terugblik 2018
November 2018 | Terugblik Week van de Veiligheid 2018

recordaantal activiteiten in 2018
Met het invallen van de donkere
dagen in oktober neemt de kans
op criminaliteit toe. Ondernemers
en hun medewerkers kunnen veel
ellende voorkomen door preventieve maatregelen te treffen. Sinds
2005 is week 41 daarom omgedoopt
tot de Week van de Veiligheid.
Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te
brengen.
Koninklijke Horeca Nederland,
Transport en Logistiek Nederland,
Detailhandel Nederland, VNO-NCW,
MKB-Nederland, de PVO’s/RPC’s,
het ministerie van Justitie en
Veiligheid, het CCV, meer dan 150
gemeenten en veel wijkagenten
zetten zich flink in om van de week
een succes te maken.
In 2018 vonden er maar liefst 300
landelijke en lokale activiteiten
plaats, een recordaantal! In deze
uitgave blikken we terug.
300 activiteiten op de kaart van de Week van de Veiligheid.

wel-zo-veilig-awards voor ondernemers
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, burgemeester
Krikke van Den Haag en ongeveer
100 Haagse ondernemers schoven
maandag 8 oktober aan bij het
landelijke ondernemersontbijt in
het museum voor communicatie,
COMM, in Den Haag. Hier werden
de ‘Wel-zo-veilig-Awards’ uitgereikt aan ondernemers die veiligheidsmaatregelen hebben genomen
om hun onderneming én personeel
te beschermen tegen criminaliteit.
De awards werden uitgereikt in de
categorieën horeca, detailhandel
en transport. De brancheorganisaties zetten de winnaars flink in het
zonnetje:

Mainfreight Europe uit ‘s-Heerenberg ontving de award in de categorie
Transport van Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek
Nederland.

week van de veiligheid in teken van
internetcriminaliteit bij bedrijven

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan het woord tijdens
landelijk ondernemersontbijt.
Bij de start van de Week van de
Veiligheid riep minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
kleine bedrijven op zich beter te
wapenen tegen internetcriminaliteit. Internetcriminelen hebben
in 2018 namelijk bij ruim de helft
(52%) van de kleine bedrijven
geprobeerd geld of gegevens buit
te maken, zo bleek uit het Alert
Online-onderzoek onder mkb’ers
dat op maandag 8 oktober bekend
werd gemaakt. Phishing en acquisitiefraude zijn hierbij de meest
gebruikte methodes. En hoewel
de dreiging bij kleine bedrijven
toeneemt, maken zij zich juist
steeds minder zorgen over hun
digitale veiligheid.
In 2017 maakte 65% van de kleine
bedrijven met één tot negen werknemers zich nog weinig zorgen over
de digitale veiligheid op de zaak.
In 2018 is dit percentage gestegen
naar 75%. De onbezorgdheid is
onterecht. “Steeds meer kleine
bedrijven werken ook digitaal;
bestellingen en betalingen worden
online gedaan, bedrijfsprocessen

worden aangestuurd door computers,” aldus Grapperhaus. “Dat
biedt kansen om makkelijker en
sneller het werk te doen, maar
maakt een bedrijf ook kwetsbaar.
Er hoeft maar één medewerker
op een verkeerde link te klikken
en het bedrijf ligt stil. Met grote
financiële schade en een deuk in
de reputatie tot gevolg.” Grapperhaus trekt daarom nog dit jaar 1,2
miljoen euro uit voor trainingen en
voorlichting aan mkb’ers. “Het is
belangrijk dat ondernemers goede
informatie krijgen welke risico’s er
zijn, zodat ze weten welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.”
Tijdens de Week van de Veiligheid
konden mkb’ers al aan tal van activiteiten deelnemen om hun kennis
en vaardigheden op het gebied van
internetveiligheid te vergroten.
Bijvoorbeeld tijdens een van de
cybercrimeontbijtjes, de trainingen
Cybercrime ‘Digitaal Veilig’, het
minisymposium over cybercrime en
cybersecurity op de Haagse Hogeschool en het Cyberveiligheid Event
van Cyberwerf.

tips voor betere internetveiligheid
In de Week van de Veiligheid
kregen mkb’ers en hun werknemers de volgende tips om zich
beter te beschermen tegen internetcriminelen:
1.
Feestcafé Bugsy’s uit Haarlem ontving de award in de categorie Horeca
van Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
Jumbo Ten Brink Food Herenhof uit Alphen aan den Rijn ontving de
award in de categorie Detailhandel van Sander van Golberdinge,
directeur Detailhandel Nederland.

In deze uitgave geven het CCV en
het ministerie van Justitie en Veiligheid een terugblik op de Week van de
Veiligheid 2018. Neem voor meer informatie contact op met Colin Voetee,
CCV-adviseur, colin.voetee@hetccv.nl
of kijk op deweekvandeveiligheid.nl.

bekijk de filmpjes
over de winnaars op
deweekvandeveiligheid.nl/wel-zo-veiligawards

2.

Maak back-ups. En doe
dit regelmatig. Bewaar de
back-up op een veilige plek.
Zo beperk je de schade als
bijvoorbeeld door ransomware je bedrijfsdata gegijzeld
wordt.
Draai updates direct. Van al je
software en op alle apparaten
die je werknemers voor het
werk gebruiken. Zo voorkom
je dat virussen gebruikmaken
van kwetsbaarheden in oude
versies van programma’s. Het
helpt om hiervoor automatisch
updaten in te stellen.

3.

4.

5.

Klik niet zomaar op bijlagen
of links in e-mails. Leer
jezelf en ook je medewerkers
valse e-mails te herkennen.
Daarmee proberen criminelen zakelijke informatie te
ontfutselen of malware op je
computer en bedrijfsnetwerk
te installeren.
Gebruik niet zomaar openbare
wifi-netwerken. Hoe handig
ook, openbare wifi is niet
veilig. Laat je werknemers
onderweg alleen 4G gebruiken
of verbinding maken via een
beveiligde VPN-verbinding.
Maak afspraken en train je
medewerkers. Zorg dat zij
weten wat zij moeten doen
en hoe zij dat moeten doen
om internetcriminaliteit te
voorkomen.
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tweets
@statistiekcbs
Het wordt weer vroeger donker.
Tijd voor de Week van de Veiligheid. Hoeveel mensen laten licht
branden als ze weg zijn? #wvdv
#preventie #inbraak

ben jij voorbereid op criminaliteit? khn, gemeenten en politie werken
samen om veiligheid cafetaria’s te
verbeteren

@Financiën
Het is de Week van de Veiligheid
met als thema cyberveiligheid.
Het kabinet investeert in 2019
€ 0,5 miljard in veiligheid, waarvan een deel voor #cyberveiligheid. Wat betekent veiligheid
voor jou? Wij vroegen het op
straat.

@ALBRANDSWAARDzh
Verklein de kans op #fietsdiefstal
en laat uw fiets morgen gratis
graveren tussen 16.00 en 18.00
uur bij metrostation Rhoon
#WvdV #WeekvandeVeiligheid
#SamenvoorVeilig

@arnoudrodenburg
De Week van de Veiligheid is
begonnen, kom ook en doe mee!
Hand in hand voor een veilig
Midden-Delfland!

De horeca doet elk jaar mee aan
de Week van de Veiligheid om de
veiligheid voor horecaondernemers, medewerkers en gasten te
verbeteren. Koninklijke Horeca
Nederland, de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg
en politieteam Groene Beemden
startten in het kader van de Week
van de Veiligheid een pilot om de
veiligheid in cafetaria’s te verbeteren: Snackbars in de deelnemende
gemeenten kregen een magneet-

Ook dit jaar kleurde de Malietoren in Den Haag rood. Automobilisten
die de stad aandeden, werden met de confronterende vraag en tevens
campagneslogan ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’ wakker geschud en
op de Week van de Veiligheid gewezen.

slot op de deur. Met een magneetslot kan een ondernemer met één
druk op de knop de deur in de
avonduren sluiten en op afstand
openen wanneer een gast aanbelt.
De deur gaat alleen het laatste
uurtje in de wintermaanden, als
het buiten donker wordt, op slot.
Dit moet bijdragen aan een veilige
ontmoetingsplek voor gasten en
een veilige werkplek voor medewerkers. De pilot duurt tot 1 juni
2019.

centrum fietsdiefstal viert 10-jarig
bestaan met congres in week van
de veiligheid

kbo-pcob lanceert app tegen
babbeltrucs
Seniorenorganisatie KBO-PCOB
lanceerde in de Week van de Veiligheid een virtuele weerbaarheidstraining voor senioren. Met deze
multifunctionele training kunnen
ouderen hun weerbaarheid verhogen en beter weerstand bieden
tegen de zogenoemde babbeltruc.
De huidige voorlichtingscampagnes
richten zich met name op gedragsverandering, waarbij informatie en
praktische adviezen worden gegeven om babbeltrucs te voorkomen.
Maar waarschuwen alleen helpt
onvoldoende, zo leert de praktijk.

Daarom ontwikkelde KBO-PCOB
met behulp van de Vrije Universiteit van Amsterdam een aanvullende methode om mensen meer
bewust te maken van hoe ze
moeten handelen bij babbeltrucs.
In een zestal situaties wordt de
babbeltruc virtueel nagebootst en
kan er worden geoefend om de
oplichter succesvol te weerstaan.
De virtuele weerbaarheidstraining
van KBO-PCOB is gratis beschikbaar
via Google Play Store en de App
Store onder de naam ‘trucs tegen
babbeltrucs’.

@BPT_Steenvoorde
Supergeslaagde en gezellige
avondronde gelopen samen met
wijkwethouder @Jorkevdp en
wijkagent @WagSTeenvNoord
diverse zaken gecontroleerd en
gemeld in kader van @WvdVeiligheid #WeekvandeVeiligheid

Senioren aan de slag met virtuele weerbaarheidstraining.

Titus Visser, directeur AVc, in gesprek met dagvoorzitter Patrick van den
Brink, directeur CCV.
‘10 jaar in de hoogste versnelling’,
zo luidde het congres van Centrum
Fietsdiefstal waarin werd teruggeblikt, maar waar vooral oog voor
de toekomst was. Fietsdiefstal
tegengaan is in het belang van
iedereen en blijft om actie vragen.
In de afgelopen tien jaar is het
aantal gestolen fietsen gedaald
van 800.000 naar 500.000 en de
aangiftebereidheid is gestegen van
20% naar 25%.
Toch moet het aantal fietsdiefstallen nog meer omlaag, om het
fietsgebruik te laten stijgen. “De
introductie van connected bikes
gaat het speelveld naar mijn
overtuiging enorm veranderen”,
zegt Titus Visser, directeur stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
over de toekomst. “Doordat fietsen

na diefstal in toenemende mate
traceerbaar zijn, gaat er een
opsporingsvraag ontstaan. De politie zal hier alleen niet aan kunnen
voldoen. Ik ben ervan overtuigd
dat publiek-private samenwerking
hier de sleutel voor succes zal
zijn.”
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luchthavenbeveiliger marcel
hartevelt heeft de V-factor

leren van elkaars ervaringen tijdens bijeenkomst
veilig uitgaan
Op donderdag 11 oktober woonden ruim honderd deelnemers de
bijeenkomst ‘Veilig Uitgaan, samen
voor gastvrij’ bij in de Arminiuskerk te Rotterdam. “Zoveel
gemeenten zijn met dit onderwerp
bezig. Volgens mij kunnen we door
elkaars ervaringen en experimenten te delen steeds beter worden
in het creëren van een prettige
omgeving in het uitgaan”, aldus
locoburgemeester van Rotterdam,
Bert Wijbenga, die ook op de
bijeenkomst sprak.

Naast een presentatie over de
resultaten van het onderzoek naar
seksueel overschrijdend gedrag
in het Rotterdamse uitgaansleven
en een pitch over het gebruik
van lachgas in het uitgaansleven,
gingen de deelnemers in diverse
workshops aan de slag.
In de workshop over ID-fraude
onder jongeren spraken ze niet
alleen over, maar ook met jongeren over identiteitsfraude in het
uitgaansleven. In de workshop
Preventie#MeToo kregen de deel-

nemers een kijkje in de keuken
van de publiekscampagne in het
uitgaansleven en weerbare jongeren van expertisecentrum Rutgers.
De rondleiding over de Witte
Withstraat met de stadsmarinier
bood een blik achter de schermen van het uitgaansleven in de
omgeving en in de workshop over
de kracht van integrale samenwerking brainstormden de deelnemers
over de vraag: Hoe zien toezicht en
preventie er over vijf jaar uit op
een zaterdagavond?

Locoburgemeester van Rotterdam,
Bert Wijbenga, aan het woord
tijdens bijeenkomst veilig uitgaan.

Stadsmarinier Arwin Siermans vertelt meer over de Witte de Withstraat.

Winnaar Marcel Hartevelt met finalisten Amber van Voorst tot Voorst en
Astrid van der Stok.
Tijdens het landelijke ondernemersontbijt bekroonde het Sociaal Fonds
Particuliere Beveiliging (SFPB) beveiliger Marcel Hartevelt (41) met de
V-factor. Volgens de vakjury voelt hij de verantwoordelijkheid als beveiliger op luchthaven Schiphol en realiseert hij zich dat zijn werk onderdeel
is van een groter geheel. Na 23 dienstjaren is hij een inspirerend voorbeeld voor collega-beveiligers.

elke dag een tip voor ondernemers

eerste landelijke congres over buurtpreventieinitiatieven in week van de veiligheid

Ga naar deweekvandeveiligheid.nl/veiligheidstips om de poster met alle
tips te downloaden.

vlogger brengt activiteiten in
beeld

Op zaterdag vond het eerste landelijke congres ‘De toekomst van
buurtpreventie-initiatieven’ plaats.
Het congres werd georganiseerd
door Buurttoezicht Lansingerland
(Bleiswijk, Bergschenhoek en
Berkel en Rodenrijs) en de gemeente Lansingerland. Vanuit het
hele land kwamen buurtpreventen
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te kijken hoe de initiatieven elkaar in de toekomst kunnen
versterken. Onder leiding van CDA
Tweede Kamerlid Chris van Dam
gaven prominente sprekers zoals
onderzoeker Vasco Lub interessante presentaties. Het was een
groot succes, waarbij de gemeente
Barneveld het stokje overneemt
om volgend jaar een soortgelijk
congres te organiseren.
Brandmeester Klaas van Veen wil door middel
van voorlichting brandveiligheid bevorderen
Klaas van Veen is clustercoördinator ‘Brandveilig leven’ en gaat over het
gebied Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Hij geeft voorlichting en
doet presentaties waarmee hij probeert het bewustzijn van de mensen
te vergroten zodat de kans op brandongevallen zo klein mogelijk wordt.
In verband hiermee bezoekt hij scholen, seniorenbijeenkomsten en is hij
aanwezig bij allerlei evenementen. Klaas vat zijn doelgroep samen als
van 3 tot 103…

Wekelijkse informatie van gemeente De Wolden
10 oktober 2018 l nummer 41

Werk mee aan een
veilige leefomgeving
Werk samen met uw gemeente en
politie aan veiligheid in uw buurt.
Hoe meer mensen aan Burgernet
deelnemen, hoe groter de kans dat
een verdacht of vermist persoon
wordt opgespoord.
Als u deelnemer bent, ontvangt u een
spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een
persoon of voertuig. Heeft u informatie
dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Door Nick Ehbel
Scholen
Klaas van Veen trekt op met de politie en gaat samen met hen de
scholen af. In Rotterdam doet hij dat
ook met de ambulancedienst. Hij
vertelt: “Ik neem m’n tankautospuit

De kinderen krijgen foldertjes en
een fluorescerende armband. Hij
vervolgt: “Via één kind kan je zo een
hele familie bereiken. Hebben jullie
thuis een rookmelder? Hoe klinkt
die als die afgaat? Ik heb het over

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: diefstal, inbraak, doorrijden na
een aanrijding, beroving en vermiste
personen.
Steeds meer inwoners doen mee!
Er zijn nu al meer dan 2.000
deelnemers in De Wolden.

Buurtteams De Wolden

In de Week van de Veiligheid ging
vlogger Chrissy op pad. Zij nam
de kijkers mee naar verschillende
evenementen en ging op zoek naar
dé manier waarop je jezelf kunt
voorbereiden op criminaliteit.

Maakt u zich zorgen over iemand?
Ervaart u overlast? Of hebt u een
vraag, maar u weet niet bij wie u
terecht kan?
Soms is het lastig om de juiste
organisatie voor uw vraag te vinden
en soms heeft u meerdere organisaties nodig. Daarom zijn verschillende organisaties nu verenigd in twee
Buurtteams binnen De Wolden.

WhatsApp
groepen

Hoe werkt het?
Wie iets verdachts ziet, belt eerst 112.
Daarna stuurt de melder een beschrijving
van de verdachte situatie en/of persoon
aan de whatsappgroep. Andere groepsleden
kunnen reageren. Één persoon doet hiervan
melding bij de politie.

Een buurt WhatsApp groep is een burgerinitiatief onder bewoners van een bepaalde buurt of
wijk. De leden van de groep kunnen met een
berichtje verdachte situaties snel met elkaar
delen. Een buurt WhatsAppgroep helpt bij het
verminderen van criminele activiteiten in uw
wijk of buurt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal
inbraken wel tot de helft kan afnemen!

In De Wolden zijn voor zover bekend enkele
groepen actief. Wilt u zelf ook een WhatsAppgroep starten of mee doen met een bestaande groep, kijk dan voor meer informatie en
de huisregels op www.wabp.nl.
Tevens draagt stichting WABP zorg voor de

Tips voor in en om je huis
• Bel altijd 112 bij een verdachte
situatie.
• Sluit altijd je ramen en doe de
deur op slot als je (even) het
huis uit gaat. Laat ’s avonds een
lamp aan, zodat het lijkt alsof
iemand thuis is. Dit kan met
tijd- of schemerschakelaars.
• Leg kostbare apparatuur (laptop,
pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
• Bewaar niet te veel contant geld
in huis.
• Maak afspraken met je buren
om op elkaars huis te letten als
je voor langere tijd weg bent.
• Heb je struiken rondom je huis?
Zorg ervoor dat deze kort zijn,
zodat je huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.

Informeer ook de wijkagent over het bestaan
van de WhatsAppgroep. Zo kan er makkelijk
informatie gedeeld worden.
Wilt u weten wie uw wijkagent is,
kijk dan op www.politie.nl.

Signalen die kunnen
duiden op een
hennepkwekerij:

brand

Nederland telt naar
schatting tussen de 10.000
en 30.000 bedrijfsmatige
hennepkwekerijen

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

instortingsgevaar

Een onbesneeuwd dak
bij sneeuwval

aantasting van de gezondheid

Voortdurend zoemend,
piepend of brommend geluid
Roosters op opmerkelijke
plaatsen; aan de gevel of het dak

Brand
Door overbelasting
en/of kortsluiting,
vanwege:

Afgeplakte ramen
en deuren (folie)

• aangebrachte
verlichting en ventilatie
95%
betreft kwekerijen
in panden

Warmteafgifte (warme muren,
vloeren en plafonds)

• manipulatie gas- /
elektriciteitsaansluiting

Wateroverlast of
vochtproblemen
Voortdurend condens
op de ramen

84%
van aansluitingen
wordt gemanipuleerd

Woning maakt een
verlaten indruk

Lekkage en/of
watervervuiling
76%
is aantoonbaar
gevaarlijk

Door manipulatie
van de wateraansluiting

Er is zelden of maar kort op vaste
tijdstippen iemand aanwezig
Bouw- en sjouwactiviteiten op
vreemde tijdstippen

Door het uitgraven
van de kruipruimte

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

Aantasting van de gezondheid van
omwonenden en (latere) bewoners
Door vervuiling van leidingwater,
CO2, koolmonoxide, elektrocutie,
schimmelvorming en pesticiden

Bron: Politie, Netbeheer Nederland, Stichting Salvage

het aanrecht als ze gaan koken of
eieren bakken. Dat niet de rol keukenpapier vlak naast het gas moet
staan.”

dere gemeentes hebben. Zeker als
het gaat om vervuilde woningen of
die van horders, dat zijn verzamelaars die het hele huis vol hebben
staan. Samen met gemeente of
GGD bieden we hulp, maken een
Senioren
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Weekeen
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ken in de stoelDe
bij het
raam,van
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Week
de in
Veiligheid
zonnetje, worden slaperig. Puzzel kapstok. Anderen zijn klein behuisd
duurt tot en met 14 oktober 2018.
gemaakt en bril in raamkozijn met en hebben in hun meterkast allerlei
zonnetje erop, werkt als brandglas.” spullen, hun fiets in de gang tegen
diefstal. Of plastic schrootjes aan de
“Bij seniorenbijeenkomsten neem muur of plastic plafonds, scootmoik de mensen met een Powerpoint- bielen in galerijen. Als een scootmopresentatie mee op reis door hun biel in brand vliegt, komen er giftige
huis. Heeft u rookmelders, heeft u gassen als blauwzuurgas vrij!”
zo’n televisie, heeft u een elektri- om mee te lopen met de “kinderbuurtsche deken?“
Brandveiligheid
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De brandweerman legt uit: “De sa- van
schienVeen
wel door
aan hun bewust
ouders. Het
menwerking met de gemeente maken van brandgevaren en daarbetekent sowieso veel goeds voor de
moet nog groeien. Met Rotterdam mee de brandveiligheid, dus de veitoekomst,” zegt burgemeester Grootenhebben we een convenant en dat ligheid in het algemeen, te vergroboer-Dubbelman enthousiast.
zouden we ook heel graag met an- ten.

Veiligheid staat hoog in het vaandel

Uw vragen, zorgen of meldingen
kunt u mailen naar:
buurtteam@dewolden.nl
Wij nemen zo spoedig mogelijk
contact met u op.

Veel mensen zien de
burgemeester vaak als
de persoon die de lintjes
doorknipt, belangrijke
bezoekjes aflegt en
toespraken houdt.
Maar wat veel mensen
niet weten, is dat de
burgemeester ook
verantwoordelijk is voor
de openbare orde en
veiligheid op het eiland.

zichtbaarheid en vindbaarheid van de beheerders van de WhatsAppgroepen.
Op deze manier kunnen geïnteresseerden
snel en eenvoudig in contact komen met een
beheerder in de buurt.
Wij verzoeken daarom ook alle bestaande
beheerders in De Wolden zich aan te melden
op deze website!

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

Per jaar ten minste
65 woningbranden
waarbij een hennepkwekerij wordt
aangetroffen

Vlogger Chrissy in gesprek met
Robèr Willemsen, voorzitter
Koninklijke Horeca Nederland.

Echten, Ansen en Eursinge, Noord
ligt boven de A28 en Zuid bestaat
uit: Alteveer, Kerkenveld, Linde,
Drogteropslagen, Zuidwolde, Fort en
Veeningen ligt onder de A28.

Risico’s hennepkwekerijen

Voorkom woninginbraak!

Tips om
woninginbraak
te voorkomen
Je wilt voorkomen dat iemand
inbreekt en waardevolle spullen
uit je huis steelt. Lees hier hoe je
zelf de kans op een woninginbraak
kunt verkleinen.

Binnen de buurtteams werken
de volgende organisaties samen:
Gemeente De Wolden, Stichting
Welzijnswerk De Wolden, politie,
Actium, Cosis, en GGZ. Het gebied
is in twee stukken opgedeeld. De
Wolden Noord en Zuid, waarbij de
scheidingslijn de A28 is. Noord bestaat uit de dorpen: Koekange, Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde,
Weerwille, Berghuizen, Ruinen,

Instabiliteit
(instorting)

Vlogs gemist? Kijk ze terug op
deweekvandeveiligheid.nl/terugblik.

mee. Die is helemaal hufterproef,
want een normale tankauto is niet
zo kindvriendelijk. In deze auto hebben we alle gevaarlijke dingen weggehaald, voor de rest alleen nog
maar dummies. Er zijn wel echte

zaklantaarns, een warmtecamera
en de spuiten. De ene helft van de
bus is expositieruimte voor de media met een groot videoscherm,
geluid en foldermateriaal. De andere helft is een brandweerauto
met echte gereedschappen, zoals
die waarmee je auto’s kunt open
knippen.”

Leden van het buurtpreventieteam aan het woord:
Door Sam Fish

Speciaal voor de Week van de Veiligheid en de start van het Donkere
dagen offensief is een aantal buurtpreventieteamleden gevraagd
om iets te vertellen over buurtpreventie.
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Week van de Veiligheid
Week van de veiligheid: Net als voorgaande jaren staat ook dit jaar de tweede week van
oktober volledig in het teken van veiligheid. Met de donkere dagen voor de deur is dit het
aangewezen moment om aandacht te hebben voor veiligheid!
Programma in het kort:
Zaterdag 6 oktober
: Open dag politie, politiebureau Limaweg,10.00-16.00 uur
Maandagavond 8 oktober
: ‘Boef in de wijk!’ in de wijk Zuidplas
Dinsdagmiddag 9 oktober: : Bijeenkomst ouderenmishandeling Anne Frank Centrum
Woensdagavond 10 oktober : Meelopen met team Buurtpreventie wijk Zuid& Oost
Vrijdagmiddag 12 oktober: : Tent in de Wijk op het Gouweplein 13.00-16.00 uur
Vrijdagavond 12 oktober
: Meelopen met team Buurtpreventie wijk Bomenwijk/Groenswaard

Vang een boef en win een prijs!
Op maandagavond 8 oktober verzamelen we om 18.00 uur en er wordt vanaf 18.30 uur ‘ingebroken in Waddinxveen’ in de wijk Zuidplas. We starten bij de PLUS. Tijdens dit interactieve
spel zoeken inwoners, politie en boa’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) gezamenlijk
naar de boef!
Vindt u de boef in de wijk? Dan wint u een veilig wonen scan, een aanpassing van hang- en
sluitwerk ter waarde van honderd euro én een ‘heter’taart.

• Preventiemaatregelen
• Buurtpreventie
De medewerkers van cluster veiligheid van
gemeente Waddinxveen, wijkagenten en
buurtpreventen zijn aanwezig.

Boef in de wijk!

Kijk ook op: www.waddinxveen.nl/veiligheid
voor meer informatie!

Twitter: @VeiligheidWveen
Waddinxveen
Facebook: Boef in de wijk

Ouderenmishandeling komt helaas vaker
voor dan we denken. In Nederland heeft 1
op de 20 ouderen er mee te maken. Onder ouderenmishandeling wordt verstaan:
lichamelijke en psychische mishandeling,
seksueel misbruik, verwaarlozing en financiele uitbuiting. Ouderenmishandeling is een
lastig onderwerp. Menig oudere praat er niet
gemakkelijk over uit angst of schaamte.
In het kader van de week van de veiligheid
organiseert de Seniorenraad Waddinxveen
in samenwerking met de gemeente Waddinxveen en Palet Welzijn twee informatiebijeenkomsten over ouderenmishandeling.
De eerste middag vindt plaats op 9 oktober
a.s. en is hoofdzakelijk bedoeld voor ouderen. De tweede middag op16 oktober a.s. is
vooral bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en anderen die in aanraking komen met
ouderen. Aan deze verdeling wordt echter
niet strak de hand gehouden als dat u beter
uitkomt! Beide bijeenkomsten vinden plaats
in het Anne Frankcentrum.
De bijeenkomsten hebben als doel deelnemers te laten beseffen dat ouderenmis-

15-10-15 13:29

A0_leerdam.indd 1

Opgeven is niet nodig, u kunt zich wel al aanmelden via de facebookpagina Boef in de Wijk
Waddinxveen. Houd u ook het twitteraccount Veilig Waddinxveen @VeiligheidWveen in de
gaten!

Ouderenmishandeling
handeling bestaat, wat het is, welke vormen er zijn en wat men als oudere, dan wel
naaste(n), kan doen om zichzelf en anderen
te beschermen. Ook weten deelnemers na
afloop hoe en waar ze hun zorgen kunnen
delen of melden.
Laat u bijpraten op 9 of 16 oktober, u
bent van harte welkom!
Waar: Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 3 in Waddinxveen
Tijd: Om 13.45 uur is de zaal open, om
14.00 uur start de presentatie.
De bijeenkomst duurt tot circa 16.00 uur. De
koffie en thee is gratis.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door:
- Te bellen naar Palet Welzijn, telefoonnummer 088 - 0234216 (Antoinette in ’t Hout)
of
- E-mail naar
info@seniorenraadwaddinxveen.nl

Buurtpreventie: voor en door wijkbewoners
Buurtpreventie is een samenwerking van
buurtbewoners. Buurtbewoners vormen een
team en gaan gezamenlijk de wijk in om veiligheid en veiligheidsgevoelens te bevorderen. Door preventief te surveilleren zorgen ze
voor een afname van overlast, vernielingen,
woninginbraken en andere incidenten. Het
levert bovendien meer sociale samenhang
op in een buurt.
Een mooie bijkomstigheid is dat u buurtbewoners beter leert kennen en gelijk een gezond ommetje in de avonduren doet!
Doet u ook mee? U kunt zich aanmelden via:
Wijk
Zuidplas/Triangel
Bomenwijk/Groenswaard
Vondelwijk/Oranjewijk
Zuid/Oost

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

whatsappzuidplas@outlook.com
buurtpreventie.waddinxveen.west@gmail.com
vondelwijk@gmail.com
buurtpreventie.waddinxveen.west@gmail.com

Datum/tijd
10 oktober 20.00 uur
12 oktober 20.00 uur

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

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 Geinoordgroep. 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.

Eerst eens een rondje meelopen? Dat kan! De rondes in de wijken staan gepland op:
Wijk
Zuid&Oost
Bomenwijk/Groenswaard

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

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

‘WIJ ZIJN EEN SOORT VAN OGEN
EN OREN VAN DE PARKEERPLAATS!’

voor jong en oud!
pakken? Het spel is leuk
Helpt u mee de dader te
zie www.waddinxveen.nl/veiligheid.
Voor informatie en spelregels
Zuidplas)
supermarkt de Plus (wijk
18:30 uur | Locatie: voor
Inloop: 18:00 uur | Start: Waddinxveen
Zuidplaslaan 184, 2743 CP

001_POL Boef in de wijk_Poster

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.
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

om 18:00 uur
Op maandag 8 oktober 2018
wordt er ingebroken in Waddinxveen!

Tent in de wijk
In de tent krijgt u voorlichting over het voorkomen van woninginbraken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Hoe kan je een verdachte situatie herkennen? En wat kan je doen?
• Subsidieregeling Politie Keurmerk Veilig
Wonen
• Buurt WhatsApp

Een veilig Nieuwegein

Startpunt
Gemeentehuis Waddinxveen
Winkelcentrum Groensvoorde

w w w. w a d d i n x v e e n . n l

Infographic: Joris Fiselier infographics

Volop aandacht voor veiligheid in veiligheidskranten en op pagina’s van gemeenten.

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 spreken wij vaak af op de parkeerplaats bij
Geinoord. Met hoeveel wij zijn is altijd
verschillend. De ene dag is de groep groter 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 wellicht 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 overlast 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

Scan de QR
voor meer info

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.
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en verder in de week van de veiligheid:

Bron: Eilanden Nieuws - Erwin Guijt
Buurtpreventieteams oefenden praktijksituaties tijdens
bijeenkomst voor 100 buurtpreventen in Goeree-Overflakkee.

Trotse ondernemers uit Krommenie ontvingen eerste ster Keurmerk Veilig Ondernemen.

Geïnteresseerden mochten mee op ronde met een van de
buurtpreventieteam in Almere.

Boef gepakt tijdens veiligheidsdag in Waddinxveen.

Presentatie cybersecurity in het mkb tijdens netwerklunch
in Den Haag.

Drukbezochte ondermijningsavond voor ondernemers in
Zoetermeer om bewustwording en alertheid te verhogen.

Overvalpreventiecampagne van start in Amsterdam met
bezoek aan 100 ondernemers.

Senioren speelden veiligheidskwartet in Heemstede.

Stadsdeel Amsterdam-Noord won de RPCAA-Award tijdens
netwerkevent Amsterdam.

Snelheidscontrole met kinderen van basisschool de Zaaier in
Terschuur.

De boef werd snel gepakt bij het spel ‘Boef in de wijk’ in
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Politie en Buurtpreventieteam Zevenhuizen gingen samen op
pad in de Week van de Veiligheid.

100
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100 /10/0/5

80/8/0/3

de week van de veiligheid vindt elk jaar plaats in week 41.
zet de volgende week van de veiligheid alvast in uw agenda:
7 tot en met 13 oktober 2019.
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40 / 4/0/4

20

20/2/0/2

COLOFON Copyright CCV, november 2018.
De terugblik op de Week van de Veiligheid is een jaarlijkse uitgave van het CCV. Ondanks onze zorgvuldigheid kan de
redactie echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie in deze uitgave. We willen alle partners
hartelijk danken voor hun bijdrage. Redactie en vormgeving: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Redactieadres: CCV, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht, tel: (030) 751 67 00, e-mail: colin.voetee@hetccv.nl,
website: deweekvandeveiligheid.nl.
De CMYK van de CCV kleur rood
C 11
M 97
Y 94
K2

Voorlichting op de markt van Bunschoten-Spakenburg.

