2 Wij willen een gemeente...

...waar het veilig is.
Want een veilige woonplaats is een fijne woonplaats. Hier ligt wat ons betreft de absolute prioriteit. De
gemeente voert een actief veiligheidsbeleid, houdt waar nodig een oogje in het zeil met camera’s, spreekt
inwoners aan op hun verantwoordelijkheid en grijpt snel en adequaat in wanneer de situatie daarom
vraagt. Inwoners kunnen eenvoudig, bijvoorbeeld via een app, melding maken van onveilige situaties, van
losliggende tegels tot overlast of vernielingen. De aanpak van inbrekers en indringers (babbeltrucs) krijgt wat
ons betreft de meeste aandacht. De gemeente geeft mensen hierover ook actief voorlichting.

… met een eigen politiebureau

Want als het toch mis gaat, moet de politie snel ter plekke zijn. En achteraf willen we niet alleen via internet,
maar ook persoonlijk aangifte kunnen doen; op het bureau, of bij de wijkagent die thuis langskomt. Het is
voor ons onbestaanbaar dat onze gemeente, met meer dan 70.000 inwoners, geen politiebureau meer zou
hebben. De politie moet zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn in de samenleving. In de auto, op de fiets,
lopend en in het politiebureau.
Om de politie te ondersteunen willen wij meer en effectievere inzet van Bijzondere Opsporings
Ambtenaren (BOA’s). Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijk en in de winkel(centra) en zorgen voor een beter
veiligheidsgevoel.
Initiatieven van inwoners en winkeliers zoals buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen juichen wij toe.
Waar mogelijk ondersteunt de gemeente deze initiatieven door het faciliteren van cursussen en trainingen.
De inzet van buurtpreventieteams mag echter nooit reden zijn om politie-inzet terug te schroeven.
Buurtpreventieteams zijn aanvullend, ze komen niet in de plaats van politiewerk.

… zonder coffeeshops of bordelen

Dat willen we niet in onze gemeente. We zijn er trots op dat er in Leidschendam-Voorburg geen coffeeshops
en bordelen te vinden zijn. Dat willen we graag zo houden. Waar drugs of prostitutie-gerelateerde
criminaliteit plaatsvindt grijpt de gemeente hard in. Illegale wietplantages zorgen voor levensgevaarlijke
situaties, dat is onacceptabel. Panden waarin drugs geproduceerd of gedeald worden sluiten we en huurders
waarbij een wietplantage wordt aangetroffen zetten we uit hun huis.

… en waar hufters worden aangepakt

Daarom verwachten we van onze burgemeester dat hij zijn bevoegdheden op veiligheidsgebied, zoals
gebiedsontzeggingen voor winkeldieven of samenscholingsverboden, actief en maximaal benut. (ASO-wet)

Alle schade en kosten die criminelen of overlastgevers veroorzaken, worden op hen verhaald. Als de daders
minderjarig zijn gaat de rekening naar de ouders. Meldingen over hangjongeren en andere overlast worden
snel en serieus opgepakt.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor criminele activiteiten.
De wijkagent let goed op tekenen van radicaliserende jeugd. Politie en jeugdwerk grijpen direct in wanneer nodig.
De gemeente maakt werk van voorkoming van radicalisering. Haatimams krijgen in onze gemeente geen podium.

Daarom willen wij:










Eenvoudig melden van onveilige situaties
Cameratoezicht op gevoelige plaatsen, zoals bij de OV-stations
Behoud van het politiebureau in Leidschendam-Voorburg
Actievere inzet van BOA’s
Ondersteuning van buurtpreventieteams
Geen coffeeshops of bordelen
Huurders met een wietplantage uit hun huis zetten
Actief gebruik van gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden etc.
Alle kosten verhalen op de dader of de ouders

