
VEILIGHEIDS-
KRANT

Deze week is het de week van de veiligheid. Daarom ligt de eerste Nieuwe-
geinse veiligheidskrant voor u.We hebben deze krant gemaakt met de be-
doeling om u te informeren over allerlei zaken, zoals wie uw wijkagent is en 
welke telefoonnummers u gebruikt als er iets aan de hand is. Maar als burge-
meester vind ik het vooral heel belangrijk dat u ook meedoet om Nieuwegein 
(nog) veiliger te maken. Want veiligheid is iets van ons allemaal! U leest hier-
over in deze krant.

Ook kunt u een WhatsApp-
groep starten in uw straat. En 
wilt u een keer meedoen aan 
een spannende oefening? We 
organiseren binnenkort met 
de politie een clinic Signaleren 
en observeren. U kunt zich 
daarvoor opgeven. Hoe? Lees 
het in deze veiligheidskrant. 
Tot slot. Ik hoop dat we u met 
deze krant niet alleen nieuwe 
informatie geven maar u vooral 
inspireren om met elkaar en 
ons de wijken in Nieuwegein 
veiliger te maken. En ik wijs 
u graag op de prijs die u kunt 
winnen, door u aan te melden 

voor Burgernet! Ik wens u veel 
leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Frans Backhuijs
Burgemeester van Nieuwegein

Samenwerken aan veiligheid

Recent heeft de gemeente-
raad een nieuw veiligheidsplan 
vastgesteld. Daarin staat hoe 
we er voor staan, en waar we 
de komende jaren aan willen 
werken. Er staan veel streefcij-
fers in, zoals dat we het aantal 
fietsendiefstallen verder willen 

terugdringen. Om de doelen te 
bereiken werken we samen met 
de politie, het Openbaar Minis-
terie maar vooral ook met de 
stad. Ik ben ervan overtuigd dat 
samenwerking zorgt voor bete-
re resultaten. Tenslotte hebben 
we in Nieuwegein maar liefst 

60.000 paar oren en ogen! 
Nou vraagt u zich misschien af 
wat u concreet kunt doen in 
uw buurt. En wat de gemeen-
te en de politie dan doen. In 
de eerste plaats kunt u zich 
aanmelden voor Burgernet. 
Ik beveel dat van harte aan! 

DE VEELZIJDIGE BOA’S IN DE WIJK:
Op de mountainbike zijn we heel zichtbaar
Iedereen kent ze wel: de buitengewoon opsporingsambtenaar ofwel de ‘BOA’. 
De mensen van Stadstoezicht die waken over de veiligheid in hun werkgebied 
en er op toezien dat  iedereen zich in die wijk keurig aan de regels houdt. 
Daarbij hoort het signaleren van zaken die niet door de beugel kunnen en het 
actie hiertegen ondernemen. 

“We zijn echt niet alleen bezig 
met het beboeten van ver-
keerd geparkeerde auto’s”, 
zegt opsporingsambtenaar Cor 
Wenting. “We verlenen ook 
hulp waar nodig. Een probleem 
van ons werk is dat sommige 
mensen een negatief beeld 
van ons hebben, omdat zij iets 
negatiefs hebben meegemaakt. 
Daarbij weten mensen niet wat 
onze werkzaamheden zijn of be-
voegdheden zijn. En dan krijg je 
soms reacties als “hee, mogen 
jullie dat ook?”

Divers
“Onze dagen beginnen altijd 
met een briefing en eindigen 
met een debriefing. Dat is ook 
nodig, want elke dag is verschil-
lend. Tijdens elke briefing wordt 
besproken wat er de dienst 
ervoor is gebeurd, en wordt het 
werk voor die dag verdeeld. En 
die werkzaamheden zijn heel 
divers.”

Hoop geld
“Onze taak is ook opvoedkun-
dig. Een voorbeeld: Laatst trof-
fen we een groep jongeren aan 
die in de kuil op City Plaza aan 
het eten waren. En daar lag veel 
afval omheen. Toen hebben wij 
die groep daarop aangesproken 
waarna de jongeren het afval 
zelf keurig hebben opgeruimd. 
We hebben hen ook verteld dat 
een bekeuring voor het laten 
rondslingeren van afval 140 
euro kost. Vooral om hen te la-
ten beseffen dat ze de rommel 
de volgende keer uit zichzelf 
moeten opruimen.”

Meldkamer
“We reageren ook op anders-
oortige meldingen. Die komen 
dan binnen via de meldkamer. 
Zo kregen we een melding dat 
er iemand onwel was gewor-
den. Daar gaan wij natuurlijk 
direct op af. Toen we ter plaatse 
kwamen was de politie er ook 

al. Gelukkig viel het mee met 
die persoon. Diezelfde dag 
kregen we een melding van 
een vermoedelijk gestolen 
scooter. Je wilt natuurlijk dat 
de eigenaar die dan weer snel 
terugkrijgt. Maar nadat we het 
kenteken hadden gecontroleerd 
bleek alles gelukkig keurig in 
orde te zijn.”

Andere meldingen
“De meldingen zijn elke dag 
weer anders. Bijvoorbeeld 
illegaal gedumpt, soms grof 
afval en een enkele keer zelfs 
chemisch afval. Of loslopende 
honden. Maar ook jeugdover-
last of geparkeerde wrakken die 
er al heel lang staan. Daarnaast 
controleren we vergunningen 
van evenementen. De meldin-
gen komen de hele dag binnen 
bij de gemeente via telefoon, 
mail of sociale media en wij 
ondernemen daarop meteen 
actie”, aldus Wenting tot slot.
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René Nagtegaal vindt verdwenen 
kind van 2 jaar terug door melding 
Burgernet en eigen oplettendheid

“Als ik zo’n melding krijg let ik natuurlijk extra 
op, maar meer ook niet. Maar nu had ik echt 
het gevoel dat ik hier méér mee moest doen. 
Het raakte me. Ik ben dus rond gaan lopen 
in de buurt. Opeens zag ik het meisje op een 

schoolplein. Ze 
voldeed aan 
het signale-
ment. Er waren 
twee vrouwen 
bij haar maar 
die kenden 
het meisje 
ook niet. Dus 
ik belde de 
politie, die 
vijf minuten 

WhatsApp en Facebook maken Blokhoeve veiliger

Een mooie, rustige wijk met veel groen 
en ruimte. Maar ook een wijk aan de 
rand van Nieuwegein, dichtbij de grote 
stad Utrecht en uitvalswegen. En dus is 
Blokhoeve Noord een potentieel doel-
wit van mensen met snode bedoelin-
gen. Maar dan stuiten ze op de alerte 
wijkbewoners die elkaar razendsnel via 
WhatsApp of Facebook informeren als 
ze iets verdacht signaleren. 

“Tot dusver valt het erg mee met de 
criminaliteit in Blokhoeve”, zegt Nika, die 

sinds vijf jaar met vrouw en kinderen met 
veel plezier in de wijk woont. “Maar net 
als overal gebeurt hier ook wel eens wat. 
Dankzij WhatsApp en Facebook weet ie-
dereen dat meteen en houden we elkaar 
op de hoogte van de ontwikkelingen.”

Wijkplatform
Nika, die in de ICT werkt en ook beheer-
der is van de website van het Wijkplat-
form, begon twee jaar geleden met een 
WhatsAppgroep voor zijn eigen buurt, 
Het Eiland. Een idee dat vanuit het 
Wijkplatform ontstond na gesprekken 
met de politie. “We kennen elkaar hier 
allemaal wel en ik ben gewoon mensen 
gaan benaderen: wil je meedoen? Dat 
wilde iedereen wel.” 

Toch bleef de activiteit in de WhatsAp-
pgroep beperkt, merkte Nika. “Mensen 
vinden het kennelijk toch lastig om via 
WhatsApp een melding te doen. Ook 
andere WhatsAppgroepen, zoals die van 
nieuwssite PEN, kampen daarmee. Daar-
om ben ik ook begonnen met een Face-
bookgroep. En die slaat veel beter aan.” 
De Facebookgroep richt zich op de hele 
wijk en heeft inmiddels meer dan 230 

leden. “Het voordeel van Facebook is 
dat mensen sneller dingen posten en 
op elkaar reageren. De activiteit op de 
Facebookpagina is aanzienlijk hoger dan 
in de WhatsAppgroep.” 

Omdat er soms ook berichten op de 
pagina werden geplaatst die geen 
betrekking hadden op de veiligheid - 
klachten over hondenpoep, zwerfvuil of 
te hard rijden - zette Nika een tweede 
Facebookpagina op waar bewoners dit 
soort ervaringen kunnen uitwisselen. 

“Zo voorkom je dat  het doel – meer vei-
ligheid - ondersneeuwt of mensen zich 
gaan ergeren aan elkaar.”

Nika fungeert als ‘moderator’ van zowel 
de WhatsAppgroep als de Facebookpagi-
na(s). Hij zorgt ervoor dat de onderlinge 
discussies beschaafd blijven en treedt op 
als mensen, al dan niet onbewust, over 
de schreef gaan. “Wij dulden bijvoor-
beeld absoluut geen scheldpartijen of 
discriminatie. Respect voor elkaar en 
voor anderen is essentieel.”

Sociale media zoals WhatsApp en Facebook kunnen helpen buurten en wijken veiliger te maken
In Blokhoeve Noord hebben ze er ervaring mee, vertelt bewoner Nika Gerson Lohman, die een 
WhatsApp- en een Facebookgroep opzette.

TIPS VAN NIKA

• Een Facebookgroep werkt beter dan WhatsApp, leert de ervaring. Je kunt 
Facebook zo instellen dat de groepsleden automatisch een melding krijgen.

• Maak twee Facebookpagina’s voor je buurt: een die als ‘dorpspomp’ fungeert, 
waar mensen nieuwtjes en tips kunnen uitwisselen over alles wat er in de wijk 
speelt en een die alleen over veiligheid gaat. Daarmee voorkom je dat het 
aspect veiligheid ondersneeuwt en mensen zich aan elkaar gaan ergeren.

• Zorg voor een goede, neutrale moderator die de toon en de aard van de be-
richtgeving bewaakt en als het nodig is te hoog oplopende discussies afkapt of 
nare posts verwijdert. 

Hoe werkt Burgernet 
en hoe kunt u zich aanmelden?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, ge-
meente en politie met als doel de veiligheid in de wijk te vergroten. 
Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van een inbraak, 
tasjesroof of vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. 
Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen dan een spraak- of 
tekstbericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte per-
soon die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan via het 
Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de meldkamer. 
De meldkamer geeft die informatie direct door aan de politie op 
straat die daarop meteen kan ingrijpen.Met hulp van inwoners kan 
de politie slagvaardiger optreden. Op dit moment wordt landelijk 
gezien al één op de tien Burgernetacties dankzij tips van de Bur-
gernetdeelnemers opgelost. Nieuwegein telt momenteel ruim 5200 
Burgernetdeelnemers (8,5% van de bevolking) maar meer mensen 
zijn natuurlijk altijd welkom. Met meer ogen en oren in Nieuwegein 
kunnen meer daders gepakt worden.

Mensen die zich willen aanmelden voor Burgernet, kunnen dat 
doen via www.burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar of ouder kan 
meedoen. 

Als er een melding bij Buurtbemiddeling binnenkomt, belt 
de coördinator naar de indiener om over de zaak te praten. 
Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, 
vraagt de coördinator twee beschikbare buurtbemiddelaars 
er op af te gaan. Die gaan naar de indiener van de klacht, 
die Buur A wordt genoemd.  De vrijwilligers horen zijn / 
haar verhaal aan zonder daar een waardeoordeel over te 
geven en gaan vervolgens maar degene over wie de aan-
melding gaat. Dat is dan Buur B. Ook diens verhaal horen 
ze aan waarna ze, als het nodig is, een gesprek houden 
met Buur A en Buur B samen. Dat gebeurt altijd op neu-
traal terrein, bijvoorbeeld in een buurthuis.  

“Een conflict met je buren? Praat er met ze over! Wacht er niet te lang mee want dan kan het verder 
uit de hand lopen.” Dat is het advies van coördinator Buurtbemiddeling Nieuwegein, Renate Ebner. 
“Kortom,” zegt ze “wees er op tijd bij.”

Buurtbemiddeling Nieuwegein: 
“Voorkom ruzie, praat met je buren!”

VAN DE MELDINGEN DIE BIJ 
BUURTBEMIDDELING BINNENKOMEN 

WORDT 70% OPGELOST. 

‘Er is in Nieuwegein een meisje van twee jaar oud verdwenen. Let s.v.p. 
op of u haar ziet.’ Die telefonische melding kreeg René Nagtegaal van  
de Dintherseschans van Burgernet, gevolgd door een signalement. 

Integraal veiligheidsplan 2017-2020
Missie, visie, uitgangspunten en ambities van de gemeente

Door middel van het IVP willen we 
werken aan een gemeente waar inwo-
ners, ondernemers en bezoekers zich 
veilig voelen, waar het veilig is en waar 
verschillende partijen (gemeente, politie, 
OM, burgers, instanties, verenigingen 
enz.) samen werken aan het verbete-
ren van de veiligheid. Veiligheid is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Samenwerking staat daarom voorop. 
Met inwoners, ondernemers, gemeente, 
politie, Openbaar Ministerie (OM) en het 
maatschappelijk middenveld staan we 
samen voor een veilig Nieuwegein. Daar-
bij wordt criminaliteit aangepakt door 
de veiligheidsdriehoek (gemeente-poli-

tie-OM) en is er oog voor de relatie met 
zorgvraagstukken. 
In het IVP staan uitgangspunten beschre-
ven voor de aanpak van veiligheid de 
komende vier jaar:
 
Werken aan veiligheid 
vanuit de eigen kracht
Veiligheid is een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. Zowel voor inwoners, 
ondernemers, maatschappelijk midden-
veld als voor gemeente, politie en het 
Openbaar Ministerie. Daarbij zijn we 
als gemeente de verbindende schakel 
en ondersteunen we daar waar nodig, 
initiatieven vanuit de stad. 

Eén slagvaardige overheid
In de repressieve aanpak van veiligheids-
vraagstukken werken we intensief samen 
met diverse onderdelen van de overheid. 
Zo creëren we een slagvaardige over-
heid die vanuit verschillende onderdelen 
werkt aan hetzelfde doel. In de aanpak 
van veiligheidsvraagstukken werken deze 
partijen integraal samen, bijvoorbeeld in 
de vorm van integrale controles. 

Persoonsgericht werken aan 
veiligheid
Voor een effectieve aanpak van crimi-
naliteit en veiligheidsvraagstukken moet 
naast repressie en preventie, ook geke-
ken worden naar de verantwoordelijke 
persoon (of personen). 

Zorg en veiligheid verster-
ken elkaar 
Vaak zit achter een vraagstuk van crimi-
naliteit of veiligheid een andere oorzaak 
verborgen. Regelmatig gaat het dan 
(ook) om zorgvraagstukken, bijvoorbeeld 
problemen met inkomen, huisvesting of 
op sociaal vlak. Daarom is het van groot 

belang dat zorg en veiligheid hand in 
hand met elkaar gaan. 

Samenhang tussen preven-
tie en repressie
Het verbeteren van de veiligheid door-
middel van repressie gaat hand in hand 
samen met preventie (het voorkomen 
van onveiligheid). 

Naast deze uitgangspunten beschrijft het 
IVP ook de ambities die we als gemeente 
hebben voor de komende vier jaar. Zo 
willen we bijvoorbeeld een 25% afname 
realiseren van het aantal autokraken. 
Om deze ambities te realiseren zal een 
uitvoeringsplan worden opgesteld. In dat 
uitvoeringsplan zal concreet beschreven 
worden wat we samen met inwoners, 
ondernemers en veiligheidspartners 
willen gaan doen om de veiligheid te 
verbeteren. Dit plan zal jaarlijks worden 
bijgesteld. 

Met dit nieuwe IVP gaan we samen met 
u als inwoner of ondernemer werken 
aan de veiligheid in onze gemeente. 

 
Veiligheid is een belangrijk en veelzijdig onderwerp. Het werken 
aan een verbetering van de veiligheid vraagt een integrale aan-
pak. In het Integraal Veiligheidsplan 2017-2020 (IVP)  beschrijven 
we als gemeente wat onze missie, visie, uitgangspunten en am-
bities zijn op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. 
Voor ons als gemeente is de opgave om samen met onze  part-
ners op het gebied van veiligheid, een afname van criminaliteit en 
een verbetering van het veiligheidsgevoel te bewerkstelligen. 

DOE MEE 
AAN 
BURGERNET 
EN MAAK 
KANS OP 
EEN LEUKE 
PRIJS!

PRIJS

Als nieuw lid kunt u nog 
een leuke prijs winnen 
ook. Na loting wordt na-
melijk één van de nieuwe 
deelnemers uitgenodigd 
om een dienst mee te lo-
pen met de politie. 
De loting gebeurt onder 
de aanmeldingen tussen 
nu en 1 november 2016. 

Alle reden dus om u aan te 
sluiten bij Burgernet. 

KOM ER BIJ! 

later ter plaatse was. Niet veel later kon een 
zeer opgeluchte moeder haar kind weer in de 
armen sluiten. En dat geeft je natuurlijk veel 
voldoening.” René, en met hem alle andere 
Burgernetdeelnemers, krijgen gemiddeld eens 
per week een melding van Burgernet. Soms 
gaat het over vermiste kinderen, soms ook 
over verdachten van een criminele daad. In 
wezen heeft de politie in zulke gevallen hon-
derden ogen extra, wat ook wel blijkt uit de 
resultaten. Dankzij de waakzaamheid van de 
Burgernetdeelnemers zijn al vele zaken opge-
lost. René: “Met Burgernet draag je actief bij 
aan een veilige wijk en een veilige stad en dat 
geeft een goed gevoel en levert ook nog eens 
veel nieuwe sociale contacten op. Ik kan het 
echt iedereen aanraden.”    

Bel 112

Verdachte 
situatie?

Praten moet mogelijk zijn
Als coördinator beoordeelt Renate de meldingen en stuurt ze de 
twaalf vrijwilligers aan. “We kunnen niet altijd bemiddelen” zegt 
ze. “Voorwaarde is wel dat de buren de mogelijkheid hebben 
om met elkaar in gesprek te gaan. Als iemand erg in de war is of 
zelfs een psychose heeft is dat niet goed mogelijk. Dan komen er 
andere hulpverleners aan te pas.”   
 
Opluchting
“Ik hoor vaak van  mijn vrijwilligers dat ze het erg leuk vinden 
om te doen omdat het in de meeste gevallen om aardige mensen 
gaat. Dat valt ze elke keer weer op. En iedereen is blij om zijn 
verhaal eens te kunnen doen. Dat lucht ook op. Het inroepen 
buurtbemiddeling is overigens helemaal geen schande. Het komt 
in alle lagen van de bevolking voor en het kan iedereen overko-
men. Het kan heel vervelend zijn als je ruzie met je buren hebt. 
Het kost veel energie en het levert vaak alleen maar stress en er-
gernis op. Aarzel niet in zo’n geval en meld het. Het werkt vaak 
heel bevrijdend als het probleem opgelost kan worden.” 

De mensen van Buurtbemiddeling Nieuwegein hebben al heel 
wat burenruzies voorbij zien komen. “En overal”, zegt Renate. 
“Het komt in alle wijken voor.” De meest voorkomende oorza-
ken van burenruzies zijn geluidsoverlast, pesterijen en overlast 
door huisdieren. Gemiddeld zeventig keer per jaar wordt de hulp 
ingeroepen van Buurtbemiddeling. Vroeger was dat een taak 
voor de wijkagent of de woonconsulent. Nu doen betrokken 
vrijwilligers dat werk.

 
Samen aan één tafel
Buurtbemiddeling komt in actie als buren een conflict hebben 
waar ze samen niet uitkomen. Bijvoorbeeld vanwege een boom 
die in de weg staat of vanwege geluidsoverlast. Het lijken vaak 
onoplosbare problemen maar niet voor de vrijwilligers van Buurt-
bemiddeling. Die zijn er in getraind om mensen aan de praat 
te krijgen. In de meeste gevallen lukt het ook wel om de buren 
samen aan één tafel te krijgen. Renate: “Dan is het de kunst om 
de vragen zo te stellen dat de buren weer begrip voor elkaar 
krijgen. Als dat lukt zijn wij tevreden en de betrokken buren vaak 
ook. En dat kan een heleboel ellende en gedoe voorkomen.” 
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COLOFON

Dit is een uitgave van de gemeente 

Nieuwegein, in samenwerking met 

de politie. Aan deze uitgave kunnen 

geen rechten ontleend worden. 

Heeft u vragen over veiligheid of 

opmerkingen over deze veiligheids-

krant? Email ze naar: 

veiligheid@nieuwegein.nl

Eindredactie team Communicatie 

gemeente Nieuwegein

Redactie interview WhatsApp 
en Facebook maken Blokhoeve 
veiliger Johan Nebbeling

Ontwerp Anneloes ontwerpt

Drukwerk LibertasPascal

Oplage 28.000 stuks

Oktober 2016

Wijkagenten Nieuwegein

Batau Noord en Batau Zuid
Wietse Hamming • wietse.hamming@politie.nl
Rick-Jan Godschalk • rickjan.godschalk@politie.nl

Vreeswijk en Lekboulevard
Yolanda van Elteren • yolanda.van.elteren@politie.nl

Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer
Sandra Offenberg • sandra.offenberg@politie.nl

Centrum en Industriegebieden
Sander Jansen • sander.jansen@politie.nl

Jutphaas Wijkersloot en Zuilenstein
Gert van Jaarsveld • gert.van.jaarsveld@politie.nl

Hoog Zandveld en Zandveld
Marleen van Velzen • marleen.van.velzen@politie.nl

Doorslag
Robbert Dickhoff • robbert.dickhoff@politie.nl

Fokkesteeg en Merwestein
Linda Dalhuisen • linda.dalhuisen@politie.nl
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U werkt als deelnemer aan Burgernet of 
Waaks of als lid van een buurtpreventie- of 
signaleringsteam  al actief mee om verdachte 
situaties te melden en verdachten te vinden. 
Ik waardeer uw betrokkenheid bij de veilig-
heid in de wijk zeer! Hiermee worden meer 
woninginbraken voorkomen en vaker verdach-
ten op heterdaad gepakt. Daarom nodigen 
wij u graag uit voor een clinic Observeren en 
signaleren. Het is een spannende clinic die we 
samen met de politie verzorgen! 

U leert tijdens de clinic bijvoorbeeld:
• Wat is afwijkend gedrag?
• Wat is een verdachte situatie?
• Hoe kunt u situaties onopvallend observeren?
• Hoe kunt u signalementen nog beter om-

schrijven en onthouden?
• Wanneer belt u de politie?
• Hoe gaat de politie om met uw melding?

Ook stellen één of meerdere wijkagenten zich 
aan u voor en geven ze uitleg over hun rol in 

de wijk. Er is alle ruimte voor uw vragen en 
interactie. Er is plaats voor maximaal tachtig 
deelnemers en vol = vol. Dus meld uzelf snel 
aan door een e-mail te sturen naar veilig-
heid@nieuwegein.nl  onder vermelding van 
‘Clinic’. Door deze clinic willen we - samen 
met u - uw wijk/gemeente nog veiliger 
maken! 

Geef inbrekers geen kans Woningin-
braakbestrijding is nog steeds topprioriteit. 

Daarom pakken gemeenten, politie, OM en 
inwoners in onze regio vanaf begin oktober 
de woninginbraken met frisse kracht samen 
aan, onder het motto ‘Geef inbrekers geen 
kans’. 

Graag tot ziens bij de clinic! 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Frans Backhuijs
(ook namens de politie en OM)

Spannende oefening op 2 november: clinic observeren voor actieve Nieuwegeiners - Uitnodiging van de burgemeester

Teamchef politie: Geef inbrekers, straatrovers 
& overvallers geen kans!
Bij Andrea Visser (43) uit de wijk Galecop  werd een aantal jaar geleden ingebroken. Zij was niet 
thuis toen de inbreker zijn slag sloeg. En de crimineel had ‘slechts’ een laptop meegenomen, zegt 
ze. Toch heeft ze anderhalf jaar lang heel slecht geslapen. “Het is het idee dat iemand in je huis 
is geweest.” Hoewel ze na de inbraak meteen goede sloten op de deur heeft laten zetten en alle 
preventietips ter harte heeft genomen, voelt ze zich nog steeds niet altijd veilig in haar eigen huis.

Ingrijpend
De politie weet hoe ingrijpend een wo-
ninginbraak is. Net zoals straatroven en 
overvallen. Niet voor niets zet de politie 
alles op alles om juist deze misdaden op 
te lossen en de daders te pakken. Het 
heeft topprioriteit. Volgens teamchef 
Ronald Moes is het echter ook belangrijk 
dat inwoners zelf maatregelen treffen. 
Vooral van oktober tot maart, want dan 
zijn inbrekers, straatrovers en overvallers 
extra actief. 
Moes: “De verhalen zijn soms hartver-
scheurend. Slachtoffers voelen zich zó 
bedreigd. Ouderen durven niemand 
meer binnen te laten en gaan de straat 
niet meer op. Maar ook jongeren die 

PREVENTIETIPS

INBRAAK VOORKOMEN
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk
• Sluit deuren en ramen af, ook als 

u even naar boven loopt
• Gebruik tijdschakelaars en instal-

leer buitenverlichting eventueel 
met schermerschakeling

OVERVAL VOORKOMEN
• Stimuleer pinbetalingen
• Maak een draaiboek voor wat te 

doen bij een overval
• Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ 

principe: Rustig blijven, Accepte-
ren van de situatie, Afgeven van 
het gevraagde, Kijken

STRAATROOF VOORKOMEN
• Houd uw tas altijd dicht, met de 

rits naar u toe
• Houd dure spullen niet zichtbaar 

in de hand

MEER TIPS EN INFO
Kijk op www.politie.nl

op straat of in het openbaar vervoer 
hun mobieltje gebruikten toen het werd 
afgepakt, zijn helemaal van slag. Zeker 
als er geweld bij te pas kwam.” 

Preventie
Zijn wijkagenten en de overige team-
leden zitten er bovenop. “We moeten 
een vuist maken. Samen met de ge-
meente, woningbouwverenigingen, het 
Openbaar Ministerie en natuurlijk met 
de bewoners en ondernemers zelf. We 
zitten de daders op de hielen en als we 
ze pakken gaan ze de cel in. Maar het 
gaat er vooral om dat je als inwoners zo 
veel mogelijk voorkómt dat je slachtof-
fer wordt.  De meeste inbraken ge-

beuren nog steeds bij mensen die hun 
deuren en ramen niet goed afsluiten, 
die geen stevig slot op de deur hebben 
of die duidelijk zichtbaar op vakantie 
zijn. Met de rolluiken naar beneden, 
een stapel post in de gang en de gordij-
nen dicht.”

Bel 112 bij spoed of heterdaad 
Tot slot heeft de teamchef nog een 
belangrijk punt. “Hoort of ziet u iets 
ongewoons? Een vreemde auto in de 
straat? Een persoon op de uitkijk? Een 
raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet 
en bel direct 112 bij spoed of heterdaad. 
We kunnen beter een keer te veel ko-
men dan een keer te weinig!”


