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Veiligheid is één van de basisvoorwaarden voor een aantrekkelijke
gemeente. Het centrum kan nog zo mooi zijn, de bereikbaarheid kan nog
zo goed zijn, de voorzieningen zo prachtig…. als de veiligheid niet op orde
is zullen er weinig mensen in zo’n gemeenten willen wonen.
En gelukkig hebben we het in Boxtel in zijn algemeenheid wel op orde.
Het kan hier een daar strakker aangepakt worden, daarbij denken we met
name aan de aanpak van drugsgebruik en drugshandel (dealen). Dit lijkt
in eerste instantie alleen maar impact te hebben op de sociale veiligheid
(mensen voelen zich niet veilig), maar kan zeker ook impact hebben op de
meer hardere kant van veiligheid. Denk aan wat er afgelopen weekend
weer in Eindhoven is gebeurd, dit zou ook zo maar in Boxtel kunnen
gebeuren.
Het stuk gaat met name in op sociale veiligheid en de aandacht hiervoor
juichen we toe. De mix van preventie, zorg en repressie in combinatie met
informatie gestuurd, gebiedsgerichte integrale benadering leidt in onze
ogen tot een effectieve probleemgerichte aanpak.
We kunnen ons als fractie BALANS vinden in de vier gekozen thema’s:
- Ondermijning/ georganiseerde criminaliteit
- Verbinding tussen zorg en veiligheid
- High impact Crimes (HIC): woninginbraken, overvallen en
straatroven
- Informatieveiligheid
We vinden daarbij met name de eerste twee thema’s van groot belang.
Graag vragen we nog wel aandacht voor twee onderwerpen en de risico’s
die hieraan verbonden zijn.
Ten eerste wordt er gesproken over arbeidsuitbuiting. BALANS vraagt
aandacht voor het feit dat tienduizenden arbeidsmigranten dagelijks nodig
zijn om de voorraden bij winkels op peil te houden, om ervoor te zorgen
dat de pakketjes die we ’s avonds voor 22.00 uur bestellen de dag erna al
in huis zijn etcetera. Deze mensen hebben een belangrijke rol in de
veerkracht van onze economie en werken gelukkig vaak bij werkgevers
die deze mensen niet uitbuiten.

In Nederland zijn er al diverse instanties die zich bezig houden met de
gelukkig nog maar incidentele misstanden, laten we als gemeente en
gemeenschap respect betonen aan deze hardwerkende mensen die toch
vooral mens zijn. Laten we uitkijken voor het stigmatiseren van de
arbeidsmigranten.
Datzelfde gevaar ligt op de loer als het gaat om aanpak van radicalisering.
Natuurlijk moeten we daar heel alert op zijn, maar laten we ook
statushouders, vluchtelingen of hoe we ze ook noemen, in eerste instantie
gewoon als mens behandelen. Door deze positieve grondhouding wordt de
maatschappij een stuk aangenamer en wordt ook het gevoel van
veiligheid bij alle inwoners vergroot.
Tot slot, het stuk wat nu voorligt is vrij algemeen van opzet en voor vele
gemeenten van toepassing, couleur locale ontbreekt, terwijl dat in onze
ogen wel nodig is, zeker op het punt van drugshandel en drugsoverlast.
Om die reden dienen we dan ook een motie in, die ik zo zal toelichten.
Samengevat: Als fractie BALANS kunnen we, instemmen met het voorstel
en vragen we aandacht voor gevaar van stigmatisering van
arbeidsmigranten en vluchtelingen.

