Handhaving
Een afvalzak in de berm een 16-jarige met een biertje in de hand u heeft het vast een keer
langs zien komen in onze gemeente parkeren op de stoep hondenpoep op straat.
De gemeente wil via handhaving voorkomen dat deze (mogelijke) ergernissen ontstaan.
Handhaving is controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van
dezen regels.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling? Ten opzichte van 5 jaar geleden:

1. “De gemeente heeft de handhaving prima onder controle”
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Van de bovengenoemde voorbeelden zie ik niet vaak overlast in Gemert. Er moet
gehandhaafd worden, maar niet te veel en te opzichtig/overdreven, zoals een paar
jaar geleden een busje parkeerwachten gedropt werd, om de parkeerschijf te
controleren
Ik ben niet op plaatsen waar dat nodig is denk ik.
In sommige gevallen is het prima in orde, al zijn er uiteraard ook wel eens gevallen
die lastiger zijn. Zoals overlast van hangjongeren, dat is soms niet te voorkomen.
Zodra er opgetreden wil worden, zijn ze weg en kan er niks aan gedaan worden.
Hetzelfde geldt voor zwerfafval, mensen dumpen iets als niemand het ziet. Zoiets
blijft lastig!
De overlast van hondenpoep in de gemeente is hoog. Wanneer er melding van
gemaakt wordt krijg je als burger zijnde het antwoord dat er de financiële middelen
niet voor zijn omdat deze elders voor gebruikt moeten worden. Daarnaast zijn er
veel plekken in gemert waar het verkeer niet doet wat het hoort (hard rijden,
ridderplein eenrichting verkeerde kant uit enz enz) waar de politie beter mag
controleren. Hangjongeren op de parkeerplaats van de Albert Heijn. Controle mag
net even wat vaker en net even wat strenger.
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Dit heeft te maken met normen, waarden en gedrag. handhaving kan dit niet
voorkomen en de tijd investering moet staan in verhouding van
opbrengst/resultaat. Anders betaald de inwoner de handhavers en indirect de
'`vervuiler'' .. politie boetes kunnen ook overtredingen niet (geheel) voorkomen.
handhaving inzetten op grote (milieu) overtredingen en niet bij bijvoorbeeld '`de
kleine man'` of '`biertje in de hand '' ( wat overigens geen taak is voor gemeentelijke
handhaving maar de politie)
Er ligt regelmatig veel afval in de bermen
Er word niet of nauwelijks gecontroleerd op het opruimen van hondenpoep. De
straten liggen bezaaid met piep en de kinderen spelen in de buurt en komen
regelmatig met poep aan de schoenen of fiets.
Er wordt vrijwel niet gehandhaafd op vergunningen, parkeren er cetera. Antwoord
van de gemeente is altijd dat er geen budget voor handhaving is...
Foutparkeren, hangjongeren, hondenpoep
In de gemeente Gemert-Bakel zie ik nog van alles: Afval in de berm, auto`s op step,
hondenpoep op de stoep enz.
Je trapt nog regelmatig in hondenpoep als je niet uitkijkt.
Misschien is er meer handhaving gekomen op kleine overtredingen zoals
hondenpoep en afvalbrandjes. Echter de grote overtredingen zoals illegaal
meststortingen en gebruik luchtverversers bij kippenstallen zeer slechte
handhaving.
Sinds de wetgeving onder 18 jaar geen alcohol is het moeilijk voor 16- en 17-jarigen
hiermee om te gaan. Ik vind het belachelijk dat er daarom bij Mambo`s maandelijks
een avond is voor 16- en 17-jarigen en dat ze , na wegsturen door personeel,
opgewacht worden door de politie voor een blaastest. Mambo`s verdient het niet
om zo`n avond te organiseren.
Totaal heeft geen voelhorens in de samenleving. Zelfs de buurtcoordinatoren staan
ver weg van de werkelijkheid. De gemeente heeft alleen interesse in de verkoop van
grond en geld verdienen
Er heeft hier maanden iemand onze s
Ik erger me groen en geel aan al de troep die langs de weg ligt,en kijk eens bij de
bushalte van de Jumbo.
Ik woonde vijf jaar geleden nog niet hier maar in Beek en Donk dus dat kan ik niet
beoordelen
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1.1 Op welke terreinen is volgens u extra handhaving nodig?
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Afval in centrum (!) en in bermennk.
Alle eigen regels, anders aanpassen
Bij de jaarlijkse processie van Valkenswaard naar Handel visa versa ligt het hele centrum van
Gemert vol paardenpoep. Hier zou tegen opgetreden moeten worden . Het is voor heel veel
mensen een jaarlijks terugkerende ergenis. Ook het gebruiken van het oude parkeerterrein
tegenover Fitland als pslagplaats van bouwmaterialen lijkt mij niet toegestaan in het
bestemmingsplan aldaar. Het duurt al zo lang dat er in mijn ogen geen sprake is van tijdelijke
opslag. Het hele terrein is inmiddels ook al overwoekerd door onkruid. Het is een doorn in
veler oog gelet op de mooie opknapbeurt die Overste Suijsstraat heeft gehad.
Bord met een pijl rechts voorbij rijden en niet links daar moet op gecontroleerd worden
De totale omgevin
Diefstal....openbare orde door andere leefculturen.
Een verscheidenheid aan regels die niet nageleefd worden en al zeker niet gehandhaafd
worden.
Eendenkooien zetten aan een sloot, omdat er dan eieren in gelegd worden. Nu, de tweede
zomer, zijn er heel veel eenden, waar de hele buurt last van heeft.
Er is voldoende capaciteit maar wordt niet efficient en effectief ingezet, noch op de goede
aandachtsgebieden. Door de opbrengst van boetes zouden ze zichzelf moeten kunnen
''terugverdienen''.
Geluidsoverlast
Handhaven op bouwvergunning
Hondenpoeop
Hondenpoep (2x)
Hondenpoep en snelheid in de bebouwde kom van Elsendorp op de n273
Op vele gebieden, ook verkeer
Parkeren het ndepoep hangjeugd
Parkeren op de stoep
Preventief: meer blauw op straat. En meer letten op verkeershufters (ook op fiets!!!)
Roken waar het niet mag
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Sowieso op alle regels en wetten, maar vooral ook op vergeven vergunningen
Verkeer
Verkeersovetredingen
Verkeersregels
Wietteelt, kleine criminaliteit, auto vandalisme
Zie bovenstaand
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Een mogelijke optie om meer te handhaven is de inzet van burgers.

2. Onder welke voorwaarden bent u er voorstander van om
burgers zelf handhavingsbevoegdheden te geven?
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Anonieme kliklijn Guy
De burgers moeten signaleren, de overheid karakteriseren en beleid ontwikklen en daarna
handhaven.
Eerst de regels eens onder de loup nemen of ze niet zinloos zijn en veel zaken hufterproof
maken.
Elkaar (op een normale manier) aanspreken
Gemeente informeren over misstanden
Georganiseerde initiatieven kunnen een signaalfunctie hebben naar gemeente/politie. Die
zullen hier actief op in moeten springen.
Ik regel het zelf
Voorlichting geven over de beste manier van elkaar op overlast aanspreken. met voorkeur
vanuit de houding Geweldloze Communciatie. cursus en/of voorbeelden geven
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