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 Doelstellingen Maatregel/instrument Verantwoordelijke 
en betrokken 
partijen (primair 
verantwoordelijke 
partij is 
onderstreept) 

Start/ 
Planning/ 
Datum gereed 
 

1. Borging en evaluatie 

• Veilig Buitengebied is een (continu) proces. Dus geen project dat op een bepaald moment is afgerond. Een goede borging is hierbij essentieel. 

1.1 Borging van de continuïteit 

van het proces  

 

De werkgroep VB blijft de komende drie jaar bestaan. En het 

secretariaat bij de gemeente. In ieder geval levert elke partij een 

vertegenwoordiger binnen de werkgroep. De werkgroep komt minimaal 

4 maal per jaar bijeen. Aanwezigheid van de partners is van belang 

voor de borging en continuïteit van het Veilig Buitengebied  proces. 

Aandacht voor vervanging en mutaties van de werkgroep leden. 

 
Er wordt na iedere vergadering een verslag gemaakt en de 
maatregelenmatrix/ actielijst wordt eventueel aangepast.  

Ondernemers 

(voorzitterschap} 

gemeente heeft het 

secretariaat, politie, 

brandweer, 

Buurschappen, en 

LLTB 

4x per jaar 

 

1.2 Borging van de voortgang 
van de afgesproken 
maatregelen. 

Ieder jaar worden de maatregelen geëvalueerd (op basis van 

afgesproken doelstellingen).  

Indien nodig vindt bijstelling van beleid plaats. 

Ondernemers 
(voorzitterschap} 
gemeente heeft het 
secretariaat, politie, 
brandweer, 
Buurschappen, en 
LLTB 

Ieder jaar 

 

6 jaar 

bewaartermijn 

van de stukken. 



 

 

 

 Doelstellingen Maatregel/instrument Verantwoordelijke 
en betrokken 
partijen 
 

Start/Planning 
 
 

2. Communicatie 

• Het VB is een continu proces met verschillende, zichzelf herhalende, stappen: start - probleemanalyse en afspraken - maatregelen uitvoeren – 

evaluatie -  etc. Gedurende dit proces zijn er tal van communicatie momenten aan te wijzen. 

2.1 Regelmatig communiceren 
over het VB en resultaten 
naar gebruikers en publiek 
domein. 

Communicatie naar aanleiding van de voortgang is een vast 

agendapunt van de vergaderingen van de VB.  

 
Externe communicatie (naar publiek) over het Veilig Buitengebied 
wordt gezamenlijk afgestemd.  

Allen 

 

 

Na iedere 
vergadering.  

 Partners communiceren 

frequent naar eigen 

achterban via de 

nieuwsbrieven en mail. 

Onderwerpen zijn o.a.: 

 

• eigen verantwoordelijkheid 

• onderhoud openbare ruimte 

• toezicht en handhaving 

• aangiftebereidheid 

• brandveiligheid 

• aangifte doen 

• preventieve maatregelen 

• gemeente-info 

• Meld Misdaad Anoniem 

• Vertrouwenslijn afpersing 

• tips en info 

• etc. 

 

Communicatie aandachtspunten; 

• Successen 

• Resultaten 

• Verwachtingsmanagement 

• Toezicht en handhaving Schoon heel en veilig. 

 

De VB partners leveren input voor nieuwsbrieven. 

Ondernemers 

(voorzitterschap} 

gemeente heeft het 

secretariaat, politie, 

brandweer, 

Buurschappen, en 

LLTB 

Minimaal 3 x 
per jaar.  

2.2 Onderlinge communicatie 
verbeteren. 

• Aanmaken belkaart en geplastificeerd aanbieden aan 

ondernemers. Ieder jaar updaten. 

• Oproep uitwisseling telefoonnummers buren via nieuwsbrief voor 

WhatsApp groepen. 

Gemeente, LLTB 

 

Bewoners, LLTB 

2e kwartaal 
2021 
 
 
 
 

 17% kent zijn wijkagent 
wel bij de ondernemers en 
13% van de bewoners. Dit 
ophogen met 10% 

 Bekend maken “Wie is uw Wijkagent” via nieuwsbrief, 
ondernemersavonden, lokale krantjes, etc. Berichten over wat de 
wijkagent wil weten/horen uit het buitengebied. 
 

Politie, gemeente, 

LLTB en Bewoners 

Berichten zijn 
geplaatst.  
Later nog een 
keer herhalen. 



 

 

 

Actieve rol bij het opzetten van de WhatsApp groepen. 

2.3 Aanbieden van VB 
gerelateerde cijfers. 

Cijfers aanbieden vanuit alle partners gerelateerd aan ondermijning 
aan (deel van) de werkgroep. 
 
Mogelijke uitleg cijfers/ opnames uitleg/ bespreken tijdens VB 
vergaderingen. Hieruit kunnen mogelijke acties in gezamenlijkheid 
voort vloeien. 
 
Uitleg geven over bepaalde acties en de resultaten. 
 
Mogelijke meldingen adresseren.  

Ondernemers 

(voorzitterschap} 

gemeente heeft het 

secretariaat, politie, 

brandweer, 

Buurschappen, en 

LLTB 

 3e kwartaal 
2021 

  De politie levert ieder half jaar cijfers over de aantallen 
aangiftes/meldingen t.b.v. monitoren/trendanalyse, aan de VB 
werkgroep.  

Politie Ieder half jaar. 

2.4 Inventarisatie leegstand.  
13%  leegstand bij de 
ondernemers en 3% bij de 
bewoners volgens enquête. 
 

Leegstaande panden in beeld brengen via makelaars en partners in 
het VB-proces.  
 
 
Indien noodzakelijk met de leegstandsverordening ingrijpen.  
In beeld brengen welke makelaar heeft welk opstal in het 
buitengebied in beheer/Verkoop. Vindt er verhuur plaats van schuren, 
mestopslag, etc.  

Gemeente en hhet 

RUD. 

 

 

Gemeente 

3e kwartaal 
2021 

  Communicatie omtrent legaal verhuren. 
Voorlichting over regelmatig contact houden met huurders, 
huurcontract etc. Voorlichtingsmateriaal ter beschikking via het Riec. 

Gemeente, 

ondernemers, RIEC 

LImburg 

1ste kwartaal 
2022 

2.5 Groen overleg Overleg opstarten met BOA’s van natuurbeschermingsorganisaties, 
WBE’s en landgoedeigenaren.  

Politie, waterschap, 

natuurbeschermings-

organisaties, WBE’s, 

omgevingsdienst en 

gemeente. 

2e kwartaal 
2021 

2.6 Groene-nacht en dag  
 

Handhavingsactie (2x per jaar) van politie, toezichthouders en BOA’s 
van de diverse organisaties (o.a. WBE’S) in het buitengebied.  
Zicht krijgen op ontwikkelingen  

Politie, waterschap, 

natuurbeschermings-

organisaties, WBE’s, 

omgevingsdienst en 

gemeente. 

4 kwartaal 2021 

 Multidisciplinaire 
handhavingscontroles 
in het buitengebied 

Op harde en softe informatie met meerdere disciplines controleacties 
uitvoeren. Op milieu- en bouwtechnisch, gebruik en 
criminaliteitsactiviteiten. 
 (Bliksemacties met nacontrole 1x per jaar) 

Gemeente, Politie, 

waterschap, 

brandweer en 

omgevingsdienst 

4e kwartaal 
2021 

2.7 Voorlichtingsbijeenkomsten  Ondernemers en bewonersavonden organiseren verspreid in het gebied 
met als thema ondermijning, brandgevaar. Hierbij gebruik maken van 
gastsprekers zoals Meld misdaad anoniem, brandweer, etc. Tevens 

Riec, PVO-Limburg, 

Het CCV, gemeente, 

bewoners en LLTB 

Onhold. Kijken 
naar digitaal. 

https://hetccv.nl/advies-en-training/ccv-academie/


 

 

 

worden deze avonden gebruikt om informatie op te halen bij bewoners 
en ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten voorlichtingsmateriaal 
verstrekken. 

 Betrekken professionals in 
het gebied(bijvoorbeeld 
pakketbezorgers, thuiszorg 
etc.) voor meldingen en 
afwijkende zaken. 

Organiseren van bijeenkomsten voor professionals om te leren kijken 
naar veranderingen en deze te melden.  
 

Riec, PVO-Limburg, 

Het CCV, gemeente 

1ste kwartaal 
2022 

 Voorlichting aan makelaars 
en notarissen over 
ondermijning etc.  

Organiseren van voorlichtingsmomenten. Voeren van gesprekken.  
 

Riec, PVO-Limburg 

Het CCV, gemeente 

1ste kwartaal 
2022 

 Inrichten  periodiek 
spreekuren Dorpsraden 

Organiseren van de spreek uren en bezetting 
 

Dorpsraden 3e kwartaal 
2021 



 

 

 

 
 Doelstellingen Maatregel/instrument Verantwoordelijke 

en betrokken 
partijen 

Start/Planning 

3. Criminaliteit en onveiligheid 
• 38% van de ondernemers en 36% van de bewoners voelt zich soms/ regelmatig onveilig. 
• Er is behoefte aan het weren van criminaliteitsvormen. 

3.1 Aangiftebereidheid 
en 
meldingsbereidheid 
verhogen.  

Hierover communiceren via mail, nieuwsbrieven (2x per jaar), en via de 
WhatsApp groepen.  
 
Voorlichting door de politie tijdens buurt bijeenkomsten en nieuwsbrief 
over het belang van aangifte doen en de manier waarop en trends in 
criminaliteit.  
 
De politie geeft altijd terugkoppeling na melding. 

LLTB, bewoners, 
politie en gemeente 
 
Politie 

2e kwartaal 2021 
 
 
Tijdens 
buurtbijeenkomsten 
Nieuwsbrief 

3.2 Camera’s 
 
 

Camera in beeld bekend maken. 
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=9d9ccac8-
2396-460c-987e-00b216e31c10 

Politie, LLTB, 
gemeente en 
bewoners 

2e kwartaal 2021 
Nieuwsbrief 

3.3 Cybercrime Ondernemers bekend maken met cybercrime via webinars en info via 
www.hetccv.nl en https://www.veiligondernemenlimburg.nl/ 
 
Link naar cyberpreventie filmpjes breed verspreiden 

Het CCV, PVO-
Limburg 
 
Allen 

2e kwartaal 2021  
 
 
1ste kwartaal 2021 
Afgerond 

3.4 Overlast rondhangen Gerichte surveillance tijdens overlastgevoelige tijdstippen indien 
noodzakelijk. Noodzakelijkheid is gekoppeld aan meldingen en aangiften. 

Gemeente  

3.5 Meld een vermoeden Onderzoeken of de App gebruikt kan worden door de WBE voor andere 
meldingen dan spoed.(dit is iets wat we Landelijk onderzoeken) 

Het CCV en WBE Loopt landelijk. 

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=9d9ccac8-2396-460c-987e-00b216e31c10
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=9d9ccac8-2396-460c-987e-00b216e31c10
http://www.hetccv.nl/
https://www.veiligondernemenlimburg.nl/


 

 

 

 
 Doelstellingen Maatregel/instrument Verantwoordelijke 

en betrokken 
partijen 

Start/Planning 
 
 

4. Onderhoud, verkeer en beheer 
43% van de ondernemers en 60% van de bewoners is tevreden over het schoonmaken en repareren van het wegdek en straatmeubilair. 

 

4.1 Aantal 
bewoners/agrariërs 
dat tevreden is over 
onderhoud en beheer 
verhogen met10% 

Extra aandacht voor onderhoud en beheer in het buitengebied.  
Tevens via kranten, nieuwsbrieven communicatie over het onderhoud in 
het buitengebied.  
 

Gemeente 2e kwartaal 2021 

4.2 Tijdsduur herstel 
kapotte dingen zoals 
straatmeubilair 
verbeteren  

Kapotte dingen en straatmeubilair herstellen. Na melding. Terugkoppeling 
geven aan melder wanneer verwacht wordt tot herstel. Herhalend 
opnemen in nieuwsbrief.  

Gemeente,, LLTB en 
bewoners 
 

2e kwartaal 2021 

  Uitdraai van meldingen aan de gemeente uit het gebied 2x per jaar 
voorleggen VB werkgroep. Relevante onderwerpen meenemen in 
nieuwsbrief. 

Gemeente 2x per jaar. 

4.3 Opzetten registratie 
van onderhoud en 
problemen bij 
drukpompen van de 
riolering.  

In kaart brengen van (kapotte) drukpompen en reparaties/onderhoud. 
 
Registratie- en onderhoudssysteem wordt maandelijks besproken en 
gecontroleerd. 
 

Gemeente 3e kwartaal 2021 

4.4 Meldingen woon/ 
leefomgeving website 
gemeente. 

De mogelijkheid van meldingen doen via de gemeentelijke website beter 
bekend krijgen bij de bewoners en agrariërs, waardoor de kwaliteit en 
kwantiteit van de meldingen bij de gemeente verbeterd.  
Gebruik maken van WhatsApp groepen, nieuwsbrieven en kranten. 
Meldpunt van de gemeente bekend maken.  

Gemeente 2e kwartaal 2021 

4.5 Opzet protocol 
dumping chemisch 
afval en hennepteelt.  
 

• Medewerkers van de gemeente beter voorbereiden/op de hoogte 
stellen hoe om te gaan met dergelijke situaties.  

• Training door de brandweer samen met de Landelijke Faciliteit 
Ondersteuning Ontmanteling (LFO) aan de gemeentelijke 
medewerkers.  

• Medewerkers trainen om verdachte situaties te herkennen en te 
melden  

• Zorgen dat meldingen ook in het systeem van de politie terecht 
komen.  

• Centraal meldpunt voor dumpingen van synthetisch creëren.  
• Particuliere grondeigenaren ondersteunen bij de afhandeling van 

dumping en de subsidieregeling; subsidie aanpak dumping 
synthetische drugsafval.  

Gemeente, 
brandweer, 
waterschap, 
omgevingsdienst, 
politie en PVO-
Limburg.  

 

 

Gemeente en PVO-

Limburg.  

Er is een protocol 
zorgen dat dit bij 
alle partijen 
bekend is. 3e 
kwartaal 2021 
 
 
 
 
3e kwartaal 2021 

4.6 Aanpassen bebording 
ivm snelheid 

Bebording aanpassen geasfalteerde Erfsebosweg, in combinatie met de 
aangrenzende bos-en binnenpaden op de Sleeweg, Erfsebosweg en de 

Gemeente en 
Bewoners 

2e kwartaal 2021 



 

 

 

Groene Streep. I.v.m. snelheid van het verkeer. Possitief ontvangen voor 
stel van bewoner opnieuw besproeken/uitvoeren. 

  •    

4.7 Snelheidscontrole in 
het gebied 

Regelmatig op diverse plekken snelheidscontroles in het gebied. Politie Minimaal 2x per 
jaar 

 
 
 
 
 

 Doelstellingen Maatregel/instrument Verantwoordelijke 
en betrokken 
partijen 

Start/Planning 
 
 

5. Brandveiligheid 

Doelstelling:  

Huidige brandveiligheid minimaal te behouden dan wel te verbeteren. 

5.1 Huidige situatie 
brandveiligheid 
handhaven, dan wel 
verbeteren. 

Voorlichting geven over brandpreventie en controle bij agrariërs met 

nieuwbouw. (Bouwtekeningen beoordelen) 

 

Brandweer, 
ondernemers en 
bewoners 

Tijdens buurt 
bijeenkomsten. 
Info via sites 

 Brandveilig leven Minder brand betekent minder leed, minder slachtoffers en minder 
schade. Burgers, bedrijven, instellingen en overheid hebben hun eigen rol 
bij het voorkomen van brand. Samen zorgen dat we bewuster zijn van 
onze risico's en weten wat ons te doen staat om de woon- en 
werkomgeving veiliger te maken. Voorlichting en aansluiten bij landelijke 
acties 

Brandweer 4e kwartaal 2021 

5.2 Controle op 
wateraansluiting 

Ieder jaar controle op de bruikbaarheid van aangemelde water 
aansluiting, die bij calamiteiten te gebruiken zij voor de brandweer. 
Inventariseren of water-/beregeningsbronnen bij agrariërs geschikt 
gemaakt kunnen worden als bluswatervoorziening. 
Geboorde putten geschikt maken voor brandweer als ze voldoende water 
leveren. 
 

Brandweer 
 
 
 
Brandweer 

Waterschap heeft 
overzicht 
 
 
4e kwartaal 2021 

5.3 Bluswater 
voorzieningen 

Alle bluswatervoorzieningen zijn in beeld. Via LLTB een nieuwsartikel 
uitbrengen i.v.m. aanwezige beregeningspulsen te bekijken of deze 
geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor de brandweer. 

Gemeente, brandweer 
en LLTB 

Jaarlijks  

5.4 Stalbranden  Stalbranden zijn al een tijdje onderwerp van gesprek in de media en bij 
de politiek. Er is een ontwikkeling richting verplichte 
brandmeldinstallaties in stallen.  
Dit alvast meenemen in de advisering bij nieuwbouw ontwikkelingen.  
Kijken naar Webinar stalbranden, dit loopt landelijk ivm actieprogramma 
Stalbranden. 
Ontwikkeling zelfscan voor agrarische bebouwing. 

Brandweer 
 
 
 
Brandweer/CCV 
 

1ste kwartaal 2021 
 
 
 
Bekend maken als 
er een datum is. 
In ontwikkeling 

 


