
Enquête voor een veilig buitengebied 

Mocht u de enquête nog niet ingevuld hebben: 

 

 

 

 

 

Bedrijven en bewoners in buitengebieden hebben steeds vaker te maken met criminele 

activiteiten, zoals inbraken en diefstal. In het buitengebied wordt vaak chemisch afval 

gedumpt. Ook worden er regelmatig hennepkwekerijen in leegstaande schuren ontdekt.  

Gezamenlijke aanpak  

Om deze problemen aan te pakken, werkt de gemeente samen met de politie, brandweer, 

bewoners en ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met deze samenwerking willen de partijen 

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied behalen.  

Enquête  

Om het keurmerk te behalen is een plan van aanpak opgesteld. Eén onderdeel hiervan is een 

enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de 

veiligheidsproblemen die spelen. De enquête gaat niet alleen over criminaliteit, maar 

bijvoorbeeld ook over brandveiligheid en verkeersveiligheid.  

De enquête kunt u via www.hetccv.nl/gennep anoniem invullen. Het invullen van de enquête 

duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de link naar de enquête maar één keer gebruiken.  

Graag voor 16 oktober, dank u wel. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Harm van Braak  

 

 

  

 

Bedrijvencontactfunctionaris | Gemeente Gennep | T: 0485-494141 
E: h.vanbraak@gennep.nl| I: www.gennep.nl 

Ellen Hoffmannplein 1 | Postbus 9003 | 6590 HD Gennep  
 

E-mail van de gemeente Gennep heeft geen formele status, 
Klik hier voor meer informatie >>  

http://www.hetccv.nl/gennep
mailto:h.vanbraak@gennep.nl
http://www.gennep.nl/
http://www.gennep.nl/home/proclaimer_42527/


Vul de enquête in voor een veilig buitengebied  

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden in heel Nederland hebben steeds vaker te 

maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Met het buitengebied bedoelen 

we ook de kernen van de dorpen. In het buitengebied wordt vaak chemisch afval gedumpt en 

er worden regelmatig hennepkwekerijen in leegstaande schuren ontdekt.  

Samenwerken volgens keurmerk  

Om deze problemen aan te pakken, werkt de gemeente samen met de politie, brandweer, 

bewoners en ondernemers, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze partijen delen hun informatie beter met 

elkaar door korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Ondernemers en bewoners 

weten immers goed wat er speelt. Zij worden opgeroepen om verdachte zaken direct te 

melden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Met deze samenwerking 

willen de partijen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied behalen.  

Succesvolle voorbeelden  

Landelijk zijn met soortgelijke samenwerkingen al de nodige successen geboekt en neemt het 

aantal incidenten in de buitengebieden af. Ook lokaal hebben we met Heijen al een 

succesvolle pilot gedraaid. Daarom gaan we dit nu over alle kernen in de gemeente uitrollen. 

De bedrijventerreinen in hebben al een Keurmerk Veilig Ondernemen en ook hier nemen de 

incidenten af.  

Plan van aanpak  

Gemeente Gennep wil nu voor het gehele buitengebied het Keurmerk Veilig Ondernemen 

Buitengebied behalen. Het plan van aanpak bestaat uit drie onderdelen:  

• een veiligheidsanalyse van het hele gebied;  

• een inspectie om zwakke plekken in kaart te brengen;  

• een enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de 

veiligheidsproblemen die spelen.  

Vult u de enquête ook in?  

De enquête gaat niet alleen over criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook over brandveiligheid en 

verkeersveiligheid. Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als er een melding 

wordt gemaakt van criminele activiteiten. Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen 

dat het in de buitengebieden veilig wonen en ondernemen is én blijft. Daarom vragen we alle 

inwoners en ondernemers in de gemeente om de enquête in te vullen. Deze kunt u online, 

anoniem invullen en het kost u ongeveer 10 minuten. Let op: u kunt de link naar de enquête 

maar één keer gebruiken. Vul de enquête in via https://hetccv.nl/Gennep/  

Wij rekenen op uw medewerking!  

Vereniging Hèjje Mojjer, Dorpsraad Ven-Zelderheide, SLIM, DAG, LLTB, Gemeente 

Gennep 

 


