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Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een
gastvrije gevarieerde gemeente te zijn, waar het goed
wonen en recreëren is. Veiligheid is hierin een
bepalende factor, zowel objectieve veiligheid als
subjectieve veiligheid. Het streven is een veilig en
leefbaar Oisterwijk door minder criminaliteit, overlast
en onveiligheidsgevoelens.





Veiligheidsvisie
Wij zorgen als gemeente voor aansturing van
en
samenwerking
met
inwoners
en
organisaties om Oisterwijk veilig te krijgen en
te houden. Op basis van gedegen analyses,
signalen vanuit inwoners en partners in de
veiligheidsketen en effectieve monitoring,
pakken wij onveiligheid aan.

1. Hennep & synthetische drugs
Een hogere meldingsbereidheid m.b.t. ondermijnende criminaliteit
(hennepkwekerijen, productie en dealen synthetische drugs,
witwassen en mensenhandel).
Een integere overheid die alleen samenwerkt en zaken doet met
betrouwbare partners.
Meer zicht op de uitingsvormen van ondermijning in Oisterwijk om
deze vervolgens te verstoren.

Met wie werken we samen?

Aanpak op hoofdlijnen

2. Overlast
 We werken nauw samen met het COA bij overlast
van asielzoekers, met extra aandacht voor
alleenstaande minderjarige vluchtelingen
(AMV’ers).
 We bouwen de samenwerking met de lokale
zorginstellingen uit bij overlast van hun bewoners
 We bieden een aanpak op maat in samenwerking
met Veilig Thuis bij huiselijk geweld.
 We wijzen actief door naar Bureau Halt wanneer
jongeren een strafbaar feit hebben gepleegd.
 We continueren de samenwerking met
jongerenwerk om overlast van jeugd te
voorkomen.
 In geval van woonoverlast en/of burenruzies
zoeken we de samenwerking met woonstichting
Leystromen.
3. Woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen
 Aan de hand van actuele veiligheidscijfers per wijk
nemen we gepaste maatregelen in samenwerking
met politie.
 We nemen actief deel aan de werkgroepen
Keurmerk Veilig Ondernemen voor een goede
samenwerking met politie, brandweer, inwoners
en ondernemers in het centrum, op
bedrijventerreinen en in het buitengebied.






VEILIG

Wat doen we intern?
1. Hennep & synthetische drugs
 We blijven inzetten op het bewustzijn
over georganiseerde criminaliteit bij
raad, college en organisatie.
 We handhaven ook bestuurlijk
(dwangsom) bij drugshandel in de
openbare ruimte om met name
criminele jeugd aan te pakken.
 Het BIBOB-beleid scherpen we aan
door o.a. mogelijkheden te
onderzoeken m.b.t. toetsen op
exploitatievergunningen,
vastgoedtransacties en subsidies.
 We doen aangifte bij dumpingen van
synthetisch drugsafval.
2. Overlast
 We faciliteren de inzet van Wijk GGDers op personen met verward gedrag.
 We zetten in op vroegsignalering door
collega’s van huiselijk geweld.
 We zetten gebiedsverboden in bij
herhaaldelijke overlast.
 We voeren regie op de hulpverlening
om zorg en veiligheid te verbinden.
3. Woninginbraken, fietsendiefstal en
overvallen
 We handhaven ook bestuurlijk
(dwangsom) op het verbod op
inbrekerswerktuigen.
 We faciliteren de inzet van het
buurtpreventieteam in wijken met een
stijging van het aantal aangiften.
 We zetten een “Digitaal Opkopers
Register” op om heling te voorkomen.

IN

OISTERWIJK

Succesbepalende factoren
1. Wij kiezen 3 thema’s waar we de komende jaren extra aandacht voor hebben. Daarnaast houden we capaciteit vrij om de
overige veiligheidsthema’s minimaal de aandacht te geven die ze verdienen en flexibel capaciteit in te kunnen zetten bij
nieuwe of actuele veiligheidsonderwerpen.
2. We zorgen voor bewustwording bij inwoners en ondernemers over de diverse veiligheidsthema’s door transparante
communicatie, het bieden van voorlichting én een handelingsperspectief.
3. Wij werken risicogericht samen met onze partners in de keten. Dit doen we zowel lokaal, als in GHO-verband en regionaal.
4. Wij gaan uit van de eigen kracht én verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We hebben extra aandacht
voor verminderd zelfredzame inwoners.

2. Overlast
Een afname van 15% van het aantal
meldingen over overlast van personen met
verward gedrag (t.o.v. 2018)
Een afname van 10% van het meldingen over
overlast van (hang)jeugd (t.o.v. 2018)
Een afname van 10% van het aantal openlijke
geweldplegingen (t.o.v. 2018)

Beleid

Kader

1. Hennep & synthetische drugs
 Criminele inwoners en/of bedrijven pakken we
aan in samenwerking met o.a. politie, Openbaar
Ministerie, belastingdienst, Taskforce BrabantZeeland en Regionaal Informatie en Expertise
Centrum.
 We hanteren het gezamenlijk uitgangspunt dat
criminaliteit niet loont.
 We werken samen met Meld Misdaad Anoniem
waardoor we meldingen rechtstreeks ontvangen.
 Samen met Enexis zetten we elektriciteitsmetingen uit om hennepkwekerijen op te sporen.
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3. Woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen
Een afname van 15% van het aantal woninginbraken in
Oisterwijk (t.o.v. 2018)
Een afname van 15% van het aantal fietsendiefstallen in
Oisterwijk (t.o.v. 2018)
Een afname van 15% van het aantal overvallen/ramkraken in
Oisterwijk (t.o.v. 2018)

Hoe communiceren we?

Wat doen we buiten?
1. Hennep en synthetische drugs
 We optimaliseren de controles in het
buitengebied, op bedrijventerreinen en
op recreatieparken.
 We werken aan de bewustwording en
meldingsbereidheid van onze inwoners
en ondernemers.
 We zetten in op het bestuurlijk afpakken
van vermogen indien er sprake is
openstaande gemeentelijke vorderingen
bij criminelen.
 We sluiten drugspanden.
Uitvoering

Beleidsdoelstellingen

Kaders

Veiligheidsmissie

VOEL

2. Overlast
 Bij overlastmeldingen pakken we (in
overleg met de omgeving) de
overlastlocatie aan door fysieke
maatregelen te treffen.
 We halen hangjongeren in vroegtijdig
stadium uit de anonimiteit.
 BOA’s treden op bij overlast in de
openbare ruimte.
 We stimuleren de aangiftebereidheid
rondom huiselijk geweld.
3. Woninginbraken, fietsendiefstal en
overvallen
 We gaan door met de uitrol van
cameratoezicht op locaties waar veel
strafbare feiten worden gepleegd.
 We proberen te voorkomen dat de jeugd
het verkeerde pad op gaat.
 We faciliteren de WhatsApp-groepen in
de buurt t.b.v. het melden van verdachte
situaties.
 We zetten gericht in op voorlichting over
wat onze inwoners zelf kunnen doen om
woninginbraken, fietsendiefstal en
overvallen te voorkomen.
 We stimuleren het gebruik van het
Politie Keurmerk Veilig Wonen.













We communiceren helder en
transparant over ons beleid, concrete
acties en maatregen die wij inzetten
ten behoeve van de openbare orde
en veiligheid.
We spelen met communicatie in op
actuele veiligheidsissues.
We stemmen de manier van
communiceren af op de beoogde
doelgroep (denk bijvoorbeeld aan
jeugd, ouderen, ondernemers of
verenigingen).
We maken zichtbaar wat onze rol is
en met welke partijen we
samenwerken.
We stemmen ons
communicatiebeleid af op dat van
onze partners en zetten onze kanalen
in om hun boodschap te versterken.
Door middel van communicatie
stimuleren we inwoners en
organisaties zelf bij te dragen aan
hun veiligheid en die van onze
gemeente.
We sluiten zo veel als mogelijk aan
bij landelijke of regionale
veiligheidscampagnes.

.

Jaarlijks veiligheidsbudget
Georganiseerde
€50.000,criminaliteit
Cameratoezicht
€55.000,Veiligheid
€30.000,recreatieparken
Veiligheidsregio /
€1.400.000,brandweer
Crisisbeheersing
€15.000,Doorlopende
€20.000,veiligheidsthema’s

4. Doorlopende veiligheidsthema’s
De drie voorgaande thema’s die we in
dit
veiligheidsplan
hebben
opgenomen zijn de strategische
prioriteiten die we voor de komende
jaren cruciaal vinden en waar we
extra aandacht aan besteden in
beleid en aanpak. De keuze voor
deze thema’s is gebaseerd op de
maatschappelijke
trends
en
ontwikkelingen, zoals deze
uit
onderliggende
verkenningen
zijn
gebleken. Door te kiezen voor een
beperkt aantal thema’s blijft ruimte
beschikbaar om flexibel in te kunnen
spelen op nieuwe actuele problemen
of urgente situaties. Vanzelfsprekend
hebben we daarnaast -met dezelfde
succesbepalende factoren in het
achterhoofd- aandacht voor overige
veiligheidsthema’s zoals;
















Evenementenveiligheid
Brandveiligheid
Veilige publieke taak
Diefstal van of uit auto’s
Babbeltrucs
Radicalisering
Burenruzies
Straatroof
Verboden wapenbezit
Prostitutie
Crisisbeheersing
Vandalisme
Oplichting
Internetfraude
Winkeldiefstal
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