
Enquête veilig buitengebied
Doet u mee?

Wat houdt het project Veilig Buitengebied in?
In dit project werken verschillende partijen samen 
aan de veiligheid van het grote buitengebied van 
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Stap voor stap 
worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, 
oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er 
is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak 
en ondermijning. Maar we kijken bijvoorbeeld ook 
naar het onderhoud van de openbare ruimte Met als 
doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor 
wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (onder-
mijnende) criminaliteit. 

Er is een werkgroep Veilig Buitengebied  
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 
verschillende partijen: gemeente Dantumadiel, ge-
meente Noardeast-Fryslân, Politie, Brandweer,  
bewoners, (agrarische) ondernemers, Staatsbosbe-
heer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, FUMO en 
Vereniging NWF. Het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (het CCV)  
begeleidt het project.

Samenwerken aan een schoon, heel en veilig 
buitengebied
De burgemeesters van gemeenten Dantumadiel en 
Noardeast-Fryslân dragen de samenwerking tussen 
de genoemde partners een warm hart toe. Alleen met 
elkaar kunnen we zorgen voor een goede samen-
werking tussen alle partijen die een rol hebben in het 
buitengebied. 

U helpt ons met het invullen van een vragenlijst
De vragenlijst is onderdeel van het project Veilig 
Buitengebied. Het is voor ons belangrijk om te weten 
wat u van het gebied vindt waar u woont en/of werkt. 
De uitkomst van de vragenlijst is van invloed op de 
maatregelen die we gaan nemen. 

Vul de vragenlijst in via de volgende link 
• http://bit.ly/veilig-buitengebied

Hier leest u meer informatie over het invullen van 
de vragenlijst
• Wij benadrukken dat alle gegevens vertrouwelijk 

worden behandeld.
• Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 

5-10 minuten.
• Alle gevraagde gegevens gaan over het woon-  

en/of bedrijfsadres.
• De vragen gaan over het jaar 2020 en 2021.
• Er zijn vragen over schade die u op uw woon-  

en/of bedrijfsadres heeft geleden door criminaliteit. 
Hierbij gaat het om de totale kosten van vermis-
sing, vervanging, reparatie, schoonmaken enz.

• Kunt u geen precieze aantallen of bedragen ge-
ven? Maak dan een schatting. 

Heeft u nog vragen? 
Uw vragen kunt u stellen aan Rini ten Grotenhuis, 
adviseur Lokale Veiligheid bij het CCV,
via het mailadres rini.tengrotenhuis@ccv.nl. Bellen 
kan ook (06) 573 186 50. 

Namens de Werkgroep Veilig Buitengebied
danken wij u hartelijk voor uw medewerking! 

Graag informeren wij u over het project Veilig buitengebied dat is gestart om de veiligheid in het buitengebied 
van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel te verbeteren. U woont of heeft een bedrijf in het 
buitengebied van onze gemeenten. Uw bijdrage is daarom van groot belang. 

http://bit.ly/veilig-buitengebied

