Bijdrage Kerncommissie.

Project leefbaarheid.
In 2009 is door de kerncommissie in samenwerking met betrokken inwoners het Idop
Loosbroek ingevuld. Dit document was en is bedoeld om inzicht te geven in de
ontwikkelingsvisie op de middenlange termijn. Onderdeel van dit document is de zgn.
Leefbaarheidsagenda.
In de leefbaarheidsagenda zijn onder andere ook onderwerpen met betrekking tot het sociale
leven en voorzieningen opgenomen. Echter een meer uitvoerig onderzoek m.b.t. deze
onderwerpen is nog niet specifiek kerngericht uitgevoerd. De kerncommissie vindt het, gezien
de maatschappelijke ontwikkelingen (de zgn. transitie, m.n. wijzingen/ aanpassingen
AWBZ/WMO en Jeugdzorg) van belang om van de inwoners te vernemen of zij bekend zijn
met en hoe zij de komende veranderingen beoordelen. Zeker is het belangrijk te horen in
welke mate invloed op de leefbaarheid wordt verwacht of al wordt ervaren. Met name op het
gebied van (bereikbaarheid) van zorgvoorzieningen is het voor de kerncommissie van groot
belang de behoeften en de eventuele noodzakelijkheid tot het ondernemen van actie te
kennen.
In de maand februari wordt daarom een project gestart om op bovenstaande vragen een
antwoord te krijgen. Een werkgroep zal ondersteund, door studenten van de HAS Hogeschool
Den Bosch, onderzoek doen naar de ervaringen van inwoners aangaande de leefbaarheid
van/in onze kern. Hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden wordt in overleg met elkaar nog
bepaald. Het benaderen van willekeurige inwoners om een gesprek aan te gaan kan onderdeel
zijn van dit project. Mocht dit zo zijn dan vragen wij u nu al bij voorbaat om uw
medewerking. Die medewerking vinden wij uiterst belangrijk omdat wij juist willen weten
wat u als inwoner vindt. Eenzijdigheid en kokerdenken liggen namelijk op de loer als wij als
bestuur invullen wat u mogelijk denkt of vindt. Als er zaken zijn die eerder voor ons straks
door ons geregeld moeten worden, is goed dat we dat op een manier gaan doen waar de
meesten achter staan.
Veiligheid.
Een onderwerp dat ook een relatie heeft met leefbaarheid is veiligheid. Het geldt uiteraard
niet voor iedereen, maar er is kennelijk enige zorg met betrekking tot woninginbraken. Onze
kern steekt wat betreft de cijfers positief af ten opzichte van de omliggende kernen. Maar al
ben je maar de enige die het overkomt, dan is zeker je gevoel van veiligheid en privacy
aangetast. Of in dit opzicht bijzondere acties gewenst/noodzakelijk zijn moet nog blijken.
Zonder belerend te willen zijn; bewoners kunnen door het nemen van maatregelen de kans op
een geslaagde inbraak zo klein mogelijk maken. De frustratie is begrijpelijk als gesteld wordt
dat u als bewoners allerlei maatregelen “moet” nemen om inbrekers buiten te houden, maar
feit is dat het een gegeven is.
Vertraging en het moeilijk maken is gebleken effectief te zijn. Het is ongetwijfeld al vaker
aangeraden, maar zorg voor goed deugdelijk (bij voorkeur SKG*/** gekeurd) hang- en
sluitwerk en GEBRUIK dat dan ook. Een deur die alleen maar dicht is zit niet op slot !!
Probeer eens te kijken met de ogen van een inbreker. Met name als het gaat om de
bereikbaarheid van ramen en deuren. Spullen die door inbrekers gebruikt kunnen worden

opbergen. Verlichting is ook een effectief middel voor/op die plaatsen waar een vorm van
sociale controle is.
Daarnaast kan het melden van zaken die opvallen en/of de aandacht trekken nog steeds
preventief werken. In een eerdere bijdrage is dat ook al door de wijkagent aangehaald. Zeker
bij ontdekking op heterdaad, kan en mag het 112 nummer gebruikt worden.

Voor meer inlichtingen zie onze website; www.kerncommissieloosbroek.nl
Voor reacties; info@kerncommisseiloosbroek.nl

