inbraken bij bedrijven en kantoren neemt af. 
- Illegale bewoning binnen het bedrijventerrein komt wel eens voor. 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Keurmerk Veilig 
Ondernemen 
bedrijventerrein 

Er is op dit moment geen Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is op dit moment 
binnen de ondernemers geen draagvlak en vanuit veiligheid ook geen 
aanleiding  om een dergelijk certificaat te behalen. 

Project 
Cameratoezicht 
Schaapsloop I en II 

In 2017 is een project collectief cameratoezicht gestart. Er is op dit moment 
nog te weinig draagvlak binnen ondernemers om het project te doen slagen.  

 
 Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Met ondernemers blijven monitoren van de veiligheid op bedrijventerrein en waar nodig maatregelen 

nemen om de veiligheid te verbeteren; 
- Handhavend optreden bij illegale bewoning op bedrijventerreinen. 
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veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid thema 2.3: veilig uitgaan 

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en sociale klimaat 
varen er wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich ook veiligheidsproblemen rond 
uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en vernielingen (eventueel vernielingen rond de zgn. 
(s)looproutes). 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 2.3 
 

indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Geluidshinder horeca Politie (VNG/INP)  23 24 7 9 

Percentage ‘voelt zich vaak onveilig rondom 

uitgaansgelegenheden’ 

Veiligheidsmonitor 3 

 

3 

 

3 

Percentage ‘ervaart overlast van hinder door 

horeca’ 

Veiligheidsmonitor 1 

 

1 

 

2 

 
 

Hoofdlijn problematiek 

De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  
- Tussen 2015 en 2017 zijn er geen (significante) veranderingen opgetreden in de mate waarin 

bepaalde plekken als onveilig worden ervaren. Wel is het aandeel dat zich rondom 
uitgaansgelegenheden en in het centrum onveilig voelt sinds 2013 afgenomen. Gemiddeld 
genomen voelen inwoners zich wat vaker onveilig rondom uitgaansgelegenheden in vergelijking 
met de Veiligheidsregio. Dit was ook in 2015 het geval.  

 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Drank- en Horecawet  
Toezicht en 
handhaving 

Door de invoering van de gewijzigde Drank- en Horecawet in 2013 kreeg de 
gemeente een aantal nieuwe verplichtingen.  
De Drank- en Horecawet stelt de gemeenteraad verplicht een verordening 
paracommercie vast te stellen. In de APV zijn deze verplichte regels 
omtrent paracommercie verwerkt. De Drank- en Horecawet stelt de 
gemeenteraad ook verplicht een ‘preventie- en handhavingsplan alcohol’ 
vast te stellen. In 2014 is dit dan ook vastgesteld.  
 
Het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet wordt 
gedaan door speciaal opgeleide Boa’s die daarvoor worden ingehuurd. 
Hiervoor is 100 uur per jaar beschikbaar. De nadruk ligt op controle op het 
schenken/verstrekken aan 18-minners in horeca, bij sportverenigingen en 
supermarkten.   
Er worden regelmatig overtredingen geconstateerd, die bestuurlijke 
opvolging krijgen in de vorm van waarschuwingen of sancties. 

Horecaoverleg In de gemeente is er regelmatig contact met horecaondernemers in de vorm 
van een bestuurlijk overleg. Primaat/insteek hierbij ligt meer op economisch 
dan op veiligheidsgebied. 

 
 Mogelijk extra te doen 
 aanpak naar voren komen, zijn: 

- De huidige horecavisie dateert van 2013. Deze wordt herzien.  
- Waar nodig wordt op een projectmatige manier inzet gepleegd omwille van de veiligheid. 
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veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid thema 2.4: veilige evenementen 

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s opleveren. Het is aan de organisator 
voorwaarden voor de veiligheid te realiseren en aan de gemeenten om de juiste voorwaarden te stellen en die te 
handhaven. De risico’s zijn met name gelegen in geweld, overlast, vernieling, brandveiligheid en crisisbeheersing. 
Daarnaast er mogelijke dwarsverbanden met externe veiligheid (evenementenlocaties nabij externe 
veiligheidsinrichtingen) en aanpak georganiseerde criminaliteit (uitbreiding BIBOB-beleidslijn met evenementen). 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 2.4 
 

indicator Bron 

2014 2015 2016 2017 

Geluidshinder evenement  Politie (VNG/INP) 8 10 5 3 

Meldingen evenementen Gemeente 3 6 9 7 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  
Het aantal meldingen algemeen en geluidshinder bij evenementen is het afgelopen jaar afgenomen. 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Evenementenvisie 
2018 

In 2018 zijn de Evenementenvisie 2018-2022 en de bijbehorende 
Beleidsregels Evenementen vastgesteld. Hierin staat wanneer we welke 
evenementen willen houden. Daarvoor werkt de gemeente nauw samen 
met de politie, de horecaondernemers en de winkeliers. 
Het evenementenbeleid van de gemeente is de laatste jaren gericht op 
kwaliteits- en kwantiteitsverbetering van evenementen. Op gebied van 
veiligheid gelden indieningsvereisten en worden in vergunningen 
voorschriften ogenomen ten behoeve van de veiligheid. 

Jaarwisseling In de gemeente wordt geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om 
vuurwerkvrije zones in te stellen. De landelijke discussie omtrent de 
gevaren van vuurwerk kan wel leiden tot aangepast beleid.  

 
 
 Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de jaarwisseling volgen en mogelijk ook daarop aan 
te passen beleid. 

 
 

veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid thema 2.4: veilig toerisme 

Veilig toerisme heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond recreatiegebieden zoals 
natuurgebieden, recreatieplassen en op en rond toeristische verblijfslocaties zoals campings en bungalowparken. 
De risico’s betreffen bijvoorbeeld beroving, inbraak, geweld, overlast, vernieling. Ook kan het gaan om 
concentraties van ‘minder zichtbare’ vormen van criminaliteit, waarbij niet zozeer toeristen rechtstreeks het 
slachtoffer zijn: bepaalde locaties vormen een knooppunt van verschillende vormen van georganiseerde 
criminaliteit (drugsgerelateerd, heling, mensenhandel, …). 
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Tussenstand:  mogelijke prioriteiten bedrijvigheid en veiligheid 
 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ 
levert als mogelijke prioriteit(en) voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op: 
 
- Verstevigen samenwerking met de horeca op het brede terrein en meer structuur aanbrengen in de 

uitvoering van de horecavisie. 
- Monitoren van de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein en waar nodig interveniëren met een 

pakket van maatregelen. 
 
 
 

veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid thema 3.1: jeugdoverlast 

Bij jeugdoverlast gaat het vooral om overlast in groepsverband, zowel in ‘milde’, ‘acceptabele’ vorm als 
hardnekkiger, ‘storende’ en ’overlastgevende’ vorm. Het kan gaan om geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, 
zwerfvuil achterlaten en soms ook vernielingen en andere vormen van criminaliteit. Kenmerkend voor de minder 
zware groepen is dat ze in principe goed aanspreekbaar/corrigeerbaar zijn door de omgeving. Bij de zwaardere 
vormen is er meer ‘eigen systeem’ (hiërarchie) in de groepen en zijn ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal 
(lichte) criminaliteit in het spel. Het onderdeel ‘jeugdproblematiek’ heeft vooral betrekking op individuele 
problematische jongeren. Het gaat om jongeren met problemen op meerdere leefgebieden die niet zelden ook 
‘veelpleger’ zijn. Ze vormen mogelijk de harde kern van jeugdgroepen, soms zelfs criminele groepen. Het betreft 
zgn. ‘complexe casuïstiek’ die een integrale PGA (evt. Top X-aanpak) behoeft.  

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 3.1 

indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Vandalisme/baldadigheid Politie (VNG/INP)  34 20 14 11 

Meldingen jeugdoverlast Politie (VNG/INP)  76 67 108 113 

Percentage ‘ervaart veel overlast van 

rondhangende jongeren’ 

Veiligheidsmonitor 3  1  2 

Percentage voelt zich vaak of soms onveilig op 

plekken waar jongeren rondhangen 

Veiligheidsmonitor 43  36  38 

Meldingen overlast hangjongeren Gemeente   44 52 110 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Het aantal meldingen van vandalisme en baldadigheid neemt af.   
- Het aantal meldingen van jeugdoverlast neemt toe. Belangrijke opmerking hierbij is dat niet 

iedere melding een aparte locatie vertegenwoordigd, maar dat er ook herhaaldelijk een en 
dezelfde meldingen worden gedaan door notoire melders. Daarnaast heeft de politie haar 
meldingsgebied vergroot, waardoor sinds 2017 ook meldingen van uitgaansoverlast worden 
gecommuniceerd met de gemeente. Tot slot heeft de Werkgroep Jongeren Op Straat (JOS) een 
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij zowel bij de inwoners, als de professionals 
aandacht is besteed aan het belang van het doen van meldingen en men hiertoe actief 
aangemoedigd wordt.  

- Jeugdgroepen worden structureel in beeld gebracht en gecategoriseerd door de werkgroep 
Jongeren Op Straat, waarbij aansluiten: Politie, Cordaad en de gemeente met cluster Veiligheid 
en wijkcoördinatie. 

- Er is een aantal indicatoren dat een beeld schetst van de relatie tussen jeugd en veiligheid, 
zoals de ervaren overlast van rondhangende jongeren, het veiligheidsgevoel op plekken waar 
jongeren samenkomen, en hoe zij zich daar dan gedragen (bijvoorbeeld vernielingen 
aanrichten). In Valkenswaard worden dergelijke ‘vindplaatsen’ continue gemonitord door het 
JOS en actief bezocht door de jongerenwerkers. 
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Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

Accent Beschrijving 

Integrale aanpak 
overlast 
jeugdgroepen  

De gemeente en de politie werken samen op het gebied van jeugdoverlast. 
Het uitgangspunt is dat jongeren op straat geen overlast bezorgen. Het is 
belangrijk dat omwonenden ook zelf contact hebben met de jongeren 
wanneer ze overlast ervaren.  
In 2016 heeft de werkgroep Jongeren Op Straat (J.O.S.) haar eigen 
werkwijze vastgesteld om met politie en het jongerenwerk samen te werken 
om de aanwezige overlastgevende jeugdgroepen te categoriseren en aan 
te pakken. Jeugdgroepen worden in beeld gebracht en ingeschaald aan de 
hand van de volgende categorieën: acceptabel aanwezig, storend aanwezig 
en overlastgevend aanwezig (vervanging Beke methodiek). Daarnaast kan 
er nog sprake zijn van criminele jeugdgroepen. 
Aan de hand van de inschaling bepaalt het JOS welke inzet op de groep het 
meest passend en het meest effectief is. 
 
De gemeente voert de regie over de aanpak van de jeugdgroepen. Hierbij 
spelen met name het jongerenwerk en de politie een belangrijke rol.  
De politie bezoekt de locatie, n.a.v. binnengekomen overlastmeldingen, om 
te constateren of er sprake is van een overlastgevende situatie en 
eventuele strafbare feiten, alvorens hierop te reageren. 
Het jongerenwerk legt contact met de groep, brengt deze in beeld, spreekt 
aan op het normgedrag en verwijst naar de jongerencentra.   
Ook kan er vanuit de gemeente overleg plaatsvinden met omwonenden en 
kunnen er fysieke maatregelen in de omgeving worden getroffen. 

Transitie Jeugdzorg De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners, opvoeders en 
jongeren. De gemeente heeft de regie in het bij elkaar brengen van 
organisaties op het gebied van algemeen jeugdbeleid. Door de transitie 
heeft de gemeente er vanaf 2015 nog meer taken op het gebied van 
jeugdzorg bij gekregen.  

Zorg AdviesTeams  Aan het Zorg Advies Team (ZAT) nemen verschillende partijen, zoals 
scholen, hulpverlenende instellingen en politie, deel. De gemeente heeft 
twee Zorg Advies Teams, één voor kinderen jonger dan 12 jaar (12-) en één 
voor kinderen ouder dan 12 jaar (12+). Het doel is om in een vroeg stadium 
een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor het probleem van een 

kind/gezin. 
 
 Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- De komende periode liggen er ook op dit gebied uitdagingen om zorg en veiligheid goed te 
koppelen. 

- Het ‘hangen’ van jongerengroepen in de openbare ruimte verplaatst zich steeds meer naar de 
eigen, huiselijke, privé omgeving. Het feit dat er weinig tot geen ‘hangjongeren’ waarneembaar 
zijn op de bekende hangplekken en in de openbare ruimte, wil dan ook niet zeggen dat ze er 
ook daadwerkelijk niet zijn. Er ligt dan ook, met name voor het jongerenwerk, een uitdaging om 
deze jongeren niet uit het oog te verliezen, maar ze in beeld te houden. Professionals moeten 
flexibel zijn, creatief en mee kunnen veren met het de behoeftes en het ‘hanggedrag’ van de 
jongeren. Alleen zo kunnen zij overlastgevend hanggedrag binnen de perken houden en 
bruikbare en actuele informatie blijven verschaffen aan de partners, zoals politie en gemeente. 
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veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid thema 3.2: jeugdcriminaliteit, individuele 
probleemjongeren 

Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat om jongeren met problemen op meerdere 
leefgebieden die niet zelden ook ‘veelpleger’ zijn. Ze vormen mogelijk de harde kern van problematische 
jeugdgroepen, soms zelfs criminele jeugdgroepen. Het betreft bij uitstek zgn. ‘complexe casuïstiek’ die integrale 
persoonsgerichte aanpak behoeven. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 3.2 

indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Aantal doorverwijzingen jongeren HALT Bureau HALT 44 25 39 26 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  
-  Het aantal HALT-verwijzingen schommelt ieder jaar; 
-  Ook hier is een korte lijn tussen zorg en veiligheid van essentieel belang. Van belang is om snel de 

juiste mensen bij elkaar te brengen en zo te komen tot een passende, effectieve aanpak, waarbij de 
krachten van beide clusters gebundeld kunnen worden en men goed op de hoogte is van elkaar 
verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden.  

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Integrale aanpak 
overlast 
jeugdgroepen  

Zie onder thema 3.1. Jeugdoverlast.  
 

Overlegstructuren 
(risico)jeugd 

Eén van de thema’s waar het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
zich op individueel niveau op richt is (risico)jeugd. Daarvoor is een aantal 
overlegstructuren ingesteld zoals het Justitieel Casus Overleg Jeugd, 
jeugdprostitutie, veelplegers 18-, Trajectberaad en schoolverzuim. Het is 
ook mogelijk om voor een specifieke jeugdgroep een casusoverleg op te 
starten waarvoor ook de strafrechtpartners aan kunnen sluiten. Ook kunnen 
criminele kopstukken van hanggroepen via de PersoonsGerichte Aanpak 
(PGA) aangepakt worden. Tot nu toe is daar in Valkenswaard geen gebruik 
van gemaakt. 

 
 Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Door de overheveling van het Rijk van kerntaken op het gebied van jeugd heeft de gemeente ook de 

zorg voor bepaalde doelgroepen zoals jeugdigen met psychische en psychosociale problematiek, 
jeugdigen met een verstandelijke beperking, kinderen en jongeren die kampen met 
opgroeiproblemen en ouders die opvoedproblemen hebben. Met de nieuwe lokale structuren, dient 
er voor bepaalde doelgroepen een goede verbinding te worden gevonden met het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Met name voor díe jeugdigen waarbij ook sprake is van een strafcomponent.  
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veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid thema 3.3: jeugd, alcohol en drugs 

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte en 
bijvoorbeeld in het uitgaansgebied/-gelegenheden. Het drank- en drugsgebruik kan in verband staan met geweld, 
vernielingen, geluidsoverlast. De beheersing daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander 
onveiligheidsaspect speelt daarbij ook een belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en 
drugsgebruik. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 3.3 

Indicator bron 

20113 2015 

Percentage jongeren (12-18) dat recent alcohol 

heeft gedronken 

GGD jeugdmonitor 43 40 

Heeft recent bij 1 gelegenheid 5 of meer glazen 

gedronken 

GGD jeugdmonitor 35  25 

Percentage jongeren (12-18) dat meer dan 20 

glazen alcoholische drank per week nuttigt 

GGD jeugdmonitor 6 3 

(Soft)drugsgebruik wel eens (12-18) GGD jeugdmonitor 3 3 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Het nuttigen van alcohol in de leeftijdscategorie 12-18 jaar is flink afgenomen; 
- Het softdrugsgebruik binnen deze categorie blijft onveranderd. 
- Hierbij wordt opgemerkt dat deze cijfers redelijk verouderd zijn. De praktijk laat zien dat gebruik 

softdrugs en alcohol nog steeds behoorlijk aanwezig is onder jongeren. 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

  

Verslavingszorg Voor hulp en advies over verslavingen wordt verwezen naar bijvoorbeeld de 
GGD, Novadic-Kentron, GGZ of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

 

Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Blijven investeren in alcoholmatiging, vooral onder de 18-plussers. Daarvoor volgen van landelijke, 

regionale en lokale aanpak.  
- Blijven investeren in drugsmatiging. Voortzetten van de huidige aanpak van de drugsproblematiek 

om zoveel mogelijk preventief te werken via een integrale aanpak vanuit onderwijs, jongerenwerken 
en politie. 

- Blijven investeren in ontmoedigen van roken, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting aan 
vooral de jongere jeugd omdat die meer ontvankelijk is om gewoonten te veranderen.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Gegevens uit andere jaartallen ontbreken omdat de GGD niet jaarlijks deze monitor uitvoert. Om toch een vergelijking te 

kunnen maken zijn de gegevens van 2011 opgenomen. 



 

21 
 

veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid thema 3.4: veilig in en om de school 

Jeugd kan dader zijn én slachtoffer van onveiligheid; thuis, in de buurt, bij het stappen maar ook op school. 
Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor 
omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid. 

 
 

Indicator % bron % 

2015 2016 Regio 

(2015) 

Voortgezet onderwijs     

Onveilig gevoel op school (12-18 jaar)  

    

GGD jeugdmonitor 3  2 

Is afgelopen 3 maanden op school gepest (12-18) GGD jeugdmonitor 9  6 

Is afgelopen 3 maanden op school gepest (14-16 

jaar) 

EMOVO GGD 6 9 6 

Heeft de afgelopen 3 maanden anderen op 

school gepest (14-16 jaar) 

EMOVO GGD 4 5 4 

Is de afgelopen 3 maanden gepest via 

internet/telefoon (14-16 jaar)  

EMOVO GGD 3 4 3 

Wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen op 

school (12-18 jaar) 

GGD jeugdmonitor 5  4 

Hasj of wietgebruik op school GGD jeugdmonitor 0  0,1 

 
Basisonderwijs  2013 

 

2017 

 

Regio 

(2017) 

Kind wordt soms, vaak, of heel vaak gepest op 

basisschool (4-11 jaar) 

GGD 

jeugdmonitor 

22 17 21 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  
Het pestgedrag op het voorgezet onderwijs is licht gestegen en is iets hoger dan het regionaal 
gemiddelde. In het basisonderwijs is juist het omgekeerde te zien: daar lijkt het pestgedrag af te 
nemen en ligt dit lager dan in de regio. 
Ongeveer 5% van de jeugdigen geven aan wel eens drugs aangeboden te hebben gekregen op 
school, maar dit wordt niet/nauwelijks op school gebruikt.  
N.B. uit signalen van JGZ- en preventiemedewerkers, maar ook vanuit jongerenwerk en politie, blijkt 
dat de enquêtes van de GGD mogelijk een onderschatting opleveren. Het is erg lastig om via deze 
methode voor dit onderwerp een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid te maken. 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Veilige School  Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel is van belang. 
Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en hebben 
een aantal plichten.  
Zo heeft SG Were Di een veiligheidsplan waarin afspraken zijn gemaakt om 
bijvoorbeeld vandalisme, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, pesten, 
discriminatie, bedreiging en ander crimineel gedrag tegen te gaan. In het 
calamiteitenplan staat bijvoorbeeld hoe met een calamiteit zoals een brand 
moet worden omgegaan. In een geautomatiseerd systeem worden alle 
incidenten geregistreerd die op school plaatsvinden. Maar in het 
veiligheidsplan staan ook protocollen, zoals hoe om te gaan met schorsing 
en verwijdering of met pesten. Ook de rechten en plichten van zowel de 
docenten als de scholieren staan in het Leerlingenstatuut. 
 
Met name de wijkagent en de taakaccenthouder jeugd van de politie 
onderhouden regelmatig contact met de school. 
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Anti-pestbeleid In het basisonderwijs geldt dat scholen moeten zorgen voor een sociaal 
veilige omgeving. Dit betekent o.a. dat scholen pesten zoveel mogelijk 
moeten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel 
moeten scholen doorlopend een goed beeld hebben van hoe veilig de 
leerlingen zich voelen.  
Scholen zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen, een pestprotocol kan 
onderdeel zijn van dit plan. Een pestprotocol is echter niet verplicht. Er zijn 
scholen in Valkenswaard die een protocol hebben, maar er zijn ook scholen 
die anti-pestbeleid hebben opgenomen in de schoolgids. 
Op alle scholen in Valkenswaard worden lesprogramma’s aangeboden 
gericht op pesten, groepsdruk en weerbaarheid. 
 
Voor VO: zie hierboven 
 

Verkeersveiligheid Tijdens gesprekken met (basis)scholen komt verkeersveiligheid geregeld 
aan bod. Met name foutparkeren is op sommige schoollocaties een 
probleem. De afgelopen 2 jaar zijn bij alle scholen schoolzones gerealiseerd 
in overleg met de scholen. Scholen plaatsen regels rondom parkeren op 
hun website en/of in nieuwsbrieven. Indien nodig worden BOA’s van de 
gemeente ingezet om de verkeersveiligheid te handhaven. 
 

 

 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 

- Onderhouden van contacten met scholen  
- Heldere werkafspraken maken tussen school, politie en gemeente over het begin/eindpunt van 

elkaars verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
- Blijven investeren in acties en voorlichtingen op scholen op het gebied van pesten, groepsdruk 

en weerbaarheid en hierbij de link maken naar Cordaad of CJG. Maken van een duidelijke visie 
en hier uitvoering aan geven. 

 

Tussenstand:  mogelijke prioriteiten jeugd en veiligheid 
 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ levert 
als mogelijke prioriteit(en) voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op: 
- Professionals moeten flexibel zijn, creatief en mee kunnen veren met het de behoeftes en het 

veranderend ‘hanggedrag’ van de jongeren. 
- Zicht blijven houden voor bepaalde doelgroepen een goede verbinding vinden met het Zorg- en 

Veiligheidshuis voor díe jeugdigen waarbij ook sprake is van een strafcomponent 
- Blijven investeren in alcoholmatiging, drugsmatiging en in het ontmoedigen van roken.  
- Verstevigen contacten met scholen en blijven investeren in acties en voorlichtingen op scholen op 

het gebied van pesten, groepsdruk en weerbaarheid. 
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veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid thema 4.1: verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid wordt beïnvloed door een aantal factoren (infrastructuur) en door het rijgedrag van 
verkeersdeelnemers. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen objectieve verkeersveiligheid, subjectieve 
verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast. Verbeteringen hierin zijn te bewerkstelligen door 
aanpassingen in de drie “E’s”: Engineering, Enforcement en Education. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 4.1 

 
 
 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

− Het aantal inwoners dat rijdt zonder rijbewijs en agressief/onveilig rijgedrag blijft de laatste 
jaren stabiel. 

− Het aantal geregistreerde verkeersongevallen neemt toe4. 
− Net als in eerdere jaren is te hard rijden de meest genoemde vorm van verkeersoverlast. Op 

ruime afstand volgen parkeerproblemen en agressief verkeergedrag. Vanaf 2015 is de 
verkeersoverlast in Valkenswaard afgenomen. Dit geldt met name voor te hard rijden en 
parkeerproblemen.  

− De afname van verkeersoverlast (in 2017 27%) is niet zichtbaar in de Veiligheidsregio en 
Nederland. Landelijk ervaart gemiddeld zo’n 30 procent van de inwoners zelf veel 
verkeersoverlast. 
 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Gladheidsbestrijding De gemeente heeft een zorgplicht voor de wegen in het openbaar gebied, 
waarvan de meeste wegen in Valkenswaard deel uit maken. 
Gladheidbestrijding gebeurt door te strooien en door sneeuw te ruimen. Er 
wordt gestrooid op de doorgaande rijwegen en fietspaden, de busroutes, 
de aanrijroutes van de hulpdiensten, bedrijventerreinen, de marktterreinen 
en de toegangswegen naar maatschappelijke instellingen.  

Meldpunt Via het meldpunt kunnen burgers meldingen maken over verkeers- en 
parkeersituaties voor wegen die in beheer zijn bij de gemeente. Ook kan 
een verzoek worden gedaan om maatregelen te treffen. 

Brabants 
Verkeersveilig-
heidsLabel 

Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) biedt basisscholen en 
gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van 
alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Ook is er aandacht voor de 
schoolomgeving en de school - thuisroutes.  

Werkplan VVN Jaarlijks voert de lokale afdeling van VVN een werkplan uit. Zij verzorgt 

                                                 
4 De registratiegraad is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit kan een vertekend beeld opleveren bij een vergelijk naar 

voorgaande jaren. 

Indicator bron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Verkeersongevallen (letsel, dodelijke afloop 
en materiële schade) 

Politie (VNG/INP)  180 148 139 180 

Verkeersoverlast (o.a. parkeerproblemen 
en verkeersstremming 

Politie (VNG/INP)  98 96 113 104 

Rijden onder invloed (alcohol, drugs en 
medicijnen) 

Politie (VNG/INP)  63 51 52 54 

Percentage totale verkeersoverlast (veel) Veiligheidsmonitor 31  32  27 

Percentage veel overlast te hard rijden Veiligheidsmonitor 22  22  18 

Percentage veel overlast parkeerproblemen Veiligheidsmonitor 18  19  15 

Percentage veel overlast agressief 
rijgedrag 

Veiligheidsmonitor  6  6  4 
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onder andere het praktisch fietsverkeersexamen, geeft scootmobiel en 
rijvaardigheidstrainingen voor senioren en adviseert gevraagd en 
ongevraagd bij diverse verkeersaangelegenheden. 

Uitbreiding 30/60 km/h 
zones 

De gemeente is de afgelopen jaren bezig geweest met de uitbreiding van 
30 en 60 km/h zones.  

Voorbereiding nieuwe 
Rondweg 

De provincie is samen met Valkenswaard en omliggende gemeente bezig 
met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rondweg; de west-
parallel. Na openstelling verdwijnt de doorgaande provinciale route (N69) 
door het centrum van Valkenswaard.  

 
 Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Bewustwording onder alle verkeersdeelnemers van hun eigen (onveilige)gedrag wordt beperkt 

toegepast. Nu gebeurt dat enkel met campagneborden van VVN langs de wegen. Veel ongevallen 
gebeuren naar aanleiding van hard rijden en / of afleiding in het verkeer. Hier dient een 
mentaliteitsverandering in opgang gebracht te worden. 

 

 

veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid thema 4.2: brandveiligheid 

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van 
bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en anderzijds op de 
voorwaarden voor effectieve repressie. Om de brandveiligheid te borgen zien gemeente, brandweer en 
omgevingsdienst toe op proactie en preventie en geven zij voorlichting aan doelgroepen (maatschappelijke 
awareness en betrokkenheid). Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van 
branden. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 4.2 
 

Indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Brand/ontploffing Politie (VNG/INP)  8 11 17 

Automatische meldingen totaal Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

61 55 62 48 

Automatische meldingen gealarmeerd Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

59 54 31 30 

Automatische meldingen uitgerukt Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

22 26 15 17 

Automatische meldingen ongewenst / onecht Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

18 12 10 10 

Meldingen brand Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

40 67 66 73 

Meldingen hulpverlening Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

11 11 16 11 

Meldingen overig Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 

94 65 148 55 

 

Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- De laatste jaren is er op diverse manieren stevig geïnvesteerd in het terugdringen van de 
onnodige uitrukken t.g.v. automatische meldingen. De effecten van deze inspanning zijn regio 
breed alsook in Valkenswaard  op twee wijzen zichtbaar: 

o Een reductie van het aantal meldingen dat op de meldkamer brandweer binnenkomt. 
Met name het terugbrengen van het aantal aangesloten installaties ligt hieraan ten 
grondslag. 

o Een stevige vermindering van het aantal meldingen dat daadwerkelijk tot een 
alarmering / uitruk of ter plaatse komen van de brandweer leidt. Een kritischer 
uitvraagprotocol vanuit de meldkamer (vanaf 2016) levert deze reductie op.  
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Nog steeds blijkt het overgrote deel van dit soort meldingen uiteindelijk onecht of onnodig. De 
inspanningen om zowel op technisch (kwaliteit installatie) als organisatorisch vlak (interne 
alarmopvolging bij de abonnee)  blijven daarom onverminderd. 

- Het aantal meldingen voor brand en hulpverlening binnen de gemeente blijkt stabiel. 
- De ‘Meldingen overig’ betreffen in hoofdzaak de minder spoedeisende zaken zoals het opheffen 

van buitensluitingen, het bestrijden van storm- en wateroverlast, het bevrijden van dieren uit 
benarde situatie en (tot 2017) het reinigen van m.n. wegen bij verontreiniging door olie e.d.. 
De reductie welke hierbij zichtbaar is, is met name toe te schrijven aan het niet meer verlenen 
van de dienst reinigen wegdek welke in 2017 is overgedragen aan de gemeenten.  
De piek Meldingen Overig (148) wordt veroorzaakt door de ‘hoos’  aan meldingen tijdens de 
stormen / buien  van resp. 1 en 23 juni. 
 

Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 

accent Beschrijving 

Organisatie Sinds 1 januari 2014 behoort de brandweer tot de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost (VRBZO). De VRBZO is verantwoordelijk voor het instellen en in 
stand houden van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), de 
gemeenschappelijke meldkamer, de brandweerorganisatie en 
crisisbeheersing. Conform de Wet Veiligheidsregio’s hebben gemeenten 
een bestuurlijke taak binnen de VRBZO, maar blijven verantwoordelijk voor 
brandweerzorg. 

Vergroten 
brandveiligheids-
bewustzijn  

De brandweer gaat uit van het beginsel dat de burger regisseur is van zijn 
eigen veiligheid en dat voorkomen beter is dan genezen. Er wordt met 
name ingezet op preventie. Daarnaast adviseren medewerkers van de 
brandweer bijvoorbeeld over vergunningen voor een evenement en wordt er 
op verzoek voorlichting verzorgd voor bijvoorbeeld een buurt of een 
(senioren)wooncomplex.  

 
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen, zijn: 
- Nog steeds veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot de veiligheidsregio. Van belang daarbij is 

om in deze bezuinigingsoperatie de brandweerzorg in de gemeente te garanderen. 
 
 

veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid thema 4.3: externe veiligheid 

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of 
bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn het 
‘groepsrisico’ (GR) en het ‘plaatsgebonden risico’ (PR). In beide gevallen gaat het om de ‘naar buiten gerichte’ 
(ofwel externe) veiligheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen. 

Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn:     tabel 4.3 

Indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Bodem (o.a. op/in bodem brengen 

afvalstoffen) 

Politie 

(VNG/INP) 

15 12 13 9 

Afval (o.a. afvaltransport, afval verbranden en 

asbest) 

Politie 

(VNG/INP) 

9 6 3 5 

Geluidshinder Politie 

(VNG/INP) 

197 248 168 182 

Transport gevaarlijke stoffen over de weg Politie 

(VNG/INP) 

0 0 0 1 

Vuurwerk (o.a. 

bezitten/vervaardigen/voorhanden 

hebben/afleveren/transport vuurwerk) 

Politie 

(VNG/INP) 

1 1 4 3 

Natuur en Landschap (o.a. flora en fauna) Politie 

(VNG/INP) 

26 21 26 78 
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Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- In de gemeente Valkenswaard zijn eigenlijk geen objecten meer die werkelijk als een zwaar 
wegend extern veiligheidsrisico wordt gezien. Het gaat hierbij in hoofdzaak over de volgende 
onderwerpen. Een tweetal LPG tankstations (ESSO, AVIA), een propaantank van meer dan 5 
m3 (Hoeverdijk) en drie aardgas hoge druk transportleidingen. Eén Langs de Nieuwe 
Waalreseweg naar het gas reduceerstation en twee langs de Loonderweg, Dommelen Noord 
richting Bergeijk. Bij wijziging van bestemmingsplannen wordt er een QRA (kwantitatieve risico-
analyse) berekend ten opzichten van het gevoelig object meestal woningen. 
 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Vervoer gevaarlijke 
stoffen 

Gevaarlijke stoffen mogen alleen vervoerd worden op aangewezen 
transportwegen (niet door bewoond gebied). Hiervoor kan in uitzonderlijke 
gevallen een ontheffing worden aangevraagd om toch toestemming te 
krijgen om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen.  
De gemeente Valkenswaard heeft een eigen route gevaarlijke stoffen vooral 
om het transito verkeer van de A2 naar België aan te sturen. Dit verbod 
wordt met enige regelmaat overtreden.  
Voor het transport van vuurwerk en de levering van propaan in het 
buitengebied worden vergunningen/ontheffingen verleend. In de ADR en de 
op de ADR gebaseerde Nederlandse wetgeving is gesteld, dat een voertuig 
met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom moeten mijden. En anders de 
kortste route naar en van het afleverpunt dient te nemen.  

Provinciale 
risicokaart 

De provincie Noord-Brabant heeft een kaart samengesteld, waarop 
risicosituaties in de leefomgeving getoond worden (risicokaart genoemd). 
Deze kaart vormt een instrument waarmee gegevens over risico's in een 
bepaald geografisch gebied op overzichtelijke, duidelijke, efficiënte, snelle 
en betrouwbare wijze in beeld kunnen worden gebracht. De risicokaart 
wordt tevens als beleidsinstrument gebruikt en wordt door gemeenten 
ingezet om invulling te geven aan hun wettelijke plicht om te komen tot een 
actuele risico-inventarisatie en om burgers actief over deze risico's te 
informeren. De kaart is digitaal in te zien op de website van de provincie.  

Beleidsvisie externe 

veiligheid  

De beleidsvisie heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in de gemeente 

Valkenswaard worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen, 

tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Daarnaast vormt de visie een 

instrument om het gewenste beleid voor de verschillende risicobronnen vast 

te leggen. Hiervoor wordt aandacht besteed aan de beheersing van de 

risico’s die gepaard gaan met het gebruik, de opslag en het vervoer van 

gevaarlijke stoffen (zoals LPG, olie en aardgas) over de weg, water en door 

buisleidingen.  

Daarnaast heeft de beleidsvisie eveneens als doel dat bij een aantal 

besluiten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de 

Woningwet verwezen kan worden naar het onderhavige document. 

 
  
Mogelijk extra te doen 
- Handhaving op vervoer gevaarlijke stoffen door het centrum indien mogelijk intensiveren. 
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veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid thema 4.4: rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige 
hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s en Besluit veiligheidsregio’s) maar zijn verplicht deze taken te laten 
uitvoeren door de veiligheidsregio, met uitzondering van het onderdeel bevolkingszorg (i.e. de ‘gemeentelijke 
processen’) van de crisisbeheersingsorganisatie. Dit onderdeel wordt door de gemeente, in samenwerking met 
andere gemeenten en de veiligheidsregio, op peil gebracht en gehouden. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 4.4 

indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

aantal deelprocessen Bevolkingszorg waarvan 
planvorming actueel is 

Gemeente 14 14 14 14 

aantal bestuurlijke rampenoefeningen Gemeente 1 1 1 1 

 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 

accent Beschrijving 

Rampenbestrijdings-

organisatie  

Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun bevolking. Tijdens 
een ramp of crisis zijn zij vaak vanaf het eerste moment uitvoerend 
betrokken. Gemeenten opereren dan onder de noemer: Bevolkingszorg. 
Bevolkingszorg is opgebouwd uit een aantal rampenbestrijdingsprocessen. 
Sinds 2013 is een groot deel van deze processen regionaal ingevuld door 
bureau Bevolkingszorg, dat onderdeel uitmaakt van de VRBZO. Deze 
regionale processen worden bemand door medewerkers van de 21 
gemeenten binnen de VRBZO. Tevens bestaan binnen de gemeenten 
lokale rampenbestrijdingsprocessen. De processen worden bemand door 
medewerkers van de eigen gemeenten. Deze processen sluiten zo dicht 
mogelijk aan op de dagdagelijkse medewerkers. De ambtenaar 
rampenbestrijding is binnen de gemeente verantwoordelijke voor het op peil 
houden van de processen, procedures en plannen.  

Opleiden, oefenen  De regionale teams voor de processen Bevolkingszorg en multidisciplinaire 
teams (GBT) worden vanuit de regio opgeleid en beoefend. De lokale teams 
voor de processen Bevolkingszorg worden door de ambtenaar 
rampenbestrijding opgeleid en beoefend. De ambtenaar rampenbestrijding 
initieert gecombineerde opleidingen en oefeningen voor de gemeente. 

Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen zijn:  
- Bureau bevolkingszorg schrijft een toekomstvisie voor bevolkingszorg. Doel is om bevolkingszorg 

verder te professionaliseren om aansluiting te houden bij de maatschappelijke veranderingen. 
Aandachtspunt is om de ontwikkelingen rondom de ‘Doorontwikkeling Bevolkingszorg’ te blijven 
monitoren en de lokale rampenbestrijdingsprocessen op te leiden en te beoefenen. 
  

Tussenstand:  mogelijke prioriteiten fysieke veiligheid 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’ levert 
als mogelijke prioriteit(en) voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op: 

- Aandacht voor de handhaving van met name snelheid verkeer (incl. bevorderen 
mentaliteitsverandering) in de woonwijken en vervoer gevaarlijke stoffen door het Centrum. 

- Aandachtspunt is om de ontwikkelingen rondom de ‘Doorontwikkeling Bevolkingszorg’ te blijven 
monitoren en de lokale rampenbestrijdingsprocessen op te leiden en te beoefenen. 
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veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid thema 5.1: polarisatie en radicalisering 

Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen personen in de samenleving die dermate zijn 
geradicaliseerd, dat zij door hun wijze van handelen of door hun uitingen zorgen voor maatschappelijke 
spanningen. Deze spanningen kunnen invloed hebben op de algemene veiligheid (bij toepassen van geweld) of 
het veiligheidsgevoel van de burgers. Zij vormen een bedreiging of kunnen deze gaan vormen voor de veiligheid. 
Sprake kan zijn van dreigend geweld. Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, en zetten 
daarmee het sociaal weefsel onder druk. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: 
rechts-extremisme, islamisme/jihadisme, dierenrechtenradicalisme, asielrechtenradicalisme, links-extremisme. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

tabel 5.1 
 

indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Discriminatie Politie (VNG/INP) 0 1 0 1 

Meldingen radicalisering Gemeente 0 0 0 1 
 

 

Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Meldpunt 
Discriminatie  

De gemeente heeft een Antidiscriminatievoorziening op grond van de 
Verordening  Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente 
Valkenswaard 2010. Deze voorziening is ondergebracht bij Lumens. 

Aanpak 
Radicalisering 

De gemeenten voeren de regie op het samen met partners tegengaan van 
radicalisering en polarisatie en op het verminderen van de voedingsbodem. 
Hiervoor is het nodig dat er door professionals tijdig gesignaleerd wordt om 
aan de voorkant te voorkomen dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar 
komen te staan en te interveniëren bij personen of groepen die 
radicaliseren. Signalen herkennen, signalen verrijken, duiden en wegen zijn 
hierbij essentieel. Afgelopen jaar zijn diverse medewerkers opgeleid om 
signalen van radicalisering te kunnen herkennen. 
Gemeenten zien - of gaan zich wellicht geconfronteerd zien - met 
casuïstiek, die naar verwachting te complex is om in reguliere ketens of op 
wijkniveau op te lossen en die daarom vragen om een aanpak van zorg- en 
justitiële partners. Hier is een rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis 
weggelegd. Bij de aanpak van complexe casuïstiek wordt gebruik gemaakt 
van de infrastructuur en diensten van het Zorg- en Veiligheidshuis. 
 

Convenant 
radicalisering 

In elke casus radicalisering moet zorgvuldig gekeken worden naar de 
achterliggende oorzaken van risicogedrag. Vanuit dat inzicht in 
achterliggende oorzaken zal vervolgens, in iedere casus, bezien moeten 
worden welke aanpak en interventies nodig zijn. Dat vergt een 
persoonsgerichte aanpak en vereist nauwe samenwerking tussen en inzet 
van verschillende instanties en disciplines: van veiligheid tot specialistische 
zorg. Op basis van de specifieke omstandigheden van het geval wordt per 
casus op grond van een referentiekader met objectieve criteria beoordeeld 
of een persoonsgerichte, integrale benadering van het subject noodzakelijk 
is. Indien dit het geval is, wordt voor elke casus beoordeeld welke organen 
of instanties een taak hebben en betrokken dienen te worden bij de aanpak, 
en door welk organen of instanties derhalve relevante gegevens, waaronder 
ook persoonsgegevens, verwerkt moeten worden. Het is van belang dat 
deze gegevensverwerking rechtmatig en zorgvuldig geschiedt en dat 
geheimhouding van de persoonsgegevens die de partners aan elkaar 
verstrekken wordt gegarandeerd. Dit wordt met het in 2018 ondertekende 
convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en 
extremisme Oost-Brabant beoogd. 
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Mogelijk extra te doen 

- Evalueren Antidiscriminatievoorziening 
- Vaststellen actieplan radicalisering en uitvoeren van de daarin opgenomen acties, waaronder: 

het bevorderen van de deskundigheid van onze partners op gebied van polarisatie en 
radicalisering zodat signalen die binnen komen beter zijn geduid 

 
 

veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid thema 5.2: georganiseerde/ondermijnende 
criminaliteit 

Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in gemeenten/op het 
gemeentelijk grondgebied, met mogelijk een bedreigende uitstraling naar de (woon)omgeving. Denk aan 
drugsgerelateerde criminaliteit, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, Outlaw Motorcycle Gangs 
(OMG’s). Mogelijk dat de fenomenen zich concentreren op bepaalde locaties zoals recreatieparken, 
bedrijventerreinen, buitengebied, waarbij deze locaties aangewezen kunnen zijn als zgn. 
‘handhavingsknelpunten’. Er kan in verschillende opzichten sprake zijn van verbindingen/wisselwerking met de 
lokale samenleving. De betreffende groepen/personen maken wellicht in bepaalde mate gebruik (misbruik) van 
gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (vergunningen en aanbestedingen). Sprake kan zijn van 
verweving van onder- en bovenwereld. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

 

indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Drugshandel Politie 

(VNG/INP) 

30 22 24 10 

Wapenhandel Politie 

(VNG/INP) 

7 7 8 7 

Fraude Politie 

(VNG/INP) 

52 99 110 113 

Aantal BIBOB-toetsen Gemeente - 28 10 12 

Aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 

BIBOB 

Gemeente - 4 2 1 

Aantal geweigerde beschikkingen agv BIBOB Gemeente - 2 2 0 

Aantal verleende vergunningen met voorwaarde 

BIBOB 

Gemeente - 1 1 0 

Aantal sluitingen panden 13b Opiumwet Gemeente 14 11 5  5
  

 
 
Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Ten aanzien van drugshandel is het aantal zaken meer dan gehalveerd ten opzichte van 2016. 
- Fraude neemt ieder jaar toe. 
- Bibob-zaken nemen af. 
- Het aantal sluitingen op grond van Damocles blijft de laatste jaren stabiel. 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

BIBOB-beleid De Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen Openbaar Bestuur (de wet 
BIBOB) geeft gemeenten een instrument in handen om zich tegen 
ongewilde criminele activiteiten te beschermen, namelijk een extra 
weigeringgrond om vergunningen of subsidies te weigeren of in te trekken 
of aanbestedingen niet te gunnen. 
Binnen de regiogemeenten Oost Brabant is in de afgelopen jaren de wet 
BIBOB verder fasegewijs doorgevoerd.  
Zoals voor vergunningaanvragen in kader van de drank- en 
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horecavergunning, gemeentelijke vergunningen die op grond van een 
verordening verplicht zijn voor een inrichting of bedrijf, de 
omgevingsvergunning bouw en de omgevingsvergunning milieu. Maar ook 
voor subsidies en bepaalde evenementen geldt de Wet Bibob. 
 
De gemeente kan, wanneer aanleiding bestaat voor nader onderzoek, het 
landelijk bureau Bibob inschakelen en er wordt ook informatie opgevraagd 
bij onder meer de belastingdienst, FIOD, arbeidsinspectie en justitie.  
 
Om te voorkomen dat criminele activiteiten zich met een waterbedeffect 
door de regio verplaatsen, werkt de gemeente samen met regiogemeenten 
en wordt zoveel mogelijk eenzelfde beleid vastgesteld. Het RIEC biedt 
ondersteuning bij dit beleid.  

Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde 
criminaliteit 
 

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Brabant 
Georganiseerde misdaad komt in allerlei vormen voor. Denk aan 
hennepteelt, witwassen en vermogenscriminaliteit. Het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum (RIEC) wil deze vormen van misdaad effectief 
bestrijden in Oost-Brabant. Met de producten en diensten worden 
gemeenten en veiligheidspartners ondersteund in de herkenning en aanpak 
van criminele activiteiten. Ook wordt hulp geboden bij de versterking van 
bestuurlijke weerbaarheid en bij een geïntegreerde aanpak van 
georganiseerde criminaliteit.  
Deelnemende partijen zijn naast de gemeenten het Openbaar Ministerie, 
Politie Nederland, Belastingdienst, Douane, Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SIOD en Arbeidsinspectie), Provincie Noord Brabant, Koninklijke 
Marechaussee, UWV. De laatste jaren is deze organisatie verder 
geprofessionaliseerd.  
Ook zijn de processen verbeterd. Zo is de driehoek plus (Belastingdienst) 
van het basisteam verantwoordelijk voor de aanpak van casuïstiek. Ook is 
er een digitaal systeem waarin alle cases worden geregistreerd en waarin 
door de deelnemende partners gemuteerd kan worden. Dit systeem is AVG-
proef.  
 
Ondermijningsbeeld 
In 2015 is door het RIEC een ondermijningsbeeld opgesteld. Deze 
rapportage geeft een integraal beeld van de (risico's op) georganiseerde 
criminaliteit in de regio, de criminele netwerken, hun aard en werkwijze, 
faciliteerders, gelegenheden én waar nog geen of slecht zicht op is. 
Daarnaast geeft het gemeenten een handvat om de ondermijnende 
criminaliteit in hun eigen regio op een gestructureerde en effectieve manier 
aan te pakken. Ter voorbereiding hierop zijn begin 2014 medewerkers 
getraind, die vervolgens bijeen zijn gekomen in groepssessies om te 
bepalen welke signalen er op dit gebeid in Valkenswaard zijn. 

 

Vergroten bewustwording 
De laatste jaren neemt de georganiseerde criminaliteit steeds meer toe. Aan 
diverse doelgroepen binnen de gemeente (zoals MT en alle teams) is 
hierover voorlichting gegeven om hen hier bewust van te maken. Ook zijn in 
2017 70 medewerkers aware gemaakt in de vorm van een training. De 
verwevenheid tussen de boven- en onderwereld neemt toe en voorkomen 
moet worden dat de gemeente dat ongewild faciliteert. Doel is om 
medewerkers daar bewust van te maken en om ze te leren signalen te 
herkennen. 
 
Actieplan Ondermijning 2017-2019 
In 2017 is een Actieplan Ondermijning vastgesteld met daarin maatregelen 
op gebied van Veilige Werkomgeving, Organisatie, Informatie en Beleid om 
de weerbaarheid te vergroten en ondermijning te bestrijden en te 
voorkomen.  
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Coffeeshopbeleid In de gemeente geldt de nuloptie voor wat betreft de vestiging van 
coffeeshops. Binnen de regio wordt al jarenlang discussie gevoerd over de 
wenselijkheid van de vestiging van coffeeshops in de regiogemeenten. Nu 
is het alleen in de centrumgemeenten mogelijk een coffeeshop te vestigen. 
Wanneer dat mogelijk zou moeten zijn, moet gekeken worden naar de 
voorwaarden die gelden voor de vestiging van een bedrijf, zowel inhoudelijk 
(bestemmingsplan), beheersmatig (openbare orde en veiligheid, 
handhaving) als locatietechnisch (vastgoed).  

Aanpak 
Mensenhandel  

Ook mensenhandel is een vorm van georganiseerde criminaliteit die steeds 
meer lijkt toe te nemen. Om deze problematiek regionaal op te pakken is 
een regionale bestuurlijke werkgroep ingesteld, die de taak heeft om de 
ketensamenwerking te verbeteren en beschikbare bestuurlijke, 
strafrechtelijke en fiscale instrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten. 
Verder is het regionale SIOM (Signalerings- en InterventieOverleg 
Mensenhandel) opgericht, waarin de regiogemeenten casuïstiek kunnen 
inbrengen, met het doel deze integraal aan te pakken.  

 
  
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen zijn:  
- Verder uitvoering geven aan het ingezette beleid, zoals het Bibob-beleid.  
- Implementatie van de in het Actieplan Ondermijning genoemde maatregelen met betrekking tot de 

bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waaronder het verbeteren van de 
informatiepositie. 

- Het Ondermijningsbeeld is al weer een aantal jaren oud en dient geactualiseerd te worden. 
- Het vergroten van de bewustwording van diverse aspecten van georganiseerde criminaliteit. Nog 

meer op doelgroep gerichte voorlichting waarbij medewerkers leren vormen van ondermijnende 
criminaliteit te herkennen, risico-indicatoren te ontdekken en het belang te erkennen van het 
aanpakken van criminele netwerken en van mensen die deze netwerken faciliteren. Denk daarbij 
bijvoorbeeld ook aan specifieke trainingen ‘herkennen van signalen mensenhandel’.  

 
 
 

veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid thema 5.3: veilige publieke taak 

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld bij het uitoefenen 
van hun taak. Denk aan verpleegkundigen, politiemensen, medewerkers in het sociale domein, gemeentelijke 
handhavers, leraren, medewerkers van gemeenteloketten. Maar ook politieke ambtsdragers zoals raadsleden, 
burgemeesters en wethouders. De maatschappelijke omgeving kan zich intimiderend, bedreigend, soms letterlijk 
gewelddadig opstellen. Dit is onacceptabel, om meerdere redenen. Het functioneren van de man of vrouw zelf 
wordt erdoor beïnvloed. De uitvoering van publieke taken heeft ervan te leiden. De integriteit en ‘goed bestuur’ 
komen onder druk te staan. Het vertrouwen in de overheid kan aangetast raken (- staat de overheid nog wel voor 
robuuste uitvoering van haar taken?). En bij gedogen van het geweld groeit de ‘onaantastbaarheid’ van daders. 
Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben een ondermijnend effect op de overheid en 
moeten stevig aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen worden. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

 

Indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Aantal brandoefeningen per jaar Gemeente 0 0 0 0 

Geregistreerde ambtelijke agressie en 

geweldsincidenten 

Gemeente g.r. g.r. g.r. g.r. 

(Geregistreerde) bestuurlijke agressie en 

geweldsincidenten 

Gemeente g.r. g.r. g.r. g.r. 

g.r.= geen registratie 
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Hoofdlijn problematiek 
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is:  

- Agressie- en geweldsincidenten worden niet geregistreerd. 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

Accent Beschrijving 

Agressie en geweld Enkele medewerkers zijn in 2018 getraind om bij voorvallen agressie en 
geweld in het gemeentehuis te kunnen interveniëren, het zogenaamde 
Interventieteam. Het ontbreekt op dit moment nog aan de nodige faciliteiten 
(meldsysteem) en organisatorische afspraken (o.a. wie verantwoordelijk).  
Niet duidelijk is in hoeverre de Agressie- en Geweldsprotocollen van de 
teams actueel zijn.  

 
  
Mogelijk extra te doen 
Aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen die uit de analyse van resp. problematiek en huidige 
aanpak naar voren komen zijn:  
- Verder uitvoering geven aan het agressie- en geweldsprotocol en analyseren actualiteit van de 

protocollen. 
− Verder uitvoering geven aan landelijke – en regionale aanpak met betrekking tot geweld tegen 

medewerkers met een publieke taak. 
− Verder faciliteren van het Interventieteam  

 
 
 

veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid thema 5.4: informatieveiligheid 

Gemeenten zijn, net als andere (overheids-)organisaties, kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening - 
met name het veilig/beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening - en het beheer van persoonsgegevens. Als de 
overheid de digitale beveiliging hiervan niet voldoende kan borgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding. 
Ook kan het de fysieke veiligheid van burgers en organisaties in gevaar brengen; bijvoorbeeld als 
besturingssystemen van sluizen en bruggen gehackt worden. 

 
Cijfers 
Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 
 

Indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Aantal gemelde datalekken Autoriteit 

Persoonsgegevens (ernstige datalekken) 

Gemeente g.r. g.r. 6 6 

Aantal opgenomen meldingen gemeentelijk 

datalekkenregister 

Gemeente g.r. g.r. 6 7 

g.r.= geen registratie 

 
 
Hoofdlijn problematiek 
- Het aantal datalekken is geen goede indicator voor wat betreft de mate waarin informatieveiligheid 
binnen organisaties is geborgd. Dit omdat het aantal afhankelijk is van factoren als 
meldingsbereidheid. Bovendien wordt meer dan de helft van de datalekken niet door de organisatie 
zelf veroorzaakt maar door ketenpartners. 
- 75% van de datalekken betreft het verzenden van informatie naar de verkeerde persoon (brief, e-
mail, WhatsApp). 
- Voor wat betreft ENSIA dienen gemeenten sinds 2017 te voldoen aan ENSIA, een generieke audit. 
Onderdelen hiervan worden door een externe Register EDP auditor getoetst. Voor het auditjaar 2017-
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2018 betrof dit de onderdelen DigiD en Suwinet. Op 1 juli 2018 is de nieuwe ENSIA-cyclus van start 
gegaan. Basis voor de ENSIA methodiek is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De 
mate waarin een gemeente voldoet aan de BIG zegt veel meer over de mate waarin 
informatieveiligheid is geborgd. 
 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 

Accent Beschrijving 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
(AVG) 

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht 
houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een 
melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een 
ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de 
betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). 
 
Vanaf 25 mei 2018, met de ingang van de AVG, zijn er striktere eisen 
gesteld aan het melden van datalekken. Een datalek is iedere inbreuk op de 
beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd 
gewijzigd, verstrekt of ingezien. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld 
diefstal van een zakelijke laptop, een hack waarbij persoonsgegevens zijn 
buit gemaakt, een kwijtgeraakte USB-stick of het verzenden van 
persoonsgegevens naar een foutief e-mailadres. Afhankelijk van de ernst 
van het datalek, moet de verantwoordelijke (in dit geval de gemeente) het 
datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als gemeente moeten 
we alle (mogelijke) datalekken kunnen overleggen aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
De A2samenwerking heeft een Chief Information Security Officer (Ciso) en 
een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. 
 
Door het college is privacybeleid en –reglement opgesteld. Zie: 
https://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-organisatie/privacy_44594 
 
Het informatiebeveiligingsbeleid is van 2015. Conform de BIG mag dit niet 
ouder zijn dan 3 jaar. In 2019 zal nieuw beleid worden opgesteld. 
 

  
Mogelijk extra te doen 

- Fysieke beveiliging gemeentehuis verbeteren 
- Mogelijk maken van een veilige manier van communiceren 
- Mobile Device Management aanscherpen 
- Classificeren van data ten behoeve van bepalen niveau informatiebeveiliging 
- Borgen uit diensttreding personeel met betrekking tot toegang systemen etc. 
- Penetratie testen 
- Bedrijfscontinuïteit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.valkenswaard.nl/bestuur-en-organisatie/privacy_44594
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veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid thema 5.5: ambtelijke en bestuurlijk integriteit 

Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling maar ook het gevolg zijn van ‘niet-
intentionele’ verrommeling van processen. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer ‘per 
ongeluk’. Integriteitschendingen kunnen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid doordat bijvoorbeeld fysiek 
gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), 
criminele groepen bewegingsruimte krijgen (onvolkomen BIBOB-procedures), ambtenaren of bestuurders 
kwetsbaar worden voor verdere aantastingen van hun integriteit. 

 

Cijfers 

Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: 

Indicator bron 

2014 2015 2016 2017 

Gerapporteerde en in procedure genomen 

ambtelijke integriteitschendingen  

Gemeente g.r. g.r. g.r. g.r. 

Gerapporteerde en in procedure genomen 

bestuurlijke integriteitschendingen  

Gemeente g.r. g.r. g.r. g.r. 

 
Highlights huidige aanpak  
Accenten in de huidige aanpak rond dit thema zijn: 
 

accent Beschrijving 

Bestuurlijke 
integriteit 

Op 26 september 2013 is door de gemeenteraad het protocol ‘Vermoedens 
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente 
Valkenswaard’ vastgesteld. Hierin zijn bepalingen opgenomen over de te 
hanteren kernbegrippen in het handelen van bestuurders, de te volgen 
gedragsregels en de manier waarop de gedragscode toegepast moet 
worden. 

Ambtelijke integriteit Er zijn diverse regelingen/protocollen vastgesteld met betrekking tot de 
ambtelijke integriteit. In deze gedragscodes wordt ingegaan op bijvoorbeeld 
nevenwerkzaamheden, geschenken en gemeentelijke goederen en gelden. 
Of aan het verplicht afleggen van de ambtseed of –belofte. 
Ook is er een gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet, een 
gedragslijn bij het deelnemen aan collectieve acties (staken), regeling 
klokkenluiders gemeente Valkenswaard, het melden van 
nevenwerkzaamheden, regeling ongewenst gedrag en het telefoonprotocol 
over het telefoongedrag en telefonische bereikbaarheid. 

  
Mogelijk extra te doen 

- Dilemmatrainingen integriteit medewerkers 
- Screenen van personeel verbeteren/aanscherpen 
- Coördinatie van de uitvoering van alle regelingen/protocollen intensiveren 

 
Tussenstand:  mogelijke prioriteiten integriteit en veiligheid 

 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’ 
levert als mogelijke prioriteit(en) voor het nieuwe integrale veiligheidsbeleid op: 
- Aandacht en alertheid blijven houden voor radicalisering. 
- Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. 
- Informatieveiligheid op orde. 
- Huidig beleid voor aanpak ondermijning waar mogelijk aanscherpen en nieuwe 

beleidsinstrumentaria voor aanpak ondermijning implementeren.   
- Verdere implementatie van de in het Actieplan Ondermijning genoemde maatregelen met betrekking 

tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waaronder vergroten van bewustwording 
en het verbeteren van de informatiepositie. 

- Daadwerkelijke aanpak van casuïstiek ondermijning en het opwerpen van barrières tegen 
fenomenen op dit gebied.  



 

35 
 

Samenvatting met overzicht mogelijke prioriteiten  
 
De analyse van problematiek en huidige aanpak binnen de vijf veiligheidsvelden van het integrale 
veiligheidsterrein levert een aantal aan te bevelen prioriteiten op voor het nieuwe integrale 
veiligheidsbeleid van de gemeente Valkenswaard.  
 
- Samen met bewoners werken aan een veilige woon- en leefomgeving. 

Doel van het veiligheidsbeleid is dat men in Valkenswaard veilig kan wonen, werken en recreëren.  
De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden bepaald door de sociale en de fysieke kwaliteit van de 
directe omgeving. Ook in het licht van de transities in het sociale domein wordt burgerparticipatie 
gestimuleerd en worden bewoners meer bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid, ook op 
het gebied van veiligheid en zorg voor elkaar. 
Uit de analyse blijkt dat het aantal meldingen met betrekking tot de fysieke kwaliteit wel afneemt 
maar dat bewoners in het lijstje van de grootste buurtproblemen die aangepakt moeten worden nog 
steeds “hondenpoep” bovenaan zetten, gevolgd door “te hard rijden” en “parkeerproblemen”. 
Door burgers meer te betrekken bij beleid kan zowel de sociale als fysieke kwaliteit van de 
omgeving worden vergroot. Door het gebiedsgericht werken ontstaan meer en betere sociale 
netwerken binnen buurten en wijken. Deze kunnen ingezet en gebruikt worden voor het opstarten 
van bepaalde projecten in het kader van het vergroten van veiligheid. De burger is ook regisseur 
van zijn eigen veiligheid. 

 
- Meer en beter communiceren over veiligheid. 

Hoewel uit objectieve cijfers blijkt dat qua criminaliteitscijfers onze gemeente best veilig is en ook 
het rapportcijfer dat burgers geven voor de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente licht is 
gestegen, voelt nog steeds een vijfde van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 
Meer en meer doelgroep- of buurtgericht communiceren over bepaalde aspecten van veiligheid zou 
kunnen bijdragen aan een hoger veiligheidsgevoel. 

 
- Verbinding zorg en veiligheid. 

Door de overheveling van het Rijk van kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie naar 
gemeenten, staat de visie en het uitgangspunt dat inwoners nog meer eigen verantwoordelijkheid 
krijgen en meer hun eigen kracht en sociale netwerk moeten gaan benutten, centraal. Deze 
transities bieden kansen om zorg beter te laten aansluiten bij de lokale vraag.  
Door de verantwoordelijkheid die de gemeente krijgt over diverse en uiteenlopende doelgroepen 
moet er een goede verbinding worden gevonden tussen de nieuwe lokale structuren (zoals het 
Centrum voor Jeugd en Gezin) en bestaande regionale structuren (zoals het zorg- en 
veiligheidshuis). Ook binnen en tussen de gemeentelijke teams die een relatie hebben met het 
sociale domein en veiligheid is verbinding van belang. Visie op het werk van CJG en Sociaal Team 
is belangrijk. Zodat medewerkers zich gesteund voelen, kunnen terugvallen op afspraken die er zijn, 
weten wat er vanuit de gemeente verwacht wordt en waar zij ook ‘nee’ mogen zeggen.  

 
- Verder vergroten bewustzijn georganiseerde criminaliteit en aan de slag met de aanpak 

In de afgelopen jaren wordt wel een toename van meer “onzichtbare” vormen van criminaliteit 
geconstateerd, zoals de georganiseerde criminaliteit. Voor verschillende vormen van 
georganiseerde criminaliteit worden op regionaal niveau projecten geïnitieerd en worden 
samenwerkingsverbanden ingericht. Het is van belang om deze vormen ook op lokaal niveau aan te 
pakken. Door het openstellen van bijvoorbeeld een meldpunt Ondermijning voor de interne 
organisatie, kunnen signalen worden ingediend. Door tussenkomst van cluster Veiligheid kunnen 
deze worden opgewerkt (mits ze voldoen aan de criteria) tot RIEC-dossiers.  
 

- Verbeteren informatiepositie op het gebied van georganiseerde criminaliteit. 
Binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bij partners, is zowel veel harde als zachte 
informatie over met name criminele en overlastgevende personen en situaties beschikbaar. Verder 
uitgewerkt moet worden welke informatie precies uit de verschillende (digitale) systemen gehaald 
kan worden, hoe en met wie die informatie gedeeld kan worden en hoe dat gekoppeld kan worden 
met andere gemeenten binnen de regio. Dit is ook met bovenlokale partners/systemen nog 
onvoldoende uitgewerkt. Om goed zicht te hebben en te houden op de veiligheidssituatie van de 
gemeente dient de informatiehuishouding verbeterd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
een informatieoverleg, waarbij vaandeldragers van verschillende teams op structurele en 
thematische wijze signalen wegen en opwerken tot casuïstiek. 
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Bijlage 1: Overzicht Veiligheidsthema’s 

 

 

Veiligheidsveld 

 

Veiligheidsthema’s  

1:  Veilige woon- en leefomgeving 1.1:  Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast 

zwervers en verslaafden) 

1.2:  Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) 

1.3:  Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit 

(o.m. woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten) 

1.4:  Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 

2:  Bedrijvigheid en veiligheid 2.1:  Veilig winkelgebied 

2.2:  Veilige bedrijventerreinen 

2.3:  Veilig uitgaan 

2.4:  Veilige evenementen 

2.5:  Veilig toerisme 

3:  Jeugd en veiligheid 3.1:  Jeugdoverlast 

3.2:  Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

3.3:  Jeugd, alcohol en drugs 

3.4:  Veilig in en om de school 

4:  Fysieke veiligheid 4.1:  Verkeersveiligheid 

4.2:  Brandveiligheid 

4.3:  Externe veiligheid  

4.4:  Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

5:  Integriteit en veiligheid  5.1:  Polarisatie en radicalisering 

5.2:  Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit 

5.3:  Veilige Publieke Taak 

5.4:  Informatieveiligheid 

5.5:  Ambtelijke en bestuurlijke integriteit  

 


