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VOORWAARDEN VOOR SUCCES
De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma 
is gericht op het nastreven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. 
Het succes van de programma’s is grotendeels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie 
voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.

OPTIMALE PARTICIPATIE
Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s worden uitgevoerd voor, door en 
met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met de missie en visie van Zundert.

COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet wat ze belooft. 
De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op aan.
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ie Iedereen die in de gemeente Zundert woont, werkt, onderneemt en recreëert voelt zich veilig. Vanuit de dialoog met elkaar realiseren we samen met onze inwoners, ondernemers en partners duurzame en 
toekomstbestendige oplossingen voor onveilige situaties. Zundert is een veilige, sterke en verbonden gemeenschap. Sociaal maatschappelijke en gebiedsgerichte veiligheidsvraagstukken worden proactief vanuit een breed 
perspectief benaderd. We beschikken over een integraal en professioneel netwerk en we zijn er als het nodig is. Op basis van verzamelde data en beschikbare analyses leveren we maatwerk. Zundert is een aantrekkelijke, 

gezonde en leefbare gemeente waarin het veilig vertoeven is. De Zundertse gemeenschap is weerbaar en veerkrachtig. Ons veiligheidsbeleid groeit mee met de ontwikkelingen.

S
tr

at
eg

is
ch

e
do

el
st

el
lin

ge
n

Verhogen van de objectieve en subjectieve 
veiligheid

Effectievere en integrale inzet op veiligheid door meer 
data-, risico- en gebiedsgerichte inzet

Veiligere en gezondere woon- en 
leefomgeving
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Onze inspanningen zijn in balans met onze 
veiligheidsrisico’s –en ambities

Onze inwoners waarderen veiligheid in de 
buurt met een 7,5 en voelen zich betrokken

We beschikken over een datagedreven en 
gebiedsgericht veiligheidsbeeld als basis voor 

onze inspanningen.

De aanpak van veiligheidsthema’s zoals 
ondermijning  en cybercrime zijn binnen de 

organisatie verankerd.
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Het VTH plan/werkprogramma bevat de lokale 
accenten en prioriteiten.

Vaststelling visie veiligheid en hier samen met 
inwoners, ondernemers en andere stakeholders 

naartoe werken

Implementatie regionaal deelplan gemeentelijke 
crisisbeheersing, regionaal bluswaterbeleid  en 

opgaven natuurbrandbestrijding

Opstellen Plan van aanpak
 informatiegestuurd werken




