
G. Gabriels
Loco-burgemeester

Leden van de raad

Weert, mei2020

Onderwerp : veiligheid: stand van zaken.

Conform afspraak doe ik u hierbij het veiligheidsoverzicht toekomen van mei 2020

1.. Cijfers Weert
Het Coronavirus kent grote maatschappelijke gevolgen. Deze gevolgen kunnen ook
stress veroorzaken die weer zijn weerslag heeft op de intermenselijke relaties. Vandaar
dat ik het professionele netwerk in Weert heb gevraagd of zij een verontrustende
toename zien van relaties die onder druk staan (meer huiselijk geweld,
kindermishandeling, burenruzies, etc.) Dit blijkt niet het geval te z'rjn en de cijfers
bevestigen dit beeld. Het netwerk geeft ook aan hier extra alert op te zijn.
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2. GHB-project stand van zaken
ln de raads- en commissievergadering van november 2019 is er een motie ingediend en een
toezegging gedaan met betrekking tot de overlast van verwarde personen en de overlast
van (hard)drugsverslaafden (met name GHB). lk heb toegezegd om in het tweede kwartaal
van 2020 hierop terug te komen. Vooruitlopend hierop kan ik u melden dat er inmiddels een
concept plan van aanpak GHB klaar ligt. Het was de bedoeling om dit plan samen met de
andere Midden-Limburgse gemeenten uit te voeren, onder (proces) regie van het
Veiligheidshuis Midden-Limburg. Deze optie komt waarschijnl'rjk te vervallen omdat een
aantal gemeenten niet deelneemt. Dit houdt in dat de gemeente Weert dit plan solo wil
gaan uitvoeren nadat het is besproken in het college en uw raad.

3. Evaluatie Bospop 2019
Op L2,13 en 14 juli 2019 heeft het jaarlijks Bospop festival plaatsgevonden. Uit de evaluatie
blijkt dat Bospop goed is verlopen. Alle deelnemende partijen hebben hun aandachtspunten
verwerkt in een evaluatie en de aanbevelingen en conclusies worden meegenomen in de
plannen voor Bospop 2020.

4. Open Dag

ln de landelijke Week van de Veiligheid wil de gemeente Weert, samen met politie en
brandweer op 3 oktober 2020 een dag organiseren voor de inwoners van Weert.
Het thema zal zijn'Veiligheid' en de dag zal bestaan uit twee delen, nl. een demodag en een
veiligheidsmarkt.
Tijdens het demogedeelte zullen de politie en brandweer verschillende demonstraties
houden. Deze demonstraties leren de burgers hoe zij onveilige situaties kunnen voorkomen.
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De veiligheidsmarkt zal in het teken staan van woninginbraak, fietsendiefstal,
brandveiligheid in en om je huis en cybercrime. Ook zullen de buurtpreventiecoordinatoren
aanwezig zijn om uitleg te geven over de WhatsAppgroepen en de buurtpreventie.

5. Brandweer Jaarrapportage 2019 (een samenvatting)
Brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp
bij ongevallen. Vanuit 30 brandweerposten, waaryan 28 volledig op vrijwillige basis, wordt
24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. Daarnaast werkt de brandweer aan het
voorkomen, reduceren en beheersen van risico's op gebied van (brand)veiligheid.
Burgers ontlenen hun gevoel van (brand)veiligheid vaak aan de wetenschap dat de
brandweer in gevalvan een calamiteit snel aanwezig is. De opkomsttijd van de brandweer is

daarmee een belangrijke indicator voor het niveau van de brandweerzorg in een gebied,

maar deze zegt niet alles. De brandweer geeft bijvoorbeeld ook voorlichting aan scholieren
en senioren en adviezen aan gemeenten over (brand)veiligheid bij evenementen en
gebouwen. Alle onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de totale brandweerzorg.
I ncide ntbestrijd i n g ( re pressie ) :

Repressieve maatregelen hebben tot doel om de onveilige situatie te beëindigen en de
schade zoveel mogelijk te beperken.
De snelheid waarmee een tankauto (TS) of Snel lnterventievoertuig (Sl) de kazerne verlaat is

de uitruktijd. De tijd die een TS of Sl er over doet om als eerste ter plaatse te komen bij een

maatgevend incident, is de opkomsttijd.

Minuten AantalWeert
sr 20L7 L:37 96

20L8 1:35 L23
20L9 L:37 L23

Minuten Aantal
TS 2017 4:54 L43

2018 4:54 L74

20]-9 5:06 L44
Stramproy: nieuwe
kazerne per 1705L9

Minuten Aantal

4:38TS 201-7 8

20L8 4:36 26

20L9 5:15 15

Jaar Minuten Aantal

2920L7 8:59

2018 9:2t 19

20L9 7:59 20

6



Risicobeheersing (prooctie en preventie)
Brandweer Limburg-Noord wil risicovolle situaties voorkomen. Dat doet de brandweer
bijvoorbeeld door te adviseren in de verschillende fases van grote projecten, zoals een
nieuwe woonwijk of de aanleg van een weg. Bij preventie gaat het om concrete
maatregelen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Er zijn in Nederland allerlei
bouwvoorschriften waarop de brandweer controleert. Ook adviseert de brandweer
gemeenten of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden
afgegeven.

Striidigheden bii controles por functie ¡J=Niers*¡aig Ço=st¡dis

Biieen komstfulìctie Kârrìerverhr¡u r

@(Ð @@@@ @@

@@ @@@@ @(Ð

@@ @@ @(Ð

I ndrrstrlefurÌctle Logiesfurctie

2

WooDfr¡nc"tle

5

0 10 11 4

724

KaDtoorfr¡rìctie

B4

WlnkelfuDctie

73

Gezorìdlìei(¡szorgf r¡nctie

33

Overlge ftlrìcties

13

On(lemiis f rrnctie

22

Wæilfrt¡rctie met zorg

7



Striidígheden bij controles
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Het volledige jaarrapport bevat een integraal rapport van Weert en een reg¡orapport.
Deze liggen ter inzage in uw digitale leeszaal.
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6. Spil in de wijk
Spil in de wijk is gestart in 2OL7 en is een project van initiatiefnemers en mogelijkmakers uit
verschillende Limburgse organisaties. Bottom up en breed georganiseerd door een -jaarlijks
wisselend- kernteam en ondersteunende werkgroepen. Spil in de wijk (SIDW) heeft als

doel het vormen van een sterk, actief en open netwerk van Spillen binnen Limburg. Een

netwerk waarbinnen kennis, ervaring en inspiratie gedeeld wordt, tussen mensen die
dagelijks volop in de Limburgse wijken en buurten aan de slag zijn.
De gemeente Weert is in 2020 mogelijkmaker geworden door het leveren van een financiële
en inhoudelijk bijdrage.
Het thema voor 2020 is: "Veiligheid doen we samen, toch?
Veiligheid is basisvoorwaarde voor een leefbare buurt. We kunnen nog zó ons best doen
met een bankje, een moestuin, een gezamenlijke maaltijd of een werkproject. Als bewoners
zich niet veilig voelen, zal de leefbaarheid niet bloeien. En veiligheid stelje niet objectief
vast. De cijfers kunnen dalen, maar zolang er nog één aanleiding is, nog één puntje
donkerrood is, zullen bewoners zich niet veilig voelen. Daarom is veiligheid niet een extra
camera, een opvallende zebra, een project achter de voordeur, een jongeren-helpen-

ouderen project of een ontmoetingsavond. Nee, voor een veiligheidsgevoel moeten ál deze
stukjes in elkaar moeten passen. Samen dus.

Tijdens de themadag/netwerkconferentie Spil in de Wijk 2020 besteden we aandacht aan al
die verschillende stukjes veiligheid.
Deze themadag was oorspronkelijk gepland voor 15 juni in de greswarenfabriek in Reuver,

maar is vanwege Corona verplaats naar 15 oktober.

G. Gabrieis
Loco-burgemeester

f*f^1,*n

9




