
Hier gaan we voor:
• Het beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn van de politie en boa’s in alle kernen, zodat er daadkrachtig 

wordt opgetreden tegen situaties die inwoners overlast bezorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
vandalisme, agressief of asociaal gedrag.

• Investeren in de mensen die over onze veiligheid waken. Dit betekent concreet: minder bureaucratie en 
meer zichtbare wijkagenten en boa’s. Dit betekent ook een betere waardering van die mensen.

• Een integrale aanpak van criminaliteit die leidt tot zichtbare resultaten.
• De gemeente zet haar gezag in om de inwoners een veilige woon- en leefomgeving te bieden. Dat kan 

bijvoorbeeld met lokale regelgeving. Criminelen worden vanuit dit beleid hard en creatief aangepakt.
• Het beter faciliteren en aanmoedigen van het (anoniem) melden van criminaliteit en overlast met actieve 

terugkoppeling aan de melder over voortgang en resultaat.
• Goede en slimme verlichting op plaatsen waar mensen fietsen en lopen met speciale aandacht voor routes 

die kinderen, zoals schoolroutes, en kwetsbaren vaak nemen.
• Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door de kernen van Halderberge beperken.
• Halderbergse LHBTI’ers voelen zich veilig in Halderberge.

Geweld tegen de mensen die over onze veiligheid 
waken wordt op geen enkele manier geaccepteerd 
en moeten we hard aanpakken als dat aan de orde is. 
In een maatschappij die zichtbaar verhardt, dreigt de 
menselijke maat uit het oog te verliezen en lijkt sprake 
te zijn van normvervaging. Voor WOS Halderberge is 
dit onverteerbaar en onacceptabel. De gemeente zet 
haar gezag in om de inwoners een veilige woon- en 
leefomgeving te bieden. Criminelen worden vanuit 
dit beleid hard en creatief aangepakt. Misdaad mag 
niet lonen en dat laten we bij criminelen voelen 
waar het hen pijn doet. Geweld naar inwoners en 
hulpverleners accepteren we nooit. 

Dit vraagt wat WOS Halderberge betreft om 
een intensieve aanpak en samenwerking met de 
omliggende gemeenten, de politie, inwoners, scholen, 

WhatsApp groepen en welzijnsorganisaties. Alle 
inwoners moeten zich op ieder moment van de dag 
en op elke locatie in onze gemeente veilig voelen.

Halderberge is een plek voor iedereen, maar heeft 
geen plek voor discriminatie. De gemeente maakt 
zich sterk voor de veiligheid van haar LHBTI-
inwoners. De gemeente stimuleert en ondersteunt 
elk project dat discriminatie, ten aanzien van deze 
groep mensen en andere groepen, tegengaat en 
dat de aangiftebereidheid in gevallen van LHBTI-
intimidatie vergroot. 

Doorgaand treinverkeer met gevaarlijke stoffen 
heeft geen plaats in onze kernen. In samenwerking 
met de omliggende gemeente dient aan “Den Haag” 
duidelijk te worden gemaakt dat het onacceptabel is 
dat het economische belang prioriteit krijgt boven de 
veiligheid van de inwoners van Halderberge. 

Wij overlegGen samen
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