Aan het College van B&W van de gemeente Halderberge
Postbus 5
4730 AA OUDENBOSCH
Hoeven, 8 november 2017
Onderwerp: Artikel 38 vraag---Veiligheidsgevoel
Geacht College,
De CDA-fractie heeft kennis genomen van de resultaten van de Brede Welvaartsindicator.
De welvaart in West-Brabant bevindt zich weliswaar op een gemiddeld niveau in
vergelijking met andere regio’s, maar qua veiligheid scoort onze regio vrij laag! Daarmee
onderscheidt West-Brabant zich in negatieve zin van de rest van de provincie.
Als je de politierapporten van de laatste jaren mag geloven neemt het aantal inbraken,
berovingen, geweldsdelicten etc. voortdurend af. Daarentegen neemt juist het
veiligheidsgevoel bij de burgers in onze regio verder af. Diezelfde geluiden vangen wij als
fractie ook met regelmaat op. Op meerdere plaatsen in Halderberge durven mensen ’s
avonds vaak niet meer te komen. Ook blijven de klachten over drugshandel in wijken en
buitengebied ons hardnekkig bereiken. Handhaving en surveillance door de politie laat
veel te wensen over. Verschillende indicatoren kunnen dan wel aangeven dat de veiligheid
alleen maar toeneemt (zijn we als CDA blij mee) ,toch hebben bewoners het gevoel dat
het tegendeel waar is (zijn we niet blij mee). Wij pleiten dan ook voor een stevig
onderzoek naar de oorzaken van dit verschil, dit maatschappelijk ongenoegen en
negatieve beleving. De CDA-fractie vindt, dat maar eens verder dan de cijfers moet
worden gekeken.
Wij hebben daarom voor u de volgende vragen:
1. Is het college met ons van mening, dat de feitelijke politiecijfers positief zijn, maar
dat dat niet overeenkomt met de veiligheidsbeleving van onze burgers, dat juist
negatiever is?
2. Bent u met ons van mening, dat het opstellen van een welvaartsindicator voor
West-Brabant waardevolle informatie op kan leveren?
3. Ziet u de meerwaarde van het agenderen van dit onderwerp en bent u bereid het
verschil tussen feiten en beleving te agenderen bij de Veiligheidsregio of bij de
Regio West Brabant (RWB)?
4. Bent u het met ons eens dat we wellicht kunnen leren van andere regio’s waar de
beleving duidelijk anders is?
5. Bent u ook bereid om met klem bij de regio aan te dringen om dit op te vragen en
een onderzoek te doen op welke wijze we hier van kunnen leren, zodat ook onze
burgers het gevoel krijgen dat Halderberge veiliger is dan zij nu ervaren?
Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Frank Rockx, fractievoorzitter

