Burgerjaarverslag
Voorwoord
Beste inwoner van de gemeente Oirschot,
Dat we vooruit kijken is wel duidelijk,
toch mogen we niet vergeten om ieder jaar
even stil te staan om terug te blikken naar het
verleden. Wat hebben we het afgelopen jaar
bereikt? Wat waren speciale gebeurtenissen?
Waar mogen we best trots op zijn?
Waar had het beter gekund? Allemaal punten
die ik mezelf afvraag bij het opstellen van het
burgerjaarverslag.

Veel van de volgende gebeurtenissen zijn tot
stand gekomen door de verrassende
samenwerkingsverbanden die wij als
gemeente Oirschot met u of een ander
hebben. Hier zijn wij erg blij mee.
Samenwerking is namelijk volgens ons geen
doel, maar een middel om onze leefomgeving
nog florissanter te maken. Wij zoeken als
gemeente graag de samenwerking op,
maar verwachten – en staan er voor open –
dat van buitenaf de samenwerking ook met
ons wordt opgezocht.
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Gezellige feestdagen die ieder jaar terug
komen, nieuwe samenwerkingsverbanden,
interessante projecten en tentoonstellingen
zorgen er ieder jaar opnieuw voor dat het
samenstellen van een mooi overzicht,
weer moeiteloos verloopt.

Bent u geïnteresseerd in wat ik als
burgemeester allemaal mag meemaken?
Volg me dan gerust op www.twitter.com/
RSeverijns en blijf op de hoogte.
Verder wens ik u veel leesplezier.
Ruud Severijns
Burgemeester
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1. Woningbouwprojecten
Tamboer
In het plan Tamboer zijn 4 starterswoningen gebouwd en verkocht. Daarnaast is gestart met de
bouw van 10 middel dure koopwoningen. Deze zijn allemaal verkocht.
Ook is er een start gemaakt met de aanleg van definitieve bestrating en groenvoorzieningen.

Lubberstraat
Op de locatie Lubberstraat in Spoordonk kregen 22 starters de mogelijkheid om gezamenlijk hun
eigen woonwensen te realiseren. Dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project is
gerealiseerd en de woningen zijn gereed.

Moorland Oost

Burgerjaarverslag

In het plan Moorland Oost zijn de 13 herenhuizen
aan het kanaal en 19 patiobungalows aan het
Zandblauwtje gerealiseerd. Via het gemeentelijk
lotingsysteem zijn de koopwoningen uit de volgende
fase aan de markt aangeboden. Alle woningen zijn
verkocht. In maart hebben wethouder Piet Machielsen
en de Eva van de Looveren van Wooninc.
de officiële starthandeling gegeven voor de bouw
van de 28 woningen.

De Hille
De 14 sociale koop en huurwoningen in het plan de Hille in
Middelbeers zijn verkocht en verhuurd, opgeleverd en in gebruik
genomen. Daarnaast zijn door middel van het gemeentelijke
lotingssysteem 6 bouwkavels uitgegeven. Al deze kavels zijn
verkocht of onder optie. Met woningcorporatie Wooninc. zijn
gesprekken gaande voor de ontwikkeling van de volgende fase
huurwoningen. Daarnaast wordt onderzocht of er binnen het
plangebied vrije sector huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.

De Reep
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In het plan De Reep in Oirschot krijgen
geïnteresseerden de kans om met Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) hun
eigen woning te realiseren. Het gebied is
bestemd voor de bouw van zowel startersals medioren-/seniorenwoningen. Er is een
definitieve verkaveling vastgesteld voor 20
woningen en de voorbereidingen voor de
bestemmingsplanprocedure zijn getroffen.

2. Landelijke Opschoondag 2015
Op 28 maart vond de Landelijke Opschoondag
plaats. Tijdens deze dag luiden inwoners van
honderden gemeenten op feestelijke wijze de
voorjaarsschoonmaak in. De Landelijke
Opschoondag is een dag om mensen te stimuleren
zwerfafval op te ruimen, al is dit van een ander.
In Oirschot zijn op initiatief van Buurtbeheer De Hei,
Buurtbeheer De Notel, buurtbeheer De Pullen,
Buurtvereniging Hertog Janstraat/Kosterstraat,
Dorpsraad Oostelbeers, Buurtbeheer/Dorpscafé
Spoordonk, Stichting Mooi Straten, Food4bees en
bewoners uit De Drossaard heel veel vrijwilligers op
pad gegaan om hun buurt te ontdoen van zwerfvuil.
De jagersverenigingen zijn aan de slag gegaan in
de bossen. De actie was een groot succes!

In maart 2014 tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag
is er onder de bezielende leiding van IVN Oirschot
weer op diverse locaties struiken en bomen
geplant om de biodiversiteit in Oirschot te
versterken. Dit jaar werden er door 185 kinderen
van 6 basisscholen liefst 3500 stuks inheemse
struiken en een aantal bomen geplant.
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3. Boomfeestdag 2014

4. EigenWijsDag 2014
Op 24 april 2014 kwamen de T3-klassen van het
Kempenhorst College naar het gemeentehuis in
Oirschot om te ervaren hoe de lokale politiek
werkt. Verschillende groepjes stelden een plan op
om een leuke activiteit te organiseren voor de
bewoners van zorgcentrum Sint Joris in Oirschot.
Na een vurig debat en de tweede stemronde kwam
het idee “Joris Kookt” als winnaar uit de bus.
Het samenstellen en uitgeven van een kookboekje
met recepten van vroeger van de ouderen uit
Oirschot. Via een maatschappelijke stage hebben
vier leerlingen van het Kempenhorst College het
boekje vorm gegeven. De leerlingen hebben
ouderen geïnterviewd van Joris Zorg en iedere
oudere heeft een recept beschreven wat in het
boekje is opgenomen. De laatste hand wordt
momenteel aan het boekje gelegd.
Als het boekje klaar is wordt het op een leuke wijze
gepresenteerd.
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5. Groene Corridor
Weliswaar vindt de besluitvorming over realisatie
van de Groene Corridor in 2015 plaats, in 2014
heeft het college diverse schetsen voor een
langzaam verkeersbrug over het Wilhelminakanaal
aan gemeenteraad en samenleving gepresenteerd.
De brug maakt onderdeel uit van en geeft bestaans
recht aan de Groene Corridor; de groene en
beleefbare verbinding tussen het 18e september
plein in Eindhoven en de historische Markt in
Oirschot als een poort naar het Groene Woud.
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Deze langzaam verkeersbrug maakt een
rechtstreekse verbinding tussen de historische
dorpskern van het centrum van Oirschot aan de
noordzijde en de wijk Moorland, sportvoorzieningen
en middelbare school aan de zuidzijde.
Overigens hebben, onder invloed van de
maatschappelijke verontrustheid en vragen vanuit
de gemeenteraden van diverse buurgemeenten,
de initiatiefnemers Oirschot, Eindhoven en
Brabants Landschap met elkaar afgesproken dan
de Eindhovensedijk en de Oirschotsedijk open
blijven voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
wandelaars kunnen, zonder gehinderd te worden
door autoverkeer, het Groene Woud beleven.
De auto is er te gast.

6. Erfvogelproject
De laatste jaren is het aantal erfvogels sterk
verminderd. Dit komt vooral door het verdwijnen
van veel natuurlijke broedplaatsen op of rondom
het erf. Omdat wij vinden dat deze erfvogels bij
onze cultuur en ons landschappelijk karakter
horen, wilden wij deze vogels een handje helpen.
Op verschillende locaties die verspreid door de
gemeente liggen zijn diverse verbetermaat
regelen genomen om naast boerenzwaluwen ook
andere vogelsoorten te helpen.

Resultaten
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Wij vinden dat het project zeer mooie resultaten
(liefst 73 locaties!) heeft opgeleverd. Verheugd
zijn we over het grote aantal deelnemers en
natuurlijk het eindresultaat. Daarnaast gaf het
project blijk van een goede samenwerking tussen
de deelnemende partijen: ZLTO afdeling Oirschot
de Beerzen, het IVN Oirschot, de Agrarische
Natuurverenigingen het Groene Woud en
Kempenland-West, de Uilenwerkgroepen en het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer Noord Brabant.
Financieel werd het project mede mogelijk
gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In de
winter van 2014-2015 werden de resultaten in het
veld zichtbaar.

7. Fiets- en rolstoelpad Landschotse Heide
Eind 2011 kwam er vanuit de Beerse samenleving
een verzoek om een fiets- en rolstoelpad aan te
leggen dwars door de Landschotse Heide. Samen
met de initiatiefnemers en andere partijen is er
vervolgens 2,5 jaar druk gewerkt aan de
realisatie, in het voorjaar van 2014 is het fietsrolstoelpad officieel opgeleverd. Bij het Wit
Holland Ven is gelijktijdig met de realisatie van het
fiets- rolstoelpad een uitkijktoren verrezen. Het is
gelukt om een afwisselend pad te realiseren en
vanaf de uitkijktoren heeft u een schitterend
uitzicht zodat iedereen van het landschap en de
natuur kan genieten. Langs de uitkijktoren is er
een schuilhut geplaatst waar fietsers of
wandelaars rustig van hun lunch kunnen genieten.
.

De nieuwe uitkijktoren bij het Wit Holland Ven

In februari 2014 opende Oirschot haar deuren met
een aantrekkelijke tentoonstelling onder de naam
‘Uitnodigend Oirschot’. De afgelopen tijd hebben
veel partijen samen met de gemeente hard
gewerkt om het buitengebied van Oirschot mooier
te maken. Bezoekers van de tentoonstelling
werden meegenomen op een ‘wandeling’ langs
projecten op het gebied van recreatie, natuur,
leefbaarheid en cultuurhistorie. Het bijbehorende
boekje liet bezoekers zien welke resultaten het
afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Een resultaat
waar we trots op mogen zijn!
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8. Tentoonstelling
‘Uitnodigend Oirschot’

9. Centrummanagement
Het Centrummanagement Oirschot
(CMO) zet in op meer samenwerking
tussen de centrumondernemers (horeca,
detailhandel en dienstverlening), om zo
de economische structuur in Oirschot te
versterken. In 2014 is de aandacht
vooral uitgegaan naar het uitbreiden van
de sfeerverlichting, het inzetten van
centrumstewards, het ondersteunen van
de oprichting van een Vereniging van
Vastgoedeigenaren en bredere
betrokkenheid bij allerlei bekende
evenementen (Passie in Oirschot,
Koningsdag, Kunstroute, Winterparadijs).
Ook is de folder “De leukste straatjes
van Oirschot” ontwikkeld en ruim
verspreid in Oirschot en omgeving.
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10. Vrijwilligersprijs
Op 4 november 2014 heeft de jury
Vrijwilligersprijs Oirschot zich gebogen over de
kandidaten voor de Vrijwilligersprijs 2014. Na
uitvoerig beraad heeft de jury het college van
burgemeester en wethouders van Oirschot
geadviseerd de prijs voor het jaar 2014 ten
bedrage van € 100,00 met daarbij behorend
een oorkonde, toe te kennen aan: De heer
Lambiek van den Wittenboer.
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JURY: Lambiek is zeer actief binnen een groot
aantal verenigingen in Oirschot. Binnen de
Katholieke Bond voor Ouderen is hij al jaren
actief als cursuscoördinator. Overigens kunnen
de Stichting Skon Orre Gat, de Parochie van
Oirschot en de buurtvereniging de Korenaar
altijd op Lambiek rekenen. Kortom, een
duizendpoot voor vele verenigingen en
organisaties.

11. Culturele Prijs

Van links naar rechts: Maria Del Mar Santos,
Ton Mommersteeg, Bartton Langens,
Martien Mattheeuwse, Jan Verouden en
Ruud Severijns.
Op 4 november 2014 heeft het Comité
Culturele Prijs Oirschot zich gebogen over de
kandidaten voor de Culturele Prijs van het jaar
2014. Na uitvoerig beraad heeft het comité het
college van burgemeester en wethouders van
Oirschot geadviseerd de prijs voor het jaar
2014 ten bedrage van € 500,00 met daarbij
behorend een unieke oorkonde, toe te kennen
aan: Dorpscafé Spoordonk.
JURY: Het Dorpscafé heeft in 2009
meegedaan aan de Brabantste Dorpen Derby,
de jury vond dat het Dorpscafé verfrissend te
werk gaat en beloonde het dorpscafé met de
tweede prijs. Vervolgens is het Dorpscafé
doorgegaan met het organiseren van
themabijeenkomsten en veel andere
activiteiten.

De Burgemeester Ruud Severijns feliciteert
de heer Lambiek van den Wittenboer,
winnaar vrijwilligersprijs.

12. 18.000ste inwoner
gemeente Oirschot geboren
Op 25 februari 2014 is de 18.000ste inwoner
van de gemeente Oirschot ingeschreven.
Deze eer komt toe aan de pasgeboren
Niek de Bresser. De gelukkige vader, die
aangifte kwam doen van de geboorte van zijn
zoon, ontving een bloemetje uit handen van
burgemeester Severijns.
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Burgemeester Ruud Severijns feliciteert trotse
vader van Niek de Bresser, 18.000ste inwoner
van de gemeente Oirschot.

13. Visie op verregaande samenwerking
Al jaren is waarneembaar dat niet langer het Rijk, maar de gemeenten door burgers als eerste
overheid worden gezien. De reden hiervoor is dat de lokale politiek ten opzichte van alle andere
overheden het meeste zicht heeft op wat er zich bij de inwoners afspeelt. Hierdoor is er meer sprake
van herkenning en erkenning.
De gemeenteraad heeft in 2012 besloten om zich breed te oriënteren op verregaande gemeentelijke
samenwerking. Het college heeft hierbij de opdracht gekregen om begin 2013 een visie op
verregaande gemeentelijke samenwerking aan de raad voor te leggen. De focus ligt op een
thematische netwerksamenwerking met maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, burgers en
overheden. Dit doet het meest recht aan het sturen op samenhang met de omgeving.

Ook in 2014 heeft het college bijna maandelijks een
bedrijfsbezoek ingepland. Het doel hiervan is om bij
ondernemers of instellingen een kijkje achter de
schermen te nemen. Zo kan het college in een
informele sfeer in gesprek gaan met de ondernemer
over alle zaken die zijn ondernemerschap raken.
Dit helpt het college bij hun beeldvorming over het
economisch klimaat, de netwerken waarin de
ondernemer of instelling actief is enzovoorts. In 2014
bezocht het college onder meer de Spreeuwelse
Heide en de ondernemer van het jaar 2013,
FL Liebregts. En vanwege de voorbereidingen op de
decentralisaties in de zorg bracht het college ook een
bezoek aan de instellingen Amarant en Amaliazorg.
Op de foto ziet u het bezoek van het college aan de
Stichting Amaliazorg.
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14. Structurele bedrijfsbezoeken
college

15. Dienstverlening (balie)
Bezoekers

Het aantal bezoekers aan de publieksbalie vertoonde in 2014 hetzelfde beeld als het voorgaande
jaar. Dat betekent, dat de publieksbalie iets meer dan 10.000 bezoekers heeft ontvangen. 2014 was
het eerste volledige jaar, dat voor een baliebezoek een afspraak moest worden gemaakt. Circa 50
procent van het bezoek maakte gebruik van het internet om een afspraak te maken. De andere helft
deed het telefonisch of maakte een afspraak op een andere wijze. Om inzicht te krijgen hoe het
“werken op afspraak” door de inwoners wordt ervaren heeft de gemeente in 2014 een enquête
georganiseerd in samenwerking met leerlingen van het Summa college in Eindhoven. Uit het
onderzoek kwam onder meer naar voren dat een bezoek aan de balie met afspraak door een
meerderheid als positief is ervaren, maar dat er aspecten zijn waar nog aandacht aan moet worden
besteed, zoals de openingstijden van de publieksbalie. Ook het gebruik van een “computerzuil” om
de aanwezigheid bij binnenkomst te melden leverde in het onderzoek allerlei inzichten op.
In 2014 is aan de balie ervaring opgedaan met opmaken van proces-verbalen bij vermissing van
een reisdocument of rijbewijs. Waar dit voorheen door de politie werd gedaan, is dit eind 2013
overgeheveld naar de gemeentes in onze regio en verder voortgezet in 2014. In de praktijk betekent
dit voor de cliënt, dat men het hele proces van vermissing en aanvraag nieuw aan één loket kan
doen.
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Verkiezingen

Het jaar 2014 was wat betreft verkiezingen
bijzonder. Binnen een tijdsbestek van
2 maanden organiseerde de gemeente twee
verkiezingen, namelijk in maart de
gemeenteraadsverkiezingen en twee maanden
later de Europese verkiezingen.

Bezoekers voor publieksbalie
13.116
10.335
10.098

2012

2013

2014
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Digitale producten

In 2014 werd volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om balieproducten via het internet
te verkrijgen of te regelen. Met name het digitaal
doorgeven van een verhuizing neemt een grote
vlucht. Maar ook bij andere zaken zoals
meldingen over de openbare ruimte en
straatverlichting wordt veel van de digitale
mogelijkheid gebruik gemaakt.

Top 3 aantal gevraagde producten
1. Paspoort
2. Nederlandse identiteitskaart
3. Rijbewijs

16. Samenwerken met de
samenleving
Sinds eind 2013 zijn we aan de slag gegaan
om de samenwerking met onze inwoners en
omgeving meer op te zoeken en vorm te
geven. Dit doen we aan de hand van Factor C,
een methodiek om je omgeving een centrale
plek te geven in je werk. Eigenlijk kunnen we
via de methode Factor C heel makkelijk handen
en voeten geven aan het begrip
‘burgerparticipatie’.
In december 2014 is het digitaal burgerpanel
van start gegaan. Als lid van het burgerpanel
bent u – samen met andere inwoners van
Oirschot – de spreekbuis van de inwoners van
Oirschot. U geeft uw mening over actuele
onderwerpen die in Oirschot spelen.
De gemeente gebruikt factor C inmiddels op
allerlei gebieden. Toen we in 2014 aan de
vooravond van de veranderingen in de zorg
stonden, hebben we goed bekeken welke
groepen inwoners hier het meeste van zouden
gaan merken. Hen hebben we zo goed
mogelijk van informatie voorzien. Een ander
voorbeeld is het project waarin we de omgeving
van het Boterkerkje opnieuw gaan inrichten.
In een vroeg stadium hebben we belang
hebbenden in beeld gebracht en zijn we met
hen om tafel gegaan. Zo geven we samen
invulling aan de toekomst van onze gemeente
en krijgt iedere inwoner de informatie die hij
nodig heeft. We streven er naar om de
methode ‘Factor C’ in 2015 nog meer in te
zetten in de gemeente.

Leefbaarheid

Een mooi voorbeeld van werken volgens deze
nieuwe manier zien we in onze samenwerking
met de verschillende leefbaarheidsnetwerken
(buurtbeheren en dorpsraden). Medio 2014
hebben we een plan van aanpak opgesteld hoe
we voortaan de samenwerking met deze
groepen inwoners willen invullen, volgens
Factor C. Eind 2014 hebben we met alle
netwerken afzonderlijk gesprekken gevoerd en
zijn we aan het kijken hoe we onze
samenwerking kunnen optimaliseren.
Ook maken we een doorkijkje naar het maken
van buurtplannen, zodat een netwerk zelf aan
de slag kan met concrete acties in hun eigen
buurt of wijk.
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Het gaat de goede kant op met de organisatie
van de gemeente Oirschot. We hebben vanaf
1 april 2015 een managementlaag minder,
zodat veel verantwoordelijkheden direct bij
onze medewerkers komen te liggen.
Eind 2016 staat er een andere organisatie in
Oirschot. Een bedrijf dat in balans is, waar
transparant, vertrouwenwekkend en doelmatig
gehandeld wordt en waarvan je zegt: daar zou
ik nou graag willen werken!

18. Agenda van Oirschot online
in te zien
Vanaf 2014 biedt de gemeentelijke organisatie
van Oirschot de toekomstige gemeenteraad en
overdrachtsdossier online aan via
www.agendavanoirschot.nl. U leest hier waar de
gemeente mee bezig is en welke onderwerpen
aandacht vragen in de komende bestuursperiode.
Inhoudelijke zaken worden overzichtelijk
gekoppeld aan de opgaven op het niveau van
dienstverlening, bedrijfsvoering en organisatie.

19. CJG is WIJzer geworden
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17. Op weg naar een
Matrixorganisatie

Het Centrum
Jeugd
engemeente
Gezin Oirschot
(CJG) was
WIJzer isvoor
het loket
van de
voor vragenwaar
over werk,
en zorg
dé plek in Oirschot
allejeugd
ouders
en jongeren
terecht konden met grote en kleine vragen over
opvoeden en opgroeien. Het CJG gaf informatie
en advies, bood zelf kortdurende ondersteuning
of hielp op weg naar de juiste hulp of zorg.
Met ingang van 1 januari 2015 bestaat het CJG
Oirschot niet meer: de taken van het CJG hebben
we ondergebracht bij WIJzer.

Gemeentesecretaris Joost Michels tijdens
symbolische handeling naar matrixorganisatie

De gemeente is namelijk vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe
zorgtaken. Hiervoor hebben wij team WIJzer
opgezet. Bij dit team kunnen alle inwoners van de
gemeente Oirschot terecht met vragen op het
gebied van welzijn, zorg en werk. WIJzer zorgt
voor kortdurende ondersteuning en helpt
inwoners op weg naar de juiste zorg als dat nodig
is. Ook ouders en jongeren kunnen dit team
benaderen als ze een zorg- of ondersteunings
vraag hebben. Kijk op www.wijzer-oirschot.nl om
erachter te komen hoe u de medewerkers kunt
bereiken!
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20. Nieuwe gemeenteraad
Eens in de vier jaar worden er nieuwe raadsleden gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Vanaf maart 2014 zijn in de Oirschotse gemeenteraad de volgende politieke partijen vertegenwoordigd:
CDA (4 zetels), De Gewone Man (3 zetels), SP (3 zetels), Dorpsvisie (2 zetels), VVD (2 zetels),
D66 (2 zetels) en PvdA (1 zetel).
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De raadsleden hebben weliswaar verschillende achtergronden, maar ze hebben één ding gemeen:
ze doen allemaal hun uiterste best om beslissingen te nemen die goed zijn of nodig zijn voor de
gemeente Oirschot.
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21. Begroting 2014 in één oogopslag
Op dinsdag
29 oktober heeft de
gemeenteraad van
Oirschot de
programma
begroting 20142017 unaniem
vastgesteld.
Dit gebeurde in een
constructieve
vergadering en met
een positieve blik
op de toekomst van
alle verschillende
politieke partijen.
Ook in 2014 is er
een infographic
gemaakt, net als in
2013, die een
helder plaatje geeft van de programmabegroting. We zijn echter dit jaar een stapje verder gegaan
en hebben het plaatje van de begroting interactief gemaakt. Op www.oirschot.nl/begroting is de
begroting in één oogopslag te vinden en kunt u de verschillende programma’s aanklikken voor meer
informatie.

22. KO en penningen en inwoners Oirschot
KO en penning: In 2014 zijn Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan 1 vrouw en 14 mannen.
Er is geen enkele penning van verdiensten uitgereikt.
Inwonersaantal per 31 december 2014: 18.079

0-14 jaar:

45-59 jaar:
4591

2894
15-29 jaar:
3049
30-44 jaar:
2805

23. Cijfers van klachten en bezwaren

Burgerjaarverslag

60+:
4740

In het jaar 2014 zijn er 7 klachten binnengekomen. Dat waren er in 2013 nog 20
(waaronder 13 klachten in 1 zaak).
Van deze 7 klachten zijn er:
-	 Gegrond: 2
-	 Ongegrond: 1
-	 Praktisch opgelost: 3
-	 Niet verder in behandeling genomen (klager is doorverwezen naar een andere instantie): 1
In 2014 heeft de Nationale Ombudsman 1 Oirschotse klacht ontvangen. Voorts was er nog 1 klacht
uit 2013 in behandeling. Beide dossiers zijn door de Nationale Ombudsman gesloten door het
uitblijven van een gevraagde reactie van klagers.
In 2014 zijn er in totaal 30 bezwaarschriften ingediend. In 2013 waren dat er 34. Daarnaast waren
er op 1 januari 2014 nog 7 (in 2013 ingediende) bezwaarschriften in behandeling. In 2014 werden
6 bezwaarschriften ingetrokken vóór advisering door de commissie.
In 28 zaken heeft de commissie in 2014 advies uitgebracht.
Op 31 december 2014 lagen er nog 3 af te handelen zaken. Van de 28 adviezen zijn er
-	 6 bezwaarschriften : gegrond
-	 14 bezwaarschriften: ongegrond
-	 8 bezwaarschriften: (kennelijk) niet-ontvankelijk
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24. VEILIGHEID

Levensreddend handelen bij hartfalen

Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoorde
lijkheid. Met zijn allen zetten we voortdurend de
schouders eronder om onze mooie gemeente
Oirschot veilig te houden. De AD misdaadmeter
2014 laat zien dat de inwoners van Oirschot in de
regio Brabant Zuidoost het veiligst wonen.
Oirschot scoort plaats 324 van de 393
Nederlandse gemeenten Voor dit resultaat heeft
de hele Oirschotse bevolking zich ingespannen.
We blikken terug op het afgelopen …

Evenementen, uitgaansgelegenheden en
alcohol gebruik

In het verkeer en op straat

Helaas was er in het verkeer één dodelijk
slachtoffer en waren er 22 mensen met letsel.
Een persoon werd aangehouden voor te snel
rijden en 24 voor het rijden onder invloed.
Het aantal vernielingen neemt de laatste jaren af
en is nu een derde minder vergeleken met 2011.
Inbraken in woningen verminderde met ruim de
helft. In 2013 noteerden we 108 inbraken en in
2014 nog 52. Acht motorvoertuigen werden
weggehaald in 2013 was dat aantal 23.
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Door twee donaties en substantiële
burgerparticipatie zijn er nu in de hele gemeente
voldoende AED apparaten en hiervoor opgeleide
mensen. Voor de locaties waar een AED is zie:
http://www.ehbo-oirschot.nl/AED_locaties.htm
Deze uitbreiding is een welkome aanvulling op
het ambulancevervoer en de inzet van de twee
First Responder teams van de brandweer.

De evenementen in 2014 zijn zonder noemens
waardige incidenten verlopen en waren vooral
gezellig. Ook het uitgaansleven bracht relatief
weinig overlast met zich mee.
Horeca ondernemers, ouders en bezoekers
nemen hierin hun gezamenlijke verantwoorde
lijkheid. Steeds meer ouders zijn gevoelig voor
het argument dat de alcohol de puberhersenen
aantast en spreken hun kinderen hierop aan.
Ook schenkt Kempenhorst College geen alcohol
meer bij schoolfeesten en diploma uitreiking.

Oirschot Veilig/ Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen Oirschot

In januari werd het, voor de bedrijventerreinen
De Stad, De Scheper en Westfields, certificaat
‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uitgereikt. Dit om
het ondernemersklimaat in Oirschot nog veiliger
en aantrekkelijker te maken. Veel ondernemers
hebben hiervoor ‘input’ geleverd, door mee te
werken aan de hiervoor gehouden enquête.
Ook bedrijventerrein Westfields is nu voorzien
van camera bewaking. De surveillance is
uitgebreid en wordt, naast die door politie,
voortaan ook verzorgd door het plaatselijk bedrijf
Promeon Security.

Winkeldiefstal

Burgerjaarverslag

In januari organiseerden we samen met Best, de
politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid een avond over dit thema die veel
belangstelling trok. Van de ruim negentig
ondernemers en hun personeel kwam de helft uit
Oirschot. Ze deden mee aan workshops om hen
te leren wat zij zelf kunnen doen om
winkelcriminaliteit tegen te gaan. Aangiften van
winkeldiefstal steeg van 10 in 2013 naar 25.

Bestrijding georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Er waren 7 gevallen van drugshandel en
13 gevallen van drugsoverlast. Via de wet Bibob
werd de integriteit van houders en/of aanvragers
van vergunningen vier maal getoetst.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In onze regio worden door ongeveer 300
ambtenaren en vrijwilligers van het Rode Kruis
inspanningen geleverd voor bevolkingszorg.
Van crisiscommunicatie tot nazorg zijn deze
mensen er klaar voor. In de regio Brabant
Zuidoost waren er 38 incidenten, waarbij de
hulpdiensten en bevolkingszorg in actie kwamen.
Vorig jaar is het landelijk systeem
Verwantencontact operationeel geworden. Ook is
er nu een grotere rol voor het Rode Kruis voor het
opvangen en verzorgen van lichtgewonden.

Wat te doen bij een ramp?

Het is handig om op www.crisis.nl te kijken voor
informatie ter voorbereiding op en tijdens een
ramp. Op deze site vindt u de risicokaart.
Door het ingeven van je postcode zie je welke
risico’s er in je directe omgeving zijn.

Dierziekten

Ondanks de landelijke uitbraken van vogelgriep
waren er in Oirschot gelukkig geen uitbraken.
Er was een geval van Psittacose
(Papegaaienziekte), waarbij de houder van de
vogels ernstig ziek werd. Ook kreeg een inwoner
Q-koorts. Er is nu een strenge controle op de
naleving van vaccinatieplicht en hygiëne. Dit om
de kans dat mensen ziek worden zo klein als
mogelijk te houden.
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