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Inleiding 

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.  

 

1.1 Functie van kadernota 

De kadernota geeft richting aan het beleid op het gebied van veiligheid van de gemeente 

Oisterwijk. Hiermee worden een aantal kaders opgesteld die bijdragen aan het bereiken 

van de doelstellingen. Het licht de prioriteiten toe waarvoor in Oisterwijk de komende vier 

jaar extra aandacht is. 

 

Daarnaast helpt de kadernota de gemeente om de regierol op het gebied van veiligheid op 

zich te nemen. Deze regierol uit zich in het sturen en in stand houden van een effectieve 

samenwerking met alle partners op het gebied van veiligheid. Deze rol komt voort uit het 

feit dat wettelijk is bepaald dat de burgemeester belast is met de handhaving van de 

openbare orde en veiligheid. Deze kadernota kan daarvoor als sturingsmiddel beschouwd 

worden. De uitvoering van dit beleid komt tot stand in samenwerking met externe 

partners, zoals: 

• Politie 

• Brandweer 

• Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

• Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 

• Woningbouwvereniging Leystromen 

• Jongerenwerk R-Newt 

• Juvans 

• Contour de Twern 

• Halt 

• Novadic-Kentron 

• Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) 

 

1.2 Reikwijdte van kadernota 

De basis van deze kadernota is een analyse van de huidige lokale veiligheidssituatie. Door 

deze analyse van veiligheidscijfers, de kennis van in- en externe veiligheidspartners en 

input van de lokale bevolking, is inzicht verkregen in de huidige lokale 

veiligheidsproblemen. Met behulp van deze veiligheidsanalyse zijn door de raadscomissie 

Algemene Zaken prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten worden verder uitgewerkt in 

deze kadernota en bieden daarmee de kaders waarbinnen de concrete plannen uitgewerkt 

worden. De gekozen prioriteiten zijn: 

• Een veilige directe woon- en leefomgeving 

• Jeugd en veiligheid  

• Bedrijvigheid en veiligheid  

• De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 

• Brandveiligheid 

 

In de veiligheidsanalyse is niet op verkeersveiligheid, externe veiligheid, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing ingegaan. Deze fysieke veiligheidsthema’s maken 

wel deel uit van het gemeentelijke takenpakket, maar worden beleidsmatig al op een 

andere manier ingevuld. Dit wordt bijvoorbeeld gewaarborgd door beleidsvisies, nota’s of 

sturingsdocumenten. Daarom hebben we gekozen om deze thema’s los te zien van deze 

kadernota.  
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De vijf uitgewerkte prioriteiten zijn bredere thema’s waar de komende vier jaar extra 

aandacht aan besteed wordt. Bij alle prioriteiten zijn belangrijke concrete elementen 

genoemd. De vijf prioriteiten moeten daarom gezien worden als een breder veld 

waaronder verschillende concrete onderwerpen gehangen zijn. De doelstelling is om deze 

prioriteiten met de betrokken partners op te pakken. 

 

2.  Aandachts- en uitgangspunten 

De onderstaande uitgangspunten fungeren als kaders voor de uitvoering van de acties binnen 

de gestelde  beleidsprioriteiten. 

 

• De zelfredzaamheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners wordt ook 

ingezet bij het werken aan een veilig Oisterwijk. 

• We pakken de uitvoering van het beleid integraal aan. Dat wil niet alleen zeggen dat 

we samen met inwoners, betrokken in- en externe partners op trekken, maar ook dat 

we actief overwegen wat wij voor onze partners kunnen betekenen. 

• Bij de uitvoering van het beleid hebben we aandacht voor hoe inwoners dit ervaren. 

Bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van veiligheid houden we rekening 

met wat het effect van de maatregel op het veiligheidsgevoel van burgers kan zijn. 

• De (keuzes in de) aanpak van de prioriteiten wordt voor een groot deel gebaseerd op 

kennis over de te verwachten resultaten. Deze kennis bestaat onder andere uit 

onderzoek naar het probleem, evaluaties van eigen ervaringen en ervaringen van 

buurgemeenten en partners.  

• We stellen realistische en algemene doelen. Een volledig veilige leefomgeving zonder 

criminaliteit en overlast bestaat niet. In de jaaruitvoeringsplannen worden deze doelen 

gespecificeerd en waar mogelijk SMART-geformuleerd. Op deze manier kunnen we de 

doelstellingen waar mogelijk tussentijds bijstellen op basis van actuele ontwikkelingen.  

 

3. Prioriteiten en doelen 

De kaders die in deze nota worden gesteld, richten zich op de inzet van de vijf prioriteiten die 

hier aan bod komen. Uit de veiligheidsanalyse bleek dat op deze thema’s groei bereikt kan en 

moet worden. De prioriteiten worden bewust actiegericht en concreet geformuleerd. 

 

3.1 Een veilige directe woon- en leefomgeving 

Speciale aandacht voor de High Impact Crimes  en de kwaliteit van de directe woon- en 

leefomgeving met betrekking tot veiligheid.  

 

Bij High Impact Crimes gaat het om woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Dit 

zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 

veiligheidsgevoel in de maatschappij. De bestrijding van deze criminaliteit heeft ook bij de 

Politie-eenheid Zeeland Midden- en West-Brabant hoge prioriteit. Uit de lokale 

veiligheidsanalyse blijkt dat woninginbraken het meest urgent zijn in de gemeente 

Oisterwijk. Daarom krijgen de woninginbraken de meeste aandacht onder deze prioriteit.  

 

In de aanpak van woninginbraken is het belangrijk om gericht maatregelen in te zetten. 

Daarvoor wordt de opgedane kennis uit een lokale analyse van de Locaties, 

Omstandigheden, Objecten, Daders en Slachtoffers van woninginbraken ingezet. Het in 

juli 2014 door het college, politie en openbaar ministerie vastgestelde Plan van Aanpak ter 

preventie van woninginbraken is daarvan een goed voorbeeld. De maatregelen die op dit 

vlak ingezet worden zijn voornamelijk gericht op het creëren van bewustzijn van de 

bewoners. Het doel is om met confronterende communicatie een gedragsverandering te 

bereiken. Het is van belang dat het medium van communicatie wordt afgestemd op de 

doelgroep. Door het zeer hoge aantal burgernetaanmeldingen in Oisterwijk is het mogelijk 
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om een groot deel van de bewoners via dit medium te bereiken. Daarnaast wordt social 

media ingezet, maar ook meer traditionele vormen als het gericht aanschrijven van 

(groepen) bewoners. In het bepalen van de inhoud van deze communicatie wordt 

meegenomen wat voor invloed dit heeft op het veiligheidsgevoel.  

 

Daarnaast wordt ingezet op aanpassingen aan het huis of de directe omgeving. De 

gemeente wil zich op verschillende manieren inzetten voor het vergroten van het aantal 

woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Onderzoek laat zien dat bij 

woningen die aan dit keurmerk voldoen aanzienlijk minder word ingebroken. De gemeente 

kan hier aan bijdragen door burgers te wijzen op het belang en het nut van dit keurmerk.  

 

Het PKVW is daarmee ook een fysieke kwaliteitsimpuls voor de directe woon- en 

leefomgeving. Om de sociale kwaliteit te waarborgen zet Oisterwijk over de gehele 

breedte van de organisatie in op haar signaalfunctie en pakt situaties integraal op of kaart 

ze bij de externe partners aan wanneer ze afbreuk doen aan de sociale kwaliteit van de 

directe woon- en leefomgeving.   

 

Doelstelling: Het aantal woninginbraken wordt teruggedrongen door er voor te zorgen 

dat het percentage woningen dat PKVW-gekeurd is van 1% in 2014 stijgt naar 8% in 

2018.   

 

3.2 Jeugd en veiligheid 

Speciale aandacht voor de overlast door hangjongeren en beginnende criminaliteit onder 

jongeren. 

 

De plaatselijke jeugd moet elkaar kunnen ontmoeten en de vrijheid krijgen om met elkaar 

in contact te komen op een manier waar zij zich prettig bij voelen. Op de meeste plekken 

waar veel hangjeugd samen komt, zijn ook voorzieningen voor hen gerealiseerd (zoals 

jongerenontmoetingsplaatsen (JOP), pannaveldjes, skatevoorzieningen). In de praktijk 

blijkt het hangen van jeugd vaak samen te gaan met verschillende vormen van overlast, 

zoals vandalisme, zwerfafval, geluidsoverlast, het achterlaten en gebruik van 

genotsmiddelen. Dit resulteert vaak in gevoelens van onveiligheid in de omgeving van 

deze hangplekken.  

 

Uiteraard is het van belang dat politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

hierop handhaven. Bovendien is het  belangrijk om in gesprek te raken met deze 

jongeren. Dit wordt gedaan door het jongerenwerk, politie en BOA’s. Zij stappen op 

(hang)jongeren af en proberen door een goed contact met deze jongeren te voorkomen 

dat ze overlast gaan veroorzaken. Daarnaast zijn zij opgeleid om zowel problemen als 

kansen vroegtijdig te signaleren. Op deze manier krijgt het jongerenwerk vaak een beter 

contact met deze jongeren en kan het ze makkelijker aanspreken of bepaalde zaken 

bespreekbaar maken.  

 

De komende vier jaar proberen we de aandacht nog meer te leggen op het vroegtijdig 

signaleren van crimineel gedrag bij jongeren. Niet alleen jongerenwerk heeft hier een 

belangrijke taak in, maar ook jeugdzorg, BOA's, de jeugdagent, scholen en 

sportverenigingen kunnen hier veel in betekenen. Voor de gemeente Oisterwijk bestaat de 

taak om hen zich daar bewust van te maken. Door de decentralisatie van onder andere de 

jeugdzorg komt dit aspect nóg dichter bij de lokale overheid te staan. 

 

Het jongerenwerk probeert ook in te spelen op de behoefte van jongeren, vraaggericht 

werken is hierin cruciaal. Samen met de jongeren wordt gekeken naar een geschikt 
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aanbod van activiteiten. Het organiseren van de activiteiten wordt daarna ook gezamenlijk 

opgepakt. 

 

Het maandelijks opstellen van shortlists en het Jongeren In Beeld-overleg geeft 

jongerenwerk, politie en gemeente zicht op de actuele stand van zaken is op het gebied 

van jongerengroepen. Aan de hand daarvan wordt een strategie bepaald hoe met die 

groepen om te gaan. Gezamenlijk wordt bepaald welke aanpak hierop losgelaten wordt. 

De kern daarin blijft om jongeren die reeds in de problemen zijn geraakt een weg terug 

aan te bieden en waar nodig door te verwijzen naar de juiste hulpbiedende instantie.  

 

3.3 Bedrijvigheid en veiligheid 

Speciale aandacht voor de veiligheid van een aantal verschillende vormen van 

bedrijvigheid; de bedrijventerreinen, de recreatieterreinen en de evenementen. 

 

De gemeente Oisterwijk heeft uitgesproken dat ze de lokale economie wil stimuleren met 

een goed ondernemersklimaat. Daarin is aandacht voor het vestigingsklimaat voor 

bedrijven en ondernemingen. De uitstraling van bedrijventerreinen is daar een 

belangrijke factor in. Veiligheid speelt een grote rol in deze ambities. Daarom is een 

blijvende focus op de veiligheid op bedrijventerreinen, recreatieterreinen en 

evenementen van belang.  

 

Door middel van  of het Keurmerk Veilig Ondernemen of Parkmanagement wordt op een 

gestructureerde manier de veiligheid van bedrijventerreinen verbeterd. Duurzame 

samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij 

centraal. In deze samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over veiligheid. 

Dit draagt bij aan meer wederzijds begrip tussen ondernemers, politie, brandweer en 

gemeente.  De gemeente Oisterwijk heeft hier een stimulerende regierol waarbij het van 

belang is dat ondernemers op hun eigen verantwoordelijkheden worden gewezen en dat 

zij hier uitvoering aan geven. De genoemde samenwerkingsvormen zijn in het verleden al 

opgestart, deze worden de komende vier jaren doorontwikkeld of gestabiliseerd.  

 

Oisterwijk kent een rijke recreatieve sector voor wat betreft de mogelijkheden om 

tijdelijk te verblijven op campings en bungalowparken. In deze 'mini-gemeenschappen' 

spelen veiligheidsissues die voor een deel vergelijkbaar zijn met de problemen in de 

woonkernen. Te denken valt aan woninginbraken, overlastfeiten, brandveiligheid, 

problematiek van misbruik van alcohol en drugs. Daarnaast zijn er specifieke 

aandachtspunten die te maken hebben met de ligging, bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van de parken. Door middel van een integraal en gedegen onderzoek 

wordt momenteel een duidelijk beeld van de onvolkomenheden opgesteld. Op basis 

daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld met bijzondere aandachtspunten. 
 

Tot slot wordt bij de vergunningsaanvraag van een evenement gebruik gemaakt van een 

risicoanalyse. Hiermee wordt ingezet op het bewust zijn van organisatoren over de 

risico’s die het organiseren van een evenement en het bijelkaar brengen van mensen met 

zich mee brengt. Daarnaast worden hierdoor de daarbij benodigde veiligheidsmaatregelen 

getroffen.  

Doelstelling: In 2018 zijn er in de gemeente Oisterwijk geen jeugdgroepen meer die 

volgens de ‘Beke-systematiek’ als hinderlijk, overlastgevend of crimineel bestempeld 

worden. 

Doelstelling: In 2018 worden alle vergunningsaanvragen voor een (groter) evenement 

getoetst aan de hand van een risicoanalyse en zijn alle recreatieterreinen in de 

gemeente Oisterwijk brandveilig.  
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3.4 De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 

Met speciale aandacht voor het produceren en verhandelen van drugs en het witwassen 

van crimineel vermogen.  

 

De georganiseerde criminaliteit lijkt misschien een nationaal probleem dat op het bordje 

van de politie ligt. Het heeft echter bijna altijd zijn uitwerking op lokaal niveau. Daarnaast 

blijkt dat in de uitvoering van criminele activiteiten met grote regelmaat gebruik wordt 

gemaakt van diensten van de (lokale) overheid. Denk hierbij aan financiële handelingen, 

vergunningen en huisvesting. Wanneer vormen van de georganiseerde criminaliteit, 

bijvoorbeeld door middel van de hiervoor genoemde voorbeelden, verweven raken met 

de bovenwereld en een bedreiging vormen voor de veiligheid en integriteit van de 

samenleving spreken we van ondermijnende criminaliteit.   

 

De gemeentelijke aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is onder 

te verdelen in twee delen. Allereerst het strak (blijven) inzetten op de bestuurlijke 

aanpak door het vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden maatregelen 

nemen waardoor (ondermijnende) criminele activiteiten voorkomen of belemmerd 

worden. Dit wordt concreet ingevuld door het BIBOB- en Damoclesbeleid. De wet 

‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ (BIBOB) geeft de 

gemeente een instrument om te voorkomen dat de overheid bijvoorbeeld ongewild mee 

werkt aan het witwassen van geld. Op basis van deze wet kan een bestuursorgaan 

besluiten een vergunning te weigeren als het vermoeden bestaat dat de aanvrager deze 

vergunning wil gebruiken voor het plegen van strafbare feiten. Het Damoclesbeleid wordt 

ingevuld omdat het op basis van de opiumwet mogelijk is om bestuursdwang toepassen 

en woningen of voor publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van 

het produceren en/of het verhandelen van drugs. De inzet van deze bestuursrechtelijke 

instrumenten wordt de komende vier jaar doorgezet en waar nodig wordt de lokale 

invulling en toepassing hiervan doorontwikkeld. 

 

Het tweede deel van de aanpak van deze prioriteit is het versterken van de eigen 

informatiepositie die direct samenhangt met het vergroten van de bewustwording van de 

gemeentelijke organisatie. De eerste stap hierin is inzetten op de bewustwording van de 

eigen organisatie. Het bestuur en ambtelijk apparaat moeten zich er nog meer van 

bewust worden dat ook in de gemeente Oisterwijk sprake is van georganiseerde 

criminaliteit en dat de (diensten van de) lokale overheden ingezet worden om criminele 

activiteiten te voltooien. De volgende stap is om de eigen organisatie bewust te maken 

van de signalen die op dergelijke criminele activiteiten kunnen duiden. Tot slot is het van 

belang dat duidelijk is waar zij deze signalen aan kunnen kaarten en vast moeten leggen, 

zodat een casus bij voldoende signalen integraal opgepakt kan worden. Het Regionaal 

Informatie en Expertise Centrum (RIEC) ondersteunt hierbij en helpt bij het duiden van 

de signalen en het integraal oppakken van een dergelijke casus.  

 

3.5 Brandveiligheid 

Speciale aandacht voor het creëren van bewustzijn in het kader van “Brandveilig Leven” 

en de brandveiligheid op risicolocaties. 

 

Brandveilig Leven is de vlag waaronder Brandweer Nederland afkoerst op een Brandweer 

van de toekomst. Het hoofddoel van het landelijk project Brandveilig Leven is 

Doelstelling: In 2018 is het BIBOB-beleid geactualiseerd en hebben we zicht op de 

herkomst van binnenkomende geldstromen om witwaspraktijken te voorkomen. Het 

bestuur en het ambtelijk apparaat zijn zich meer bewust van de signalen van 

ondermijnende criminaliteit en weten hoe ze met deze signalen om moeten gaan. 
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bewustwording en gedragsverandering realiseren bij burgers, bedrijven en instellingen op 

het gebied van brandveiligheid. De gemeente Oisterwijk wil door middel van op de 

doelgroep afgestemde communicatie een bijdrage leveren aan het bereiken van deze 

doelstelling. Daarbij willen we vooral inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers, bedrijven en instellingen. Organisaties die bovengemiddeld veel te maken 

hebben met mensen met een verminderde zelfredzaamheid krijgen hierin extra aandacht. 

Zelfredzaamheid houdt in dat bewoners en gebruikers weten wat ze moeten doen om een 

brand te voorkomen, te ontdekken en te ontvluchten.  

 

In de benadering van het voorkomen, beperken en bestrijden van brandgevaar maakt de 

brandweer een omslag van regel- naar risicogericht. Deze benadering wordt onderbouwd 

door het brandrisicoprofiel en de werkwijze risicobeheersing 2.0 van de brandweer. 

 

Het brandrisicoprofiel is een belangrijk onderdeel van het regionaal risicoprofiel dat door 

de Veiligheidsregio is opgesteld. Hiermee wordt inzicht gegeven in de risico's op 

objectniveau. Het gaat hierbij met name over risicovolle objecten en kwetsbare objecten. 

Het brandrisicoprofiel vormt de basis voor de invulling van de brandweerzorg door de 

gemeenten. Hierbij is een marge ingebouwd  voor lokale- en extra verhoogde risico's. Zo 

zijn voor de gemeente Oisterwijk natuurbranden een reëel scenario dat hoog op 

waarschijnlijkheid scoort en aanzienlijke gevolgen kent.  

 

Door de uitgangspunten en visie “De Brandweer over Morgen” van de landelijke 

brandweer vindt de komende jaren een transitie plaats bij de Brandweer Midden- en West 

Brabant. Deze ontwikkeling wordt getypeerd met de term 'Risicobeheersing 2.0'. De 

belangrijkste speerpunten hierin zijn:  

• Verantwoordelijkheidsverdeling; burgers en ondernemers zijn primair 

verantwoordelijk voor de eigen (brand)veiligheid. De activiteiten van de sector 

Risicobeheersing van de brandweer richten zich op het bevorderen van 

veiligheidsbewustzijn van specifieke doelgroepen. De gemeente Oisterwijk wil 

een bijdrage leveren aan gedragsverandering bij deze groepen waardoor de 

verantwoordelijkheid voor veiligheid wordt opgepakt. Een hoger doel hierbij is 

een participatiemaatschappij waarbij burger en ondernemer actief zijn / hun 

verantwoordelijkheid oppakken op het gebied van veiligheid voor zichzelf én de 

voor omgeving 

• Van de veiligheidsregio wordt niet alleen een kwalitatief goed advies over 

fysieke veiligheid verwacht. De in de veiligheidsregio gebundelde kennis en 

slagkracht moet ook leiden tot een zo efficiënt mogelijk effectieve organisatie. 

Voor risicobeheersing betekent dit dat de brandweer verder gaat met het 

uniformeren van processen en het leveren van standaardproducten. Voor de 

gemeente Oisterwijk betekent dit dat er een basistakenpakket van 

risicobeheersingstaken komt. Hierin worden de ogen echter niet gesloten voor 

lokale risico’s en wordt een marge in de capaciteit van risicobeheersing 

ingebouwd.  

 

Concreet betekent risicobeheersing 2.0 de komende jaren het volgende voor de 

gemeente Oisterwijk: 

• Brandweer Midden- en West Brabant is voor Oisterwijk de adviseur op het 

gebied van (complexe) brandveiligheidsvraagstukken.  

• De huidige inzet op toezicht wordt niet langer regel- maar risicogericht 

ingevuld. Doel is het realiseren van de verantwoordelijkheidsverdeling En het 

vergroten van veiligheidsbewustzijn. De activiteiten worden thematisch 

ingevuld en worden op specifieke doelgroepen gericht.  Locaties met 
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verminderd zelfredzame personen zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven 

en inrichtingen met nachtverblijf krijgen hierin extra aandacht. Het eerder 

aangehaalde hogere risico op natuurbranden moet ook onderdeel worden van 

de risicogerichte aanpak. 

 

Tot slot heeft de gemeente een verantwoordelijkheid daar waar de brandweerzorg op 

basis van opkomsttijden niet aan de normen voldoet. Om hier invulling aan  te geven 

wordt door brandweer en gemeenten een toolbox ontwikkeld. De toolbox is een set 

maatregelen gericht op specifieke doelgroepen en objecttypen. In deze toolbox is veel 

aandacht voor het bewust maken van gebouweigenaren en -gebruikers van 

brandveiligheid en de rol die zij daar in hebben. De gemeente Oisterwijk gaat samen 

met de brandweer aan de slag met de maatregelen uit deze toolbox bij objecten en 

inrichtingen waar de opkomsttijden niet binnen de gestelde norm vallen. De gemeente 

Oisterwijk wil hiermee zijn verantwoordelijkheid pakken met betrekking tot het 

bereiken van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en alle andere 

gebouwgebruikers.  

 

Doelstelling: In 2018 zijn de maatregelen uit de Toolbox (ontwikkeld door brandweer 

en gemeenten) uitgerold in de gemeente Oisterwijk.  

  

4. Communicatie  

De kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 is openbaar en hierover wordt, na vaststelling door 

de gemeenteraad, actief naar de betrokken partners gecommuniceerd. Bij de uitvoering van 

het beleid binnen de gestelde kaders in deze nota wordt met grote regelmaat gebruik 

gemaakt van communicatie.  

 

In deze kadernota wordt het belang van communicatie bij diverse prioriteiten al genoemd. De 

rol die het daar in kan vervullen wordt waar mogelijk beschreven. De exacte invulling van 

deze communicatie komt in de jaaruitvoeringsplannen aan bod. Daar wordt per prioriteit een 

concreet communicatieplan opgesteld met daarin beschreven wie de afzender van de 

communicatie wordt, wie de doelgroep is en welk middel van communiactie daarvoor wordt 

ingezet.   

 

Bij het vormgeven van de communicatie wordt ook altijd bewust 

omgegaan met wat de boodschap met het veiligheidsgevoel kan 

doen.  Daarnaast is de timing van het communicatiemoment 

erg belangrijk om een maximaal bereik van de boodschap te 

bewerkstelligen. Een goed voorbeeld daarvan is de BuurTent en 

het versturen van besmettelijkheidsbrieven. Na een 

woninginbraak in een straat is er vaak een hoog 

urgentiegevoel bij buurtbewoners waardoor zij openstaan voor 

informatie over wat zij zelf kunnen doen om dit te voorkomen. Waar mogelijk wordt 

gecommuniceerd onder de vlag van Oisterwijk Veilig (zie afbeelding 1.) om de samenwerking 

tussen politie en gemeente Oisterwijk te benadrukken en de herkenbaarheid daarvan te 

vergroten. 

 

In geval van (dreiging van) sociale of fysieke rampen en crises maakt de gemeente Oisterwijk 

gebruik van de mogelijkheid om ook op het gebied van crisiscommunicatie een beroep te 

doen op de kennis en expertise van de veiligheidsregio. Zij stellen een op crisiscommunicatie 

gespecialiseerd ‘invliegteam’ beschikbaar binnen de rampenbestrijding.   
 
5. Financiën  

Afbeelding 1: Logo Oisterwijk Veilig 



                                                            Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 9 van 9 

 

 

Bij het opstellen van de ambities en kaders in deze nota is uitgegaan van de bestaande 

financiële middelen. Indien extra middelen nodig worden geacht voor de opgenomen plannen, 

wordt dit voorgelegd aan de raad. Wanneer er structureel extra middelen nodig worden 

geacht, wordt dit kenbaar gemaakt in de perspectiefnota. 

 

In het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is in programma 10 van de 

begroting 2015 voor de periode van drie jaar een budget vrijgemaakt van €50.000,- per jaar 

voor “Ondermijnend ondernemerschap”. Dit wordt ingezet voor de noodzakelijke extra inzet 

op handhaving op het terrein van activiteiten die het speelveld van ondernemers 

ondermijnen, zoals bijvoorbeeld het produceren en verhandelen van drugs en 

witwaspraktijken. 
 
6. Cyclus  

Na het vaststellen van deze kadernota door de gemeenteraad komt een jaarlijks terugkerende 

cyclus op gang. Allereerst worden de ambities en doelstellingen uit de kadernota door 

vertaald naar een jaaruitvoeringsprogramma.  Dit wordt vastgesteld door het college en 

vervolgens ter kennisname aan de commissie Algemene Zaken voorgelegd. Aan het eind van 

het jaar wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd. Deze evaluatie wordt door het college 

vastgesteld en geldt als extra input voor het jaaruitvoeringsprogramma van het jaar daarna.  

 

 

 

 

 


