
Wie werken mee aan dit initiatief
Wij zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en 
Waterschap de Dommel, de Gemeentes: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De 
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, 
de terreinbeheerders: de Vereniging Natuurmonumenten, Brabants 
Landschap en Staatsbosbeheer, Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en de 
Algemene Inspectiedienst.

Achter de schermen werken we uiteraard nauw samen en ook wij 
zijn elkaars oren en ogen. Als we overtredingen zien die niet op ons 
werkterrein liggen, geven we die door aan de juiste persoon of instantie.

Meer informatie: 
www.brabant.nl/samensterk

Wanneer belt u ons? Stel, u bent ontspannen 
aan het wandelen en u ziet, hoort of ruikt 
iets ongewoons. Iets waarvan u denkt: dat 
hoort daar niet. Of iets wat er juist wel hoort, 
maar het onbreekt. Neem dan contact 
met ons op. Dat kan telefonisch en via het 
milieuklachtenformulier op de hoofdpagina 
van www.brabant.nl.

U geeft door waar het is en wat u ziet en het 
Handhavingsteam Buitengebied zorgt voor de 
rest. Zo simpel is het. Na uw telefoontje komt 
een handhaver of toezichthouder polshoogte 
nemen en zorgt voor verdere afhandeling. 

Komen we direct? Dat hangt af van de klacht 
en hoeveel overlast deze veroorzaakt. Sommige 
klachten moeten meteen worden opgelost en 
andere kunnen best even wachten. Uiteindelijk 
pakken we iedere klacht hoe dan ook aan en hoort 
u van ons wat we met uw klacht hebben gedaan. 

0900 996 54 32
Handhavingsteam Buitengebied

Als u iets ongewoons 
hoort, ziet of ruikt: 
bel Handhavingsteam 
Buitengebied
0900 996 54 32

Samen Sterk in het Buitengebied
Handhaving Buitengebied in de regio Brabant Zuid-Oost



Samen maken we ons sterk 
voor een mooi, schoon en 
veilig buitengebied

We hebben uw hulp nodig 
Toezichthouders en handhavers van onder 
andere gemeentes, provincie, waterschappen en 
de politie houden toezicht op de  natuur en in 
het buitengebied. Als u weet dat er in Brabant 
meer dan 200.000 hectare platteland en natuur 
is, begrijpt u dat het deze mensen niet lukt om 
overal tegelijk te zijn. We komen eigenlijk oren 
en ogen te kort. Uw hulp als burger, recreant 
of natuurliefhebber is daarom onmisbaar. 
Met behulp van uw oren en ogen kunnen we  
nog meer misstanden oplossen en wellicht 
voorkomen.

Handhavingsteam 
Buitengebied

Herkent u dit…
Een kapotte tv in de sloot naast een weiland, vuilniszakken langs de rand 
van de polderweg, lawaai van een illegale nachtelijke houseparty op 
een open plek in het bos, motorcrossers die u voorbij schieten terwijl u 
geniet van uw zondagmorgenwandeling, loslopende honden in het bos, 
stroperij van reeën, vossen of ander wild, roofvogels die vergiftigd zijn met 
in gif gedrenkt aas, het lozen van mest in een sloot, een gedumpte partij 
verfblikken of ander chemisch afval zomaar ergens op een bospad…. 

Dit is slechts een kleine selectie uit een nog groter aantal overtredingen, 
waar het platteland en de natuur flink onder lijdt. Slechts een kleine 
groep bezoekers is verantwoordelijk voor deze overtredingen. De meeste 
mensen willen gewoon genieten van de natuur, maar heeft last van deze 
overtredingen. 

Samen zorgen voor een mooie natuur
Als we allemaal onze ogen en oren de kost geven, zorgen we er samen 
voor dat Brabant veilig, schoon maar vooral mooi blijft. Een provincie 
waar wij nu trots op zijn en ook trots op blijven in de toekomst. Want 
we doen het tenslotte voor óns Brabant.

Buitengebied in de regio Zuid-Oost
Wat is nu precies het buitengebied? Dit zijn alle gebieden buiten 
de bebouwde kom. En in dit initiatief richten we ons op het gebied 
buiten de bebouwde kom in de regio Brabant Zuid-Oost.

0900 996 54 32
Handhavingsteam Buitengebied


