
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  

       

 
UITNODIGING BIJEENKOMST  

‘Boekels buitengebied veilig en weerbaar!’ 

Locaties in het buitengebied zijn voor veel activiteiten interessant: voor wonen, recreëren of bedrijfsactiviteiten. 

Door de ligging is het buitengebied ook interessant voor personen die kwaadwillend zijn. Zoals inbrekers of 

criminelen die een leegstaande schuur dé ideale locatie vinden voor hun drugslab. Hoe houden we ons kostbare 

buitengebied een veilige en leefbare omgeving voor ons allemaal? Graag gaan we hierover met u in gesprek. 

Op dinsdag 1 november 2022 vindt in Boekel de 

bijeenkomst ‘Boekels buitengebied veilig & weerbaar!’ 

plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en 

bewoners uit het buitengebied.  

 

Doel van de bijeenkomst is om samen te bouwen aan 

weerbaarheid en vertrouwen! We gaan deze avond met 

elkaar in gesprek over de uitdagingen, risico’s EN kansen 

die er zijn op het gebied van veiligheid in het Boekels 

buitengebied. Er zijn sprekers uitgenodigd die graag hun 

kennis delen en vertellen uit eigen ervaring. De 

bijeenkomst wordt geleid door Ewout Genemans, 

televisieproducent en presentator. 

 

DATUM:       1 november 2022 

LOCATIE:    Nia Domo, St. Agathaplein 6, Boekel 

VOOR WIE: Ondernemers en bewoners uit het 

buitengebied (en andere 

geïnteresseerden) 

 

Programma 

Ewout Genemans, televisie- 

producent en presentator van  

onder meer Bureau 040, een  

televisieprogramma waarin  

hij de Eindhovense politie  

volgt, is avondvoorzitter.  

Hij leidt ons door het program- 

ma en begeleidt het gesprek  

met de sprekers en de zaal.  

 

19.30 uur Zaal open 

20.00 uur Opening, burgemeester Caroline van den 

Elsen en Rick van der Horst, voorzitter 

ZLTO Boekel Venhorst 

20:15 uur Boekel door de ogen van een inbreker 

20:45 uur Drugslab in de praktijk 

21:30 uur Weerbare verhuur in het buitengebied 

22.00 uur Einde bijeenkomst en start borrel 

 

Waarom deze informatieavond? 

Gezien de grote mate van anonimiteit en 

toenemende leegstand in het buitengebied vinden 

hier relatief veel inbraken plaats, met name in de 

winterperiode. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 1 op 

de 5 agrariërs in Brabant benaderd wordt voor 

bijvoorbeeld verhuur van leegstaande opstallen voor 

twijfelachtige doeleinden. Denk hierbij aan de 

ontdekte drugslabs en kwekerijen in het 

buitengebied, evenals dumpingen van drugsafval in 

sloten en gierkelders. Doorgaans wordt weerstand 

geboden tegen een crimineel aanbod en de 

verleiding van ‘het snelle geld’. Toch zijn 

ondernemers en inwoners kwetsbaar. De financiële 

kwetsbaarheid en het verminderd 

toekomstperspectief werken hier niet positief aan 

mee. Problematiek dus om serieus te nemen! 

Aanmelden 

We vinden het fijn om een beeld te hebben 

hoeveel mensen we kunnen verwachten. Meld u 

daarom aan via info@boekel.nl. Niet aangemeld? 

Dan bent u alsnog van harte welkom. 
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BOEKEL DOOR DE OGEN VAN EEN INBREKER 

Welke mogelijkheden ziet een inbreker in Boekel? Dat 

komt aan bod bij dit onderwerp. Ewout gaat in gesprek 

met ex-inbreker Evert. Wijkagent Sjors de Leijer geeft 

tips om diefstal en inbraak in het buitengebied te 

voorkomen. Waar moet je op letten en waar kun je 

verdachte zaken melden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGSLAB IN DE PRAKTIJK 

Tijdens een interview vertelt een makelaar uit eigen 

ervaring hoe geraffineerd criminelen te werk gaan en zo 

een ongewenste situatie kan ontstaan. Arie Coppens 

van de politie Oost-Brabant gaat daarna onder andere in 

op mogelijke signalen van ondermijnende 

drugscriminaliteit en wat de politie allemaal tegenkomt in 

Brabant. Wat kun je doen in geval van signalen of 

bijvoorbeeld druk vanuit het criminele circuit?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
ONDERWERPEN BIJEENKOMST  

‘Boekels buitengebied veilig en weerbaar!’ 

WEERBARE VERHUURDER IN HET BUITENGEBIED 

Lukas Verbiesen van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland 

bespreekt dit onderwerp. Hij beantwoordt vragen als: 

Wat kun je doen om beter te weten  aan wie je 

verhuurt? Welke tools kun je daarvoor gebruiken en 

waar vind je die? Hoe regel je dit juridisch goed? 

Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied bij ZLTO, 

Femke van de Plas, schetst haar mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORREL & NAPRATEN 

Rond 22.00 uur is het programma ten einde. Wij 

nodigen u uit om daarna met elkaar het gesprek aan te 

gaan tijdens de borrel. Welke dilemma’s komen we 

tegen en waar zien we kansen om samen te bouwen 

aan weerbaarheid en vertrouwen. 

 

 

 Organisatie bijeenkomst 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door 

gemeente Boekel en ZLTO, met medewerking van 

politie Oost-Brabant, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland 

en PVO Brabant-Zeeland. 

  

 


