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Stand van zaken Burgernet

Geachte leden van de raad,
I n de commissie BME van 4 oktober 2012 heeft de heer Van Dijken (CDA) gevraagd naar actuele
cijfers met betrekking tot Burgernet i n de gemeente Emmen.
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de
veiligheid i n de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij maakt de politie gebruik van een
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
Op 17 september 2012 is Burgernet i n de gemeente Emmen van start gegaan. Bij aanvang is
ambtelijk de ambitie geformuleerd om voor het eind van het jaar te realiseren dat ţļX van de
inwoners van de gemeente Emmen deelnemer is van Burgernet. Gemeld kan worden dat eind
december 2012 dit doel is gehaald. Op 27 december had d en 5398 deelnemers (5,o9é) zich
aangemeld. Momenteel staat de teller op 5467 d eelnemers.
Sinds de invoering van Burgernet eind 2008 hebben zich al ruim een miljoen d eelnemers
aangemeld. De drie noordelijke provincies tellen inmiddels samen 106.475 d eelnemers.
Medio November mocht de gemeente Emmen de i o o . o o o deelnemer i n Noord-Nederland
verwelkomen. Dit heugelijke feit is met de betrokken deelnemer gevierd.
e

Gesteld kan worden dat d e eerste periode Burgernet succesvol is verlopen. Dit blijkt ond ermeer u i t
de volgende cijfers:
"
Aantal burgernetacties:
17
"
Aantal deelnemers geselecteerd
9974
Aantal deelnemers bereikt
5815
"
Aantal acties opgelost door deelnemers
3
H
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De deelnemers zijn woonachtig
Emmen Centrum
Emmen over 't spoor
Angelslo
Bargeres
Emmermeer
Emmerhout
Pare Sandur
Barger-Oosterveld
Nieuw Amsterdam/Veenoord

in de volgende wijken/dorpenCglobaal beeld niet volledig):
deelnemers
Zwartemeer
95 deelnemers
210
Nieuw-Weerdinge
142
183
Klazienaveen
523
304
Emmer-Compasc.
316
529
Nieuw-Dordrecht
100
252
Weerdinge
70
435
Erica
243
124
177
Rietlanden
623
402
Schoonebeek
281

Kijkend naar de spreiding van het aantal deelnemers over de gemeente Emmen kan gemeld
worden dat er sprake is van een verhoudingsgewijs goede vertegenwoordiging van de deelnemers
over de wijken en dorpen van de gemeente Emmen.
Mede omdat vorenstaande cijfers niet geheel actueel zijn zal met de politie (onderdeel Burgernet)
gekeken worden naar eventuele aandachtsgebieden. Daarbij kan ook gekeken worden naar een
onderverdeling i n leeftijd.
I n de wijken en dorpen waar de deelnemers naar verhouding achterblijven kan door gerichte
werving gewerkt worden aan het bevorderen van meer deelnemers.
Resumerend kunnen we stellen dat de invoering van Burgernet succesvol is verlopen. De komende
t i j d b l i j f t de inzet erop gericht om de deelname aan Burgernet verder te bevorderen.
W i j vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris
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