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De gemeente Borne werkt aan haar beleid op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. 

Deze taken worden uitgevoerd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Deze factsheet laat zien 

welke BOA-taken inwoners van Borne het belangrijkst vinden.  

 

*Panelleden konden een top 3 kiezen uit 20 voorgelegde taken binnen het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte. 

Zie de achterkant voor de rest van de top 20.
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Vervolg Top 20 belangrijkste taken

4. Hondenpoep 

5. Geluidsoverlast 

6. Alcoholgebruik jongeren 

7. Overlast jeugd 

8. Gevaarlijke en hinderlijke honden 

9. Parkeren (blauwe zone) 

10. Illegaal stoken 

11. Plakken en kladden (graffiti) 

12. (Brom)fietsen op plaatsen waar het niet mag 
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Tussen 23 februari en 9 maart 2018 is er 

een online peiling uitgezet onder de 

leden van het BornePanel. 256 van de 

529 panelleden hebben deelgenomen, 

een respons van 48% 

Onderzoeksmethode

Lid worden van het BornePanel?

BornePanel 
BOA's in Borne 

Ben je inwoner van Borne, Hertme of Zenderen en 16 jaar of ouder? 

Blijf dan betrokken en praat mee via het BornePanel. Als lid van het BornePanel ontvang je 

een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. 

Meld je nu aan via www.bornepanel.nl

13. Sportkantines (alcohol) 

14. Toezicht op evenementen 

15. Verkeerd aanbieden huisafval 

16. Kap bomen 

17. Stallen (brom)fietsen 

18. Naleving regels horeca 

19. Betreden plantsoenen 

20. Openingstijden winkels 

De resultaten worden meegenomen in het 

uitvoeringsprogramma toezicht en 

handhaving openbare ruimte van de 

gemeente Borne. Aan de conceptversie van 

dit uitvoeringsprogramma wordt nu hard 

gewerkt. Binnenkort wordt het programma 

voorgelegd aan het college van 

burgemeester en wethouders.

Wat gebeurt er met deze resultaten?


