
8 Bouwen in vertrouwen

Veiligheid is een basisbehoefte voor ieder mens. Iedereen moet kunnen vertrouwen op een veilig Veenendaal. Het gaat 

hierbij niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook om veiligheidsbeleving. De gemeente Veenendaal moet er alles 

aan doen om de veiligheid vast te houden en te verbeteren, door ervoor te zorgen dat er door de diverse instanties 

zowel preventief als repressief daadkrachtig wordt opgetreden. En het is daarnaast een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal om het veiligheidsgevoel te verbeteren door overlast en criminaliteit te signaleren en te melden. Om 

uitbreiding van het criminele nachtleven tegen te gaan dienen de winkels en horeca ‘s nachts gesloten te zijn. 

Overlast en vernielingen

Er zijn nog altijd te veel plekken in Veenendaal waar sprake is van overlast en vernielingen en er is ook sprake van 

(ernstige vormen van) criminaliteit. De SGP blijft zich – lokaal en landelijk – sterk maken voor voldoende blauw op 

straat om daadkrachtig en snel op te kunnen treden, natuurlijk richting de overlastgevende jongere of oudere, maar 

zeker ook richting de ouders. 

Concreet:

- SGP: voor zichtbare en optredende (wijk)agenten en BOA’s die krachtdadig (kunnen) optreden.

- SGP: voor meer vrijwillige politieagenten, juist ook uit de Veenendaalse samenleving zelf.

- SGP: voor het streng optreden tegen geweld tegen hulpverleners door uitdelen van boetes, opsluitingen en het 

actief gebruik maken van de bevoegdheden van de burgermeester (bijv. snelrecht). 
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- SGP: voor een coffeeshop-vrij en streng drugsbeleid met aandacht dat er geen drugs op straat worden 

verhandeld en gebruikt. 

- SGP: voor het ontmoedigen en tegengaan van gebruik van lachgas; en dit in de APV te regelen zodat hierop 

actief gehandhaafd kan worden.

- SGP: voor goede opvolging van (elektronische) aangiften.

Criminaliteit

Helaas is er nog steeds sprake van ernstige vormen van criminaliteit, ook in Veenendaal: drugsdelicten, 

inbraak, mishandeling, diefstal, steekincidenten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op 

bedrijventerreinen. Het is van belang om vermenging van de onderwereld en bovenwereld te signaleren. 

Concreet:

- SGP: voor het optreden tegen wapenbezit en voorkomen van steekincidenten, waaronder ook het preventief 

inspecteren van kluisjes (bijvoorbeeld op scholen en stations) op onverwachte momenten. 

- SGP: voor het streng toetsen van vergunningsaanvragen op een mogelijk (crimineel) verleden van de aanvrager.

Preventie

Veenendaal heeft zo’n 67.000 inwoners. Met elkaar kunnen we preventief en snel handelen. Het door de Veenendaalse 

SGP-fractie geïnitieerde centrale meldpunt (538 538) is inmiddels helemaal ingeburgerd. Ook komen er in steeds 

meer wijken WhatsApp-groepen en netwerken. Dit kan de veiligheid(sbeleving) ten goede komen. We doen ook een 

beroep op ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het opvoeden van hun kind(eren). De beste preventie 

is het onderkennen van het grote belang van het gezin als de hoeksteen van de samenleving. 

Concreet:

- SGP: voor een zichtbare wijkagent, de oren en ogen van iedere wijk om preventief en snel te handelen. Inwoners 

worden actief geïnformeerd wie de wijkagent is en hoe contact kan worden gelegd. 

- SGP: voor cameratoezicht in risicogebieden, waarbij we bereid moeten zijn ten behoeve van de veiligheid de 

randen ten aanzien van privacy op te zoeken.

- SGP: voor het stimuleren van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij nieuwe woningen en renovatieprojecten. 

- SGP: voor het mobiliseren van de buurtvaders om toezicht te houden. 

- SGP: voor voortdurende aandacht richting inwoners voor het centrale meldpunt en de WhatsApp-groepen.

- SGP: alle binnengekomen meldingen en data krijgen een plek in het beleid.

Veiligheid op bedrijventerreinen

Ook bedrijven op de Veenendaalse bedrijventerreinen hebben te maken met overlast en vernielingen. De gemeente 

maakt dan ook afspraken met de beheerders van de bedrijventerreinen en particuliere beveiligingsdiensten om 

deze problematiek tegen te gaan en zij speelt hierin een actieve rol.

Concreet:

- SGP: voor nauwe samenwerking met de coöperatieve verenigingen van de diverse Veenendaalse 

bedrijventerreinen om inbraken en overlast terug te dringen.

- SGP: voor een nauwkeurige en actuele vergunningverlening, voor handhaving en afstemming met brandweer 

en milieudiensten, vooral ook vanwege de risico’s van sommige bedrijven voor de omgeving.
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- SGP: voor het krachtig aanpakken van hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale bewoning etc. op de 

bedrijventerreinen.

- SGP: voor een duidelijke aanwezigheid en zichtbaarheid van de BOA’s op de bedrijventerreinen.

Brandweer en ambulance

Ondanks het feit dat brandweer en ambulancediensten regionaal worden georganiseerd, is de gemeentelijke 

betrokkenheid bij deze belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor inwoners van groot belang. Er zijn mogelijke 

ontwikkelingen op komst inzake hoe vrijwilligheid als basis voor de Nederlandse brandweerzorg behouden kan 

worden. En het is een goede ontwikkeling dat er een nieuwe brandweerkazerne in Veenendaal komt. 

Concreet:

- SGP: voor het behouden van vrijwilligers. 

- SGP: voor uitstekend en warm contact met de brandweer(vrijwilligers) en jeugdbrandweer. 

- SGP: voor nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de garantie dat de brandweerzorg en de 

hulpverlening in Veenendaal van uitstekende kwaliteit is.

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk strijdt om verschillende redenen met wat de SGP voorstaat: het brengt de veiligheid in 

gevaar, het richt veel milieuschade aan en het levert veel afval op dat vaak lang op straat ligt. We wachten op een 

landelijk verbod op vuurwerk en zullen tegelijkertijd in Veenendaal zoveel mogelijk doen om vuurwerkoverlast te 

voorkomen. 

Concreet:

- SGP: voor meer vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Met name rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra, 

levensbeschouwelijke instellingen en dierenparkjes. 

- SGP: voor streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de 

toegestane tijden.

- SGP: voor het verhalen van de aangerichte schade op de veroorzakers.

- SGP: voor het stimuleren en attenderen van inwoners om hun eigen vuurwerkafval op te ruimen.


