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Een veilig Nieuwegein, daar werken we met elkaar aan. Samen met u 
willen we de stad nóg veiliger maken en houden. Daarom bieden wij u in 
deze Week van de Veiligheid de Veiligheidskrant aan.

maken. Bijvoorbeeld bij Misdaad 
Anoniem of Stadstoezicht.
Nog meer informatie vindt u 
online, via korte filmpjes op 
onze website en onze social 
media kanalen! Ik verwijs 
u hiervoor graag naar de 
webpagina www.nieuwegein.
nl/veiligheid. Hier kunt u onder 
meer een gesprek met mijnheer 
Wagemans (buurtbewoner) en 
mij bekijken, waarin mijnheer 
Wagemans vertelt wat hij 
doet om zijn wijk een stukje 
veiliger te maken. Kijk online en 

laat daar meteen uw gouden 
veiligheidstip achter! U maakt 
dan kans op een leuke prijs.

Burgemeester Frans Backhuijs
We willen graag tips met u 
delen, over veilig wonen, 
het beschermen van uw 
eigendommen en het herkennen 
van onveilige situaties. Weet u 
bijvoorbeeld wat de risico’s zijn 
van een hennepkwekerij, en 
welke signalen kunnen duiden 
op een hennepkwekerij? Wat 
veel mensen niet weten is 

dat hennepkwekerijen in elke 
stad of dorp, middenin een 
woonwijk of in een flatgebouw 
kunnen voorkomen. Hierover 
leest u verderop meer. 
U speelt als bewoner van de 
gemeente Nieuwegein een 
belangrijke rol in een veilig 
leefklimaat. U kunt op een 
makkelijke manier meedenken 

en meehelpen. Hoe u dat doet, 
daarover leest u meer in deze 
krant. Uw ogen en oren kunnen 
leiden tot aanhoudingen!

Op de achterkant ziet u wie 
uw contactpersonen bij de 
gemeente en bij de politie zijn. 
Ook vindt u een overzicht van 
instanties waar u melding kunt 

‘WIJ ZIJN EEN SOORT VAN OGEN  
EN OREN VAN DE PARKEERPLAATS!’
Vrijdagavond 14 september, het wordt al weer wat eerder donker. Op de parkeerplaats bij 

Sportpark Geinoord staat al maanden een grote groep hangjongeren. Het beeld dat veel mensen 

van hangjongeren hebben is dat zij veelal zorgen voor geluidsoverlast en rotzooi in de openbare 

ruimte. Bewoners kunnen er flink last van hebben. Maar geldt dit ook voor deze groep?! Vanuit 

handhaving, politie en jongerenwerk is er wekelijks contact met deze groep, voor ons de Geinoord-

groep. Een positieve groep jonge mensen die graag meedenkt over hoe ze ‘hun’ plek schoon, heel 

en veilig kunnen houden. Wij gingen vanuit de gemeente met ze in gesprek over wie ze zijn, de rol 

van de groep op de parkeerplaats en wat zij aan buurtbewoners willen meegeven.

Vertel eens, wie zijn jullie? “Wij 
zijn een groep vrienden, de meeste ko-
men uit Nieuwegein en een aantal van 
ons komt uit omliggende plaatsen. Om-
dat we niet met z’n allen in een woon-
kamer passen ontmoeten wij elkaar op 
straat. Eerder hebben wij op een andere 

plek gestaan maar dat vond de buurt 
‘een beetje spannend’, vandaar dat wij op 
zoek zijn gegaan naar een andere plek. 
Voor ons is het belangrijk dat de plek 
centraal ligt en dat wij onze auto’s en 
scooters in de buurt kunnen parkeren.”

Wanneer zijn jullie buiten op 
de parkeerplaats te vinden? 
“Overdag zitten de meesten van ons op 
school of zijn druk met werk, aan het 
einde van de school- of werkdag spre-
ken wij vaak af op de parkeerplaats bij 
Geinoord. Met hoeveel wij zijn is altijd 
verschillend. De ene dag is de groep gro-
ter dan de andere dag, dit ligt ook aan 
of iemand ’s avonds moet werken of de 
volgende dag weer vroeg op moet.” 

Wat vinden jullie ervan dat 
anderen jullie aanwezigheid 

hier op de parkeerplaats wel-
licht beschouwen als overlast? 
“Wij vinden het jammer dat wij worden 
gezien als een ‘stereotype’  jeugdgroep. 
Je ziet dat mensen vaak met een grote 
boog om ons heen fietsen of lopen. En 
dat er dan regelmatig gemompeld wordt 
dat het wel een ongelooflijke rotzooi is. 
Eigenlijk zouden wij het leuk vinden als 
mensen gewoon met ons het gesprek 
aangaan, wij zijn goed benaderbaar en 
staan zeker open voor een gesprek, dat 
doen wij met jullie toch ook? Wij zijn 
echt niet eng, net gewone mensen!”

Wat doen jullie eraan om over-
last te voorkomen? “Wij laten 
bewust de muziek uit en zorgen dat wij 
in een hoek op de parkeerplaats staan, 
zodat iedereen langs ons kan. Ook 
hebben wij samen met de gemeente en 

jongerenwerk nagedacht over hoe wij 
deze plek ‘schoon’ kunnen houden. Wij 
hebben ons bij de gemeente aangemeld 
als ZAP-er (zwerfafvalpakker, red.) en 
hebben hiervoor een rol vuilniszakken 
en prikkers gekregen. Ons afval ruimen 
wij op en gooien wij in de zak die met 
een kroonring aan de boom is bevestigd. 
Deze zak wordt regelmatig opgehaald. 
Ook spreken wij mensen binnen onze 
groep aan dat wij willen dat ze het netjes 
houden.”

Wat zien jullie als voordeel van 
jullie aanwezigheid voor de 
buurt? “Wij houden de parkeerplaats 
in de gaten, wij zijn eigenlijk een soort 
extra ogen en oren. Wij denken dat 
doordat wij hier staan er minder op de 
parkeerplaats gebeurt. En als er toch iets 
gebeurt dan kunnen wij dit doorgeven 
aan jullie, toch?!

Willen jullie nog iets kwijt?
“Ja, wij staan hier voor onszelf en echt 
niet om anderen te irriteren!”

Op de vraag of wij nog een foto van de 

groep mogen maken ter illustratie van het 

interview reageren zij unaniem dat zij dat 

liever niet willen, zolang er zo negatief wordt 

gekeken naar jongeren op straat.

Scan de QR  
voor meer info
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WEET U ALLES OVER WONINGINBRAAK? 
TEST UW KENNIS EN DOE DE ANTI INBRAAK QUIZ!

1. Waar wordt het meeste ingebroken?
A Aan de voorkant van een woning
B Aan de achterkant van een woning
C Op de 1e verdieping

2.  Klimt een inbreker naar de 1e verdieping?
A Nee, het risico om naar beneden te vallen is  
 te groot
B Ja, vaak zijn de sloten daar van mindere   
 kwaliteit en blijven ramen vaker open staan.
C Nee, omdat hij dan niet weet of hij iemand  
 tegenkomt.

3. Welke verlichting kunt u het beste gebruiken?
A Verlichting die u zelf aan doet
B Schrikverlichting die aangaat als iemand   
 langsloopt
C Verlichting op schemerschakeling die gaat  
 branden als het donker wordt.

4. Weet u wat buitenverlichting op 
schemerschakelaar per jaar aan stroom kost?
A 100 euro
B 50 euro
C 5 euro

PREVENTIETIPS
TEGEN WONINGINBRAAK

 ¨ Sluit altijd alle ramen en deuren. En 
draai deuren op slot, ook als u even 
weggaat.

 ¨ Als u even boven in uw woning bent, 
sluit dan uw deuren beneden. 

 ¨ Gebruik uw buitenverlichting. Bv. op 
schemerschakelaar of bewegingssensor.

 ¨ Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
 ¨ Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet 
aan de binnenkant in het slot zitten. 

 ¨ Verstop uw sleutels niet buiten. Onder 
de mat of in de bloempot is geen 
geheime plek.

 ¨ Hang geen adreslabel aan uw sleutel-
bos.

 ¨ Zorg dat uw deuren en ramen niet  
verborgen zijn achter hoge schuttin-
gen, bomen of struiken. Dit maakt 
sociale controle niet mogelijk.

 ¨ Markeer of graveer uw eigendommen 
en registreer ze.

 ¨ Plak nooit een briefje op de deur met 
‘ben even weg’.

 ¨ Laat ’s avonds licht branden als u weg 
bent. Dit kan met tijd- of schemerscha-
kelaars.

 ¨ Maak afspraken met uw buren om op 
elkaars huis te letten bij afwezigheid.

 ¨ Word lid van een (digitale) buurtpreven-
tiegroep, bijvoorbeeld via Whatsapp.

 ¨ Bij een verdachte situatie,  
bel altijd 112!

WILT U OP DE HOOGTE 
BLIJVEN VAN WAT 
ER GEBEURT IN UW 
GEMEENTE?  
VOLG VERSCHILLENDE 
INSTANTIES OP SOCIAL 
MEDIA

 
INSTAGRAM

• Handhaving_nieuwegein
• Politienieuwegein
• Gem_nieuwegein

 
TWITTER

@Gem_nieuwegein
@Polnieuwegein

 
FACEBOOK

@politienieuwegein
@gemeente.nieuwegein

ANTWOORDEN: 1B • 2B • 3C • 4C • 5A • 6B • 7C

HEEFT U DE SMAAK TE PAKKEN?  
Doe online mee aan de quiz en win  
een leuke prijs! Ga naar de Facebook  
pagina van gemeente Nieuwegein.

STOP HELING, REGISTREER UW EIGENDOMMEN
Niets zo vervelend als wanneer een kostbaar of dierbaar voorwerp gestolen wordt. Het horloge 
dat van uw opa is geweest, uw mobiele telefoon of een mooi sieraad. Helaas worden dit 
soort eigendommen nog te vaak gestolen. Dieven willen zo snel mogelijk van deze goederen 
af en proberen het door te verkopen aan anderen. Zowel het doorverkopen als het kopen van 
deze goederen is strafbaar. Dat is namelijk heling. Koop dus niet iets als u het niet helemaal 
vertrouwt. Ook kunt u nu zelf ook actie ondernemen tegen heling. De app StopHeling biedt 
gebruikers op verschillende manieren bescherming tegen heling. 

Download 

Download de app
Stop heling 

Mail de lijst 
naar jezelf

Verzend

Scan barcodes en
fotografeer sieraden

Registreer 

aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd 
staat. Met de tweede functie in de app van StopHeling is dat 
mogelijk. De databank van StopHeling is gekoppeld aan die 
van de Politie en zal direct een melding weergeven als een 
goed overeenkomt met een geregistreerd, gestolen goed. In 
dit geval krijgt de gebruiker ook een kans om hier een melding 
van te maken en gaat de Politie verder met het onderzoek.

Zo simpel is het
De StopHeling app is erg gebruiksvriendelijk en het registre-
ren van eigendommen kost niet veel tijd. Download ten eer-
ste de app. Scan vervolgens de artikelnummers, maak foto’s 
van goederen en geef een zo volledig mogelijke beschrijving 
van het goed. Doe dit voor uw verschillende goederen en 
zorg ervoor dat u uw lijst met eigendommen naar uzelf mailt 
zodat u altijd bij uw overzicht met eigendommen kan. 

Voorkom dat u slachtoffer wordt van heling  
en ga zelf aan de slag!

Registreer uw eigendommen
De app van StopHeling biedt gebruikers de mogelijkheid om 
goederen preventief te registreren aan de hand van foto’s 
en unieke kenmerken zoals een serienummer, gewicht, kleur 
etc. Het doel hiervan is dat als het eigendom gestolen wordt, 
het slachtoffer gericht en effectief aangifte kan doen. Als 
een eigendom gestolen wordt dan weet het slachtoffer vaak 
de unieke kenmerken niet uit het hoofd. Mocht hij of zij dan 
aangifte van diefstal willen doen, is het erg lastig voor de 
politie en het slachtoffer om een nauwkeurige beschrijving te 
krijgen van het specifieke goed dat gestolen is. Het gevolg is 
dat bij vondst van een product het bijna niet mogelijk is om 
te controleren wie de rechtmatige eigenaar is. De politie kan 
aan de hand van de geregistreerde unieke kenmerken zoals 
gewicht, kleur, merk, serienummer of eventueel met foto zien 
om welk goed het gaat. Mocht de politie een vergelijkbaar 
goed tegenkomen, dan kunnen zij vervolgens direct contro-
leren of het opgegeven is als gestolen en wie de rechtmatige 
eigenaar hiervan is. Voor het slachtoffer is het dan een stuk 
makkelijker om zijn of haar eigendom weer terug te krijgen!

Zelf goederen controleren
Vaak is het aanschaffen van een tweedehands product mak-
kelijk en veel goedkoper. Soms zelfs te goedkoop. Bent u ook 
weleens een heel goedkope aanbieding tegengekomen op 
Marktplaats? Controleer voor u iets tweedehands koopt of het 

5.  Wat kunt u het beste doen als u iets verdachts 
ziet of hoort?
A 1-1-2 bellen
B Met een zaklamp gaan kijken
C 0900 - 8844 bellen en naar de wijkagent vragen

6. Naar welk kenmerk kunt u het beste kijken als 
u sloten aanschaft?
A Is het slot met een sleutel af te sluiten
B Is het voorzien van het SKG keurmerk met  
 sterren
C De prijs

7. Wat is de beste plek om uw sleutels te 
bewaren? 
A Onder de mat of in de bloempot
B In de binnenkant van het slot
C Uit het zicht

Download 

Download de app
Stop heling 

Mail de lijst 
naar jezelf

Verzend

Scan barcodes en
fotografeer sieraden

Registreer 
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20 Seconden 
Topatleet Usain Bolt liep op 20 augustus 2009 een wereldrecord op de 200 meter 
sprint: 19,19 seconden. Nog geen 20 seconden, die zo voorbij waren. Super snel en 
heel erg knap. Een andere snelle tijd wordt gezet door een hele andere groep mensen: 
autokrakers. 20 seconden heeft een inbreker nodig om uw auto leeg te halen. 

Hoe herkent u een autokraker?
Door goed op te letten. Een autokraker herkent u aan 
kleine dingen. Autokrakers zijn er in alle soorten en ma-
ten, in alle kleuren en vormen. Soms zijn het groepjes 
van twee of drie man die in één keer een serie auto’s 
kraken. Let op personen of groepjes die onbestemd 
rondhangen op plekken zoals een steeg of portiek, per-
sonen die doelloos rondlopen of het onbekende brom-
mertje dat de hele avond door de wijk rijdt. Ook een 
auto die op de parkeerplaats cirkelt of al een tijdje met 
draaiende motor in de straat staat kan verdacht zijn.

Hoe kunt u een autokraak voorkomen?
Laat niets van waarde achter en laat duidelijk zien dat 
uw auto leeg is. Verstop geen waardevolle bezittingen 
onder de stoelen, in uw bagageruimte of elders in de 
auto. Neem ze mee. Ook als u maar even weg bent. 
Voor criminelen is er dan niets te halen en zij zullen uw 
auto dan ook met rust laten. Als u een verdachte situatie 
in uw buurt ziet, bel meteen 112! U kent uw omgeving 
en ziet meteen als er mensen zijn die niet ‘in het beeld 
passen’. Elke situatie die u niet vertrouwt is een goede 
reden om te bellen. Daarmee helpt u de politie in actie 
te komen. Ga niet zelf op de situatie af! Kijk voor meer 
informatie op www.nieuwegein.nl/veiligheid

Overal waar dagelijks auto’s staan komt autokraak 
voor. Helaas ook in Nieuwegein. Op straat, in parkeer-
garages, naast kantoren, rondom hotels of zomaar voor 
uw huis. Maar ook op plekken waar u maar even bij 
uw auto weg bent, zoals de supermarkt, sportschool, 
bouwmarkt, park of zwembad. Dit zijn plekken waar 
veel auto’s staan en weinig mensen tegelijk zijn. Alles 
wat voor de hand ligt en snel kan worden verhandeld 
wordt meegenomen. Laptops, tablets, smartphones 
en digitale camera’s zijn favoriet. Maar ook andere 
elektronica trekt de autokraker aan: navigatiesystemen, 
dure koptelefoons, DVD spelers en zelfs spelcomputers 
worden vaak gestolen. Wist u dat zelfs strijkijzers en 
jassen ten prooi vallen van autokrakers? 

Hoe gaan autokrakers te werk?
In minder dan 20 seconden wordt een ruitje ingesla-
gen, de auto geopend en doorzocht. Eenmaal in de 
auto verdwijnt de buit die voor de hand ligt onder een 
ruime jas. Daarna worden het dashboardkastje en de 
‘normale’ verstopplekken snel doorzocht. Autokrakers 
kennen auto’s, dus ook de achterbak en de verborgen 
opbergvakken worden niet ontzien. Vervolgens ver-
dwijnen ze snel en onopvallend via een vooraf gekozen 
vluchtroute.

TIPS OM AUTOKRAAK TE VOORKOMEN
• Parkeer uw auto in het zicht en op een goed verlichte plaats.
• Sluit de auto altijd goed af en controleer de ramen en het 

schuifdak.
• Verwijder de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem) van 

de voorruit.
• Neem uw elektronische apparaten mee uit de auto (laptop). 

Kunt u het niet meenemen? Zet dan de apparatuur geheel uit.
• Laat zien dat u niets van waarde verbergt. Zet het 

dashboardkastje open.

• Dieven zoeken ook onder uw stoel en in de opbergvakken. 
Berg daar dus niets op.

• Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan niet 
af.

• Laat nooit geld, kostbaarheden of belangrijke documenten 
in de auto achter.

• Laat ook andere spullen, zoals een boodschappentas en 
kleding niet zichtbaar in de auto achter.

“KOFFIE  
MET EEN COP”
Op verschillende tijden en locaties in Nieuwegein 
staan de wijkagenten, regelmatig samen met de 
wijkcoördinatoren, klaar voor een kopje koffie met 
u als bewoner. Zij staan hier voor al uw vragen 
en kleine of grote problemen. U kunt kennis 
maken met uw wijkagent en / of wijkcoördinator 
en op een informele manier bespreken wat er in 
de buurt speelt. De meerwaarde van een ‘Koffie 
met een Cop-moment’ is de laagdrempeligheid. 
Bewoners komen aan met vragen of problemen 
waarvoor zij niet zo snel de politie zullen bellen 
en kunnen hier terecht om het probleem voor te 
leggen aan de wijkagent. Zo hoort de wijkagent 
allerhande zaken die spelen in de wijk en kunnen 
bewoners advies en informatie inwinnen over 
specifieke problemen.

Een bewoner bij het afgelopen Koffie met een 
Cop-moment in Hoog-Zandveld kwam speciaal 
om te melden dat het probleem dat hij aangekaart 
had bij een vorig Koffie met een Cop-moment 
opgepakt was en dat hij van zowel politie als 
handhaving meer toezicht had gezien. 
Houdt de social media kanalen van Politie 
Nieuwegein in de gaten voor de aankondigingen van 
de Koffie met een Cop-momenten. Dan kunt u zelf 
onder het genot van een kopje koffie kennis maken 
en/of uw problemen bespreken met uw wijkagenten.

WAAR KAN IK TERECHT MET MIJN MELDING?

Er zijn verschillende instanties betrokken bij uw melding afhankelijk van het type  
melding. Hieronder is een overzicht weergeven van instanties waarbij u terecht kunt.

MELD MISDAAD ANONIEM
Voor het anoniem melden van informatie over 
criminaliteit. Bv: Als u de dader kent, maar de 
dader u ook.
Bel: 0800 - 7000

GEYNWIJS
Voor hulp bij het organiseren van uw dagelijks  
leven. Bv: ondersteuning met opvoeden, financi-
en, of sociale contacten.
Bel: 030 - 41 00 666

GEMEENTE NIEUWEGEIN - AFD. VEILIGHEID
Voor veiligheid gerelateerde zaken binnen  
Nieuwegein. Bv: WhatsApp buurtpreventie, infor-
matie over veiligheid in de gemeente.
Bel: 14030

GEMEENTE NIEUWEGEIN   
- AFD. TOEZICHT & HANDHAVING
Voor handhaving gerelateerde zaken binnen 
Nieuwegein. Bv: melden van overtredingen. 
Bel: 14030

SAMEN VEILIG MIDDEN NEDERLAND
Voor hulp binnen de huiselijke kring met betrek-
king tot geweld. Bv: kindermishandeling, huiselijk 
geweld.  
Bel: 0800 - 2000

GEMEENTE NIEUWEGEIN  
- WIJKCOÖRDINATOREN
Aanspreekpunt voor bewoners en bewonersorga-
nisaties. Bv: melden van project of situatie binnen 
een wijk. Bel: 14030

POLITIE NIEUWEGEIN
Voor het melden van politie gerelateerde zaken 
(geen spoed). Bv: aangifte doen. 
Bel: 0900 - 8844

WONINGCORPORATIE
Bel: Afhankelijk van corporatie
Bv: melden van woning gerelateerde zaken, zoals 
conflicten, schade of buurt gerelateerde vragen.

POLITIE / MELDKAMER
Voor acute noodhulp of verdachte  situaties.  
Bv: inbreker op heterdaad of verdacht voertuig.
Bel: 112

STEDIN 
Netbeheerder van gas en energie. Bv: melden van 
vermoedelijke energiefraude.
Bel: 088 - 896 39 63

Scan de QR  
voor meer info

KLEUR DE ‘ONVEILIGE’ ONDERDELEN  
IN DEZE TEKENING
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COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente Nieuwe-
gein, in samenwerking met de politie. Aan 
deze uitgave kunnen geen rechten ontleend 
worden. Heeft u vragen over veiligheid of 
opmerkingen over deze veiligheidskrant?  
Email ze naar: veiligheid@nieuwegein.nl

Eindredactie Team Communicatie  
Gemeente Nieuwegein
Ontwerp Anneloes Ontwerpt
Drukwerk EPC Graphic Solutions
Oplage 28.500 stuks

Nederland telt naar
schatting tussen de 10.000
en 30.000 bedrijfsmatige
hennepkwekerijen

95%
betreft kwekerijen
in panden

Per dag worden gemiddeld
17 kwekerijen ontruimd
(bijna 6.000 per jaar)

Meld onveilige situaties bij:
• Netbeheerder
• Eigenaar woning
• Overlastmeldpunt gemeente
• Meld Misdaad Anoniem
• Politie

Per jaar ten minste
65 woningbranden
waarbij een hennep-
kwekerij wordt
aangetroffen

84%
van aansluitingen
wordt gemanipuleerd

76%
is aantoonbaar
gevaarlijk

Risico’s hennepkwekerijen

Signalen die kunnen
duiden op een
hennepkwekerij:

Risico´s van een hennepkwekerij in een woning 
voor omwonenden en (latere) bewoners: 

Afgeplakte ramen
en deuren (folie)

Warmteafgifte (warme muren,
vloeren en plafonds)

Wateroverlast of
vochtproblemen

Voortdurend zoemend,
piepend of brommend geluid

Een onbesneeuwd dak
bij sneeuwval

Voortdurend condens
op de ramen

Woning maakt een
verlaten indruk

Er is zelden of maar kort op vaste
tijdstippen iemand aanwezig

Bouw- en sjouwactiviteiten op
vreemde tijdstippen

Roosters op opmerkelijke
plaatsen; aan de gevel of het dak

Infographic: Joris Fiselier infographicsBron: Politie, Netbeheer Nederland, Stichting Salvage

Instabiliteit
(instorting)

Aantasting van de gezondheid van
omwonenden en (latere) bewoners

Door vervuiling van leidingwater,
CO2, koolmonoxide, elektrocutie,
schimmelvorming en pesticiden

Door manipulatie
van de wateraansluiting 

Door het uitgraven
van de kruipruimte

Lekkage en/of
watervervuiling

Door overbelasting
en/of kortsluiting,
vanwege:

• aangebrachte
 verlichting en ventilatie

• manipulatie gas- /
 elektriciteitsaansluiting

Brand

brand

instortingsgevaar

aantasting van de gezondheid

RESULTATEN EN DOELEN
Hoe staat het er eigenlijk voor in onze gemeente, met de veiligheid? 
Uiteraard bieden cijfers geen garantie voor de toekomst. Graag delen 
we onderstaande grafiek met u, zodat u wel een idee krijgt van hoe 
het in Nieuwegein gaat. Deze grafiek laat kort zien hoe misdaad op 
verschillende thema’s is ontwikkeld of is afgenomen. Zo kunt u zien dat 
voor de eerste vier thema’s het aantal gevallen is afgenomen. Dat is 
positief  en daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd zien wij wel nog steeds 
dat de aantallen te hoog zijn en ook dat in de regio op sommige vlakken 
de afname groter is. Daarom zijn we tevreden over de dalende lijn die 
is ingezet, maar willen we met elkaar nog meer doen om die aantallen 
blijvend laag te krijgen. Ook zien we in de grafiek dat voor winkel- 
diefstal en inbraak of diefstal bij bedrijven, de cijfers een andere trend 
laten zien. Winkeldiefstal is cijfermatig toegenomen en diefstal bij 
bedrijven schommelt heen en weer. Voor winkeldiefstal zijn de cijfers ook 
te verklaren door een toegenomen hoeveelheid ‘heterdaadjes’. Oftewel, 
meer winkels hebben winkeldieven betrapt, waardoor er ook meer 
melding is gedaan van winkeldiefstal. 

Let op, deze cijfers zijn een indicatie van de situatie in Nieuwegein en geven 
daarom geen compleet beeld. Daarnaast zijn het halfjaarlijkse cijfers, wat 
betekent dat de vergelijking wordt gemaakt over de eerste zes maanden van 
de getoonde jaren. Voor meer informatie over de situatie in Nieuwegein en ook 
informatie over de aanpak van criminaliteit in Nieuwegein kunt u terecht op 
www.nieuwegein.nl/veiligheid  

HENNEPKWEKERIJEN 
IN NEDERLAND
In Nederland zijn er naar 
schatting 10.000 tot 30.000 be-
drijfsmatige hennepkwekerijen. 
Er is sprake van bedrijfsmatige 
hennepteelt als er vijf planten of 
meer worden geteeld. Veel van 
deze hennepkwekerijen bevin-
den zich gewoon in woonwijken 
en deze veroorzaken veiligheids-
risico’s voor omwonenden. Daar-
om is het belangrijk dat hennep-
kwekerijen ontmanteld worden. 
Jaarlijks wordt bij 4.500 van de 
6.000 ontmantelde hennepkwe-
kerijen een gevaarlijke situatie 
aangetroffen door bijvoorbeeld 
overbelasting van de elektrici-
teit. Dat zorgt voor ten minste 
65 woningbranden per jaar als 
gevolg van hennepteelt. In de 
infographic op deze pagina is te 
zien wat de gevaren zijn van een 
hennepkwekerij en hoe u een 
hennepkwekerij herkent. 

Wilt u meer informatie over de 
gevaren en het herkennen van 
een hennepkwekerij? Kijk dan op 
www.nieuwegein.nl/veiligheid

Wijkagenten 
• Galecop (Hagen / Hove’s) - Sandra Offenberg
• Batau Noord en Batau Zuid (Burgen, Driften, 

Weides, Gaardes) - Wietse Hamming, Sinisa 
Stojadinovic

• Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de 
Geer, Blokhoeve (Nypels, Hoeve’s) - Gert van 
Jaarsveld, Marleen van Velzen

• Stadscentrum, Merwestein (Wallen) - Hans de 
Groot, Jasper Tips

• Fokkesteeg, Vreeswijk (Vestes, Schansen, 
Graven / Gravinnen) - Rene Schouten, Sander 
Jansen

• Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard 
(Bloemen, Mondes) - Rick-Jan Godschalk

• Doorslag en Parkhout (Vogelnamen)  
Robbert Dickhoff

• Industrie (Laagraven, Plettenburg, Ravenswade, 
de Wiers, het Klooster) - Niels Reuling

 
Wijkcoördinatoren 
• Batau-Noord/Vreeswijk  

Bas Meijer 
• Centrum Merwestein  

Irene van Egmond 
• Doorslag  

Rianne Diepeveen 
• Fokkesteeg  

Els Reinking 

• Galecop/Batau-Zuid  
Sander Derksen 

• Hoog Zandveld/Lekboulevard  
Kees de Bruin 

• Jutphaas-Wijkersloot  
Melanie Gitz 

• Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve 
Shida Versteeg

Kijk voor het meest actuele overzicht op  
www.nieuwegein.nl/wijkgerichtsamenwerken

Kijk voor het meest actuele overzicht op www.politie.nl/mijn-buurt
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Nederland telt naar
schatting tussen de 10.000
en 30.000 bedrijfsmatige
hennepkwekerijen

95%
betreft kwekerijen
in panden

Per dag worden gemiddeld
17 kwekerijen ontruimd
(bijna 6.000 per jaar)

Meld onveilige situaties bij:
• Netbeheerder
• Eigenaar woning
• Overlastmeldpunt gemeente
• Meld Misdaad Anoniem
• Politie

Per jaar ten minste
65 woningbranden
waarbij een hennep-
kwekerij wordt
aangetroffen

84%
van aansluitingen
wordt gemanipuleerd

76%
is aantoonbaar
gevaarlijk

Risico’s hennepkwekerijen

Signalen die kunnen
duiden op een
hennepkwekerij:

Risico´s van een hennepkwekerij in een woning 
voor omwonenden en (latere) bewoners: 

Afgeplakte ramen
en deuren (folie)

Warmteafgifte (warme muren,
vloeren en plafonds)

Wateroverlast of
vochtproblemen

Voortdurend zoemend,
piepend of brommend geluid

Een onbesneeuwd dak
bij sneeuwval

Voortdurend condens
op de ramen

Woning maakt een
verlaten indruk

Er is zelden of maar kort op vaste
tijdstippen iemand aanwezig

Bouw- en sjouwactiviteiten op
vreemde tijdstippen

Roosters op opmerkelijke
plaatsen; aan de gevel of het dak

Infographic: Joris Fiselier infographicsBron: Politie, Netbeheer Nederland, Stichting Salvage

Instabiliteit
(instorting)

Aantasting van de gezondheid van
omwonenden en (latere) bewoners

Door vervuiling van leidingwater,
CO2, koolmonoxide, elektrocutie,
schimmelvorming en pesticiden

Door manipulatie
van de wateraansluiting 

Door het uitgraven
van de kruipruimte

Lekkage en/of
watervervuiling

Door overbelasting
en/of kortsluiting,
vanwege:

• aangebrachte
 verlichting en ventilatie

• manipulatie gas- /
 elektriciteitsaansluiting

Brand

brand

instortingsgevaar

aantasting van de gezondheid

Scan de QR  
voor meer info


