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Inleiding

De kadernota integrale veiligheid 2019-2022 is 11 april 2019 door de gemeenteraad van
Woudenberg vastgesteld. Hierin staan de pijlers voor de komende jaren op het gebied van
veiligheid.
Een van de pijlers richt zich op de veiligheid en leefbaarheid van buurten, die onder druk
komen te staan door verschillende vormen van overlast, geweld en bedreiging en fysieke
kenmerken van de buurten. Het gaat over onder andere overlast, jeugdoverlast en overlast
van personen met verward gedrag. Bij geweld kan het ook gaan om huiselijk geweld. De
inrichting van wegen en paden leidt soms tot verkeersonveiligheid. Om te komen tot een
integrale en gedragen aanpak worden er per buurt bijeenkomsten georganiseerd.
Centrale vraag

Kan het college van B&W met het plan van aanpak buurtbijeenkomsten "veilig in uw buurt"?
Beoogd resultaat (wat)

Het doel van de buurtbijeenkomsten is te komen tot een top 3 van onderwerpen die spelen in
de buurt. Behalve de onderwerpen wordt samen naar opiossingen dan wel maatregelen
gekeken. Op basis van deze top 3 en mogelijke maatregelen/oplossingen per buurt wordt het
uitvoeringsprogramma integrale veiligheid ontwikkelt. Opiossingen kunnen gelden voor
iedereen, of voor een specifieke groep: kinderen, jongeren of bijvoorbeeld senioren.
Het uiteindelijk doel is dat de onderwerpen in de buurt samen met de buurtbewoners en
professionals wordt opgepakt. Van belang is dat er voldoende draagviak onder de
buurtbewoners om gezamenlijk dit te realiseren. Dit vraagt uiteraard tijd van zowel de
buurtbewoners als de professionals.
Kader

Kadernota integrale veiligheid 2019/2022.
Argumenten

Om te komen tot een integrale en gedragen aanpak worden er per buurt bijeenkomsten
georganiseerd.
Tijdens deze buurtbijeenkomsten gaan wij ophalen wat er in de verschillende buurten speelt,
wat inwoners verwachten van de(veiligheid)partners, welke rol de inwoner heeft en welke
maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken.
Duurzaamheid en Inclusie

Het voorstel beschrijft de inzet van burgerparticipatie om tot een groot draagviak te komen
voor het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. De inwoners van Woudenberg worden
betrokken in het ontwikkelen van het programme, en kunnen meedenken alsook meebeslissen
over de invulling van het programme (people). Het vergroten van het
verantwoordelijkheidsgevoel en bewustzijn van de inwoners, alsook het vergroten van de
sociale cohesie in de buurt zal bijdragen aan de sociale veiligheid (profit). Het vergroten van
de eigen verantwoordelijkheid, en de sociale cohesie, kan daaropvolgend bijdragen aan het
onderhoud van een schone en veilige leefomgeving (planet).
Maatschappelijke participatie

De inwoners van Woudenberg denken en beslissen mee over de aanpak van de
veiligheidsprioriteiten. Dit komt ten goede aan de legitimiteit van deze activiteiten.
De externe partners, die uitgenodigd worden voor de bijeenkomst, zijn de professionals op die
avond en denken, weten, werken en beslissen mee over de opiossingen en activiteiten die
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen aangaande de veiligheidsprioriteiten.
Beoogd resultaat (hoe)

Het resultaat van de avond zijn de actiepunten en ideeen waar de inwoners en partners mee
komen. Dit resulteert in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid.
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Financiele consequenties

De kosten van de huur van zes verschillende ruimtes, inclusief koffie en thee. De kosten
worden gedekt uit programma veiligheid.
Aanpak/uitvoering

De aanpak staat beschreven in het plan van aanpak.
Conclusie

Het plan van aanpak sluit aan bij de ambitie om van buiten naar binnen te werken en
burgerparticipatie te bevorderen.
Communicatie

De communicatiestrategie staat beschreven in het plan van aanpak.
Bijlage(n)

Plan van aanpak buurtbijeenkomst "veilig in uw buurt
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