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Op 18 september 2012 heeft uw raad de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Goirle 2012-2015 
vastgesteld. Deze kadernota dient te worden uitgewerkt in de vorm van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het 
programma beschrijft voor elk zes veiligheidsthema de 'activiteiten' die worden uitgevoerd. Daarnaast zijn drie 
strategische prioriteiten benoemd die als 'going concern' worden aangemerkt. Voor de uitwerking van het 
uitvoeringsprogramma is - waar mogelijk - rekening gehouden met landelijk en regionaal beleid en de daarbij 
behorende speerpunten. Onlangs heeft het college het Uitvoeringsprogramma voor 2014 van de Kadernota 
Integrale Veiligheid gemeente Goirle 2012-2015 vastgesteld. Via deze weg wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd 
over het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid gemeente Goirle 2014. 
 
De zes prioritaire thema's: 

1. Woninginbraken 
Woninginbraken kunnen een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid. Helaas komt woninginbraak 
regelmatig voor. Veilig wonen is dan ook een thema dat zowel landelijk, regionaal als lokaal veel aandacht 
verdient en krijgt. De gemeente Goirle bewerkstelligt door een integrale aanpak met de samenwerkingspartners 
als politie, wooncoöperatie en inwoners meer bewustwording en vergroot hiermee het preventieve denken op 
het gebied van woninginbraken. Naast het "donkere dagen offensief"en de campagne "witte voetjes" krijgt 
inbraakpreventie ook vorm door andere initiatieven zoals het project "waaks". Ook het inzetten van 
verschillende communicatiemiddelen richting en met burgers en het stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen 
dragen bij aan woninginbraakpreventie.   

 
2. Overlast jeugdgroepen 

Mainframe, de politie en de gemeente werken samen om de overlast van jeugd op straat te verminderen. De 
gemeente Goirle heeft geen overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen wel hinderlijke jeugdgroepen. Er 
wordt in gezamenlijkheid gemonitord welke groepen manifest aanwezig zijn en welke groepen en groepsleden 
overlast veroorzaken. De preventieve aanpak die we in 2013 gehanteerd hebben, heeft goede resultaten 
geboekt. Dit gaan we in 2014 continueren. 

 
 
 



3. Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de leeftijd waarop alcoholische drank aan jongeren mag worden 
verkocht omhoog van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is dan 
verboden. Het toezicht hierop zal door een BOA uitgevoerd worden door middel van het controleren van 
diverse evenementen, de reguliere horeca en paracommerciële instellingen binnen onze gemeente. 
 
4. Georganiseerde criminaliteit 
Het ministerie van V&J geeft topprioriteit aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Criminelen 
investeren hun verdiensten vaak dicht bij huis. De eerste barrières moeten dus lokaal opgeworpen worden. 
Een van de mogelijkheden is het toepassen van de Wet BIBOB. De gemeente Goirle gaat het 
toepassingsgebied van de Wet Bibob uitbreiden in combinatie met intensieve samenwerking met het RIEC 
(Regionale Informatie & Expertise Centrum).  
 
5. Voertuigcriminaliteit 
Uit onderzoek blijkt dat na geweldsdelicten en woninginbraken, voertuigdiefstal de grootste emotionele 
impact heeft op de slachtoffers van criminaliteit. Tegenwoordig is de aandacht van de dader meer gericht 
op het verkrijgen van de originele autosleutel door in te breken in de woning. Door bij de autobezitters een 
hoger bewustzijn te creëren kan grote winst behaald worden. Daarom zet de gemeente op dit onderwerp 
specifieke bewustwordingscampagnes in, in combinatie met de activiteiten op het gebied van 
woninginbraak. 
 
6. Crisisbeheersing 
De samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk zal verder vorm gegeven worden. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de piketfunctionarissen Officier van Dienst Bevolkingszorg en Ambtenaar openbare 
orde en veiligheid. Tevens zal er de nodige tijd geïnvesteerd worden in het opleiden, trainen en oefenen van 
de medewerkers. 

 
De drie strategische thema's: 

7. Kwaliteit woonomgeving 
Voor toezicht op de kwaliteit van de woonomgeving zal voornamelijk een BOA ingezet gaan worden. Hierbij 
krijgt de BOA ondersteuning van de Stichting Vrijwillige Zwerfafvalopruimers en de hondenbezitters. 
 
8. Huiselijk geweld 
Het steunpunt huiselijk geweld is onder gebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. We blijven aangesloten bij 
dit samenwerkingsverband. Het aantal meldingen binnen de gemeente Goirle blijft hoog ondanks de 
interventies. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt nieuwe hulpverlening aan in de vorm van Family Justice 
Center (één gezin, één plan).  
 
9. Onveiligheidsgevoelens 
In 2014 wordt het project 'Veilige Honken' gecontinueerd. Een veilig honk is een plek waar kinderen - 
onderweg naar school - terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zo'n veilig honk is een 
woning die op een route staat waar veel schoolgaande jeugd langs komt. 
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