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Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers
willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het
werk. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt
daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De PCG is trots op onze mensen die zich
voor onze zorg en hulpverlening inzetten! De hulpdiensten, brandweer en
ambulancezorg moeten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De
brandweer investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken.
Belangrijke punten:
 Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten
(ondersteuning Stichting AED Hartstikke Nodig).
• De wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen en de wijken en zijn duidelijk zichtbaar op straat
aanwezig.
• Meer Boa’s (bijzonder opsporingsambtenaren) inzetten voor toezicht en handhaving.
• De gemeente heeft minimaal één steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen spreken.
• Stimuleren van lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door de
politie.
• In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van overlast gevende
jongeren.
• In risicogebieden cameratoezicht instellen.
• Om verloedering tegen te gaan dient vernield straatmeubilair vervangen en graffiti op muren
en dergelijke zo snel mogelijk verwijderd te worden, evenals posters en zwerfvuil.
• Schade als gevolg van vandalisme en kleine criminaliteit zoveel mogelijk verhalen op de
dader.
• Bijdragen aan de bewustwording van burgers door het bijhouden van een
vandalismemonitor of ‘vandalismemeter’.
• Door ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied’ de veiligheid in het buitengebied
vergroten.
• Samenwerken met de ondernemers om inbraken terug te dringen.
• De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de vrijwillige
brandweer.
• Duikteam behouden voor Wijk bij Duurstede!
• De aanrijtijden van de ambulance scherp in de gaten houden.
• Overlast veroorzakende personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners
blokkeren, hard aanpakken.
• Vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken.
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