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uw huis smart & veilig?
bel of mail ons!

Dbell HD Live ACTIE
Dbell HD Live - Camera Deurbel op Wi-Fi

De Dbell™ HD live video deurbel maakt het mogelijk om 
vanaf je smartphone, tablet en PC je deurbel te beantwoorden.  

Wanneer bezoekers  op de bel drukken kunnen iOS, 
Android en PC gebruikers de deurbel beantwoorden. 
Ook om een gesprek mee te voeren.
De Dbell is een Wi-Fi video deurbel die draadloos 
wordt verbonden, maar kan ook met de Internet kabel 
worden aangesloten.

WWW.DBELL.NL      INFO@DBELL.NL      020-2619407

security technology

OVERAL IN DE WERELD 
ZIEN EN HOREN WIE ER 
VOOR DE DEUR STAAT. 

Normaal van € 359,- nu tijdelijk 

voor slechts € 297,- 
en gratis extra Draadloos Deurbel.



Inwoners van Gooise Meren zijn 
vaak heel betrokken, enthousi-
ast en actief om dingen voor 
elkaar te krijgen. 

Je ziet het op allerlei fronten. 
Sportverenigingen en de zorg-
sector bijvoorbeeld, ‘drijven’ 
vaak op vrijwilligers.
Minder bekend zijn misschien de 
vrijwilligers die zich inzetten 
voor de woonbuurten. 
Buurtpreventieverenigingen, 

buurtplatforms, een stadsraad 
en een dorpsraad; we hebben 
het allemaal in Gooise Meren. Zij 
zetten zich ieder op hun manier 
in voor een buurt waar het 
prettig en veilig wonen is. 
Bijvoorbeeld door het inzetten 
van WhatsApp-buurtpreventie-
groepen, zorgen voor een schone 
omgeving zonder zwerfvuil of 
hondenpoep en verkeersveilige 
situaties. Ze werken daarbij 
intensief samen met de 

gemeente en met de politie. 
Leefbaarheid en veiligheid in de 
buurt, dáár gaat het om.

Word lid van de vereniging of 
platform in uw buurt of richt 
zelf een vereniging op.
Het is een leuke manier om 
invloed te hebben op uw directe 
omgeving en u leert meteen uw 
buurtgenoten beter kennen!

Meer informatie of zelf een 
buurtinitiatief starten? Neem 
contact op met de gemeente 
Gooise Meren door te mailen 
naar veiligheid@gooisemeren.nl. 
Of ga naar gooisemeren.nl/
veiligheid 

samen veilig 

Samen werken aan een fijne buurt 

“Als je samen een Buurtpreventievereniging hebt, 

leer je elkaar beter kennen. Je ziet dan ook sneller 

als er iets niet pluis is. Door de samenwerking met 

de politie wordt er snel actie ondernomen als je een 

verdachte situatie meldt. Dat geeft een veilig 

gevoel.”

Dhr. Van Waes,  
voorzitter buurtpreventievereniging SpiegelHart

“Het is de moeite waard 

om je in te zetten voor 

de buurt. Ik woon met  

plezier op deze heerlijke 

plek in Bussum.”

Actief in uw buurt of wijk 
Muiden 
Stadsraad Muiden 
Website: stadsraadmuiden.nl 
e-mail: info@stadsraadmuiden.nl

Muiderberg 
Dorpsraad Muiderberg 
Website: www.dorpsraadmuiderberg.nl 
e-mail: secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl

Bussum 
Buurtpreventieverenigingen

Informatie over de buurtpreventieverenigingen vindt u op  
gooisemeren.nl. Vul in het zoekvenster ‘buurtpreventie’ in.  
Of mail naar veiligheid@gooisemeren.nl

Naarden 
Buurtplatforms
In Naarden zijn vijf buurt-/bewonersplatforms actief:  
• Buurtplatform Parkwijk Naarden 
•  Buurtplatform Rembrandtpark en Componistenkwartier  

(RemCom)
• Bewonersplatform Vesting
• Buurtplatform Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven (KTV)
• Vereniging Naarderbos

De buurtplatforms hebben een gezamenlijke website:  
buurtplatformsnaarden.nl

Zie ook de informatie op: gooisemeren.nl/veiligheid 

Even een tussenstop tijdens de dorpsschouw in Muiderberg                   Foto: gemeente Gooise Meren



veilig wonen

Niet thuis? Licht aan!
De ‘donkere dagen’ komen er 
weer aan; voor inbrekers een 
aantrekkelijke periode. Van 
oktober tot maart zijn de dagen 
korter en slaan zij veelvuldig 
hun slag. Vooral in december, 
januari en tijdens de feestda-
gen. Een donker huis is duidelijk 
een huis waar niemand thuis is. 
Dat is fijn voor inbrekers! Maar 
voor bewoners is het verschrik-
kelijk als er een vreemde het 
huis overhoop heeft gehaald en 

spullen heeft gestolen. U kunt er  
met eenvoudige middelen veel 
aan doen om een inbraak te 
voorkomen. Maak het inbrekers 
niet gemakkelijk! 

Maak het ze niet te makkelijk
Zorg altijd voor een bewoonde 
indruk van uw huis. Laat binnen 
lampen branden als u niet thuis 
bent en het buiten donker is. 
Gebruik tijdschakelaars en laat 
deze op verschillende tijden 

inschakelen. Denk ook aan de 
bovenverdieping. Hiermee zet u 
gelegenheidsinbrekers op het 
verkeerde been. En vergeet de 
buitenverlichting niet. 
Bijvoorbeeld een lamp met 
schemerschakelaar die automa-
tisch aangaat zodra het donker 
wordt. Een inbreker staat niet 
graag in het zicht.  

Kijk voor meer preventietips op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Verdachte situatie? Bel 1-1-2!
Iedereen kent wel het alarm-
nummer 1-1-2 bij levensbedrei-
gende situaties. Maar weet u 
dat u alarmnummer 1-1-2 óók 
mag bellen als u een verdachte 
situatie waarneemt of getuige 
bent van een misdrijf op heter-
daad? Bel dan ook 1-1-2 ... graag 
zelfs; want ook dan telt elke 
seconde! De politie kan met uw 
informatie sneller in actie 
komen en daarmee vergroten 
we de pakkans. 

Uw intuïtie klopt vaak
Mensen voelen vaak namelijk 
intuïtief aan dat een situatie 
verdacht is, maar reageren daar 
niet altijd op. Slechts weinig 
mensen bellen bij een misdrijf of 
verdachte situatie direct 1-1-2. 
Dat is jammer! Ook als u twijfelt, 
bel dan 1-1-2 en leg de situatie 

voor aan de politie!

Wat is een verdachte situatie?
Als geen ander weet u hoe uw 
wijk in elkaar zit en welke 

personen er wel en niet thuis 
horen. Ziet u bijvoorbeeld 
onbekende personen zich lang 
ophouden in uw wijk, heen en 
weer de straat inlopen/rijden, bij 
huizen naar binnen kijken of zich 

ophouden op donkere plekken 
als de brandgang? Dan kunt u 
1-1-2 bellen! De politie komt 
liever tien keer te vaak dan één 
keer te laat!

Waar kunt u op letten?
Er hoeft dus nog geen strafbaar 
feit gepleegd te zijn. Als u 1-1-2 
belt is het belangrijk om zoveel 
mogelijk details door te geven. 
Gaat het om een man of een 
vrouw? Wat is de lengte, het 
postuur en zijn er opvallende 
kenmerken als tatoeages of 
sieraden? In welke richting zijn 
de verdachte personen weg 
gegaan? En als het om een auto 
gaat: wat voor auto? Wat is het 
kentekennummer, welke kleur 
heeft de auto? Allemaal belang-
rijke informatie voor de politie.

Verdachte situatie / heterdaad? Bel 1-1-2
Geen spoed? Bel 0900-8844
Anoniem melden? Bel 0800-7000

Uw camera in beeld
Heeft u één of meerdere beveili-
gingscamera’s? Laat het de 
politie weten! Het helpt de 
politie om misdrijven op te 
lossen.

Stel dat er bij u wordt ingebro-
ken. De politie kijkt dan in een 
databank of iemand bij u in de 
buurt een camera heeft hangen 
en vraagt vervolgens de beelden 
op bij de eigenaar van die 
camera. Wie weet staat de dader 
er op! De politie kijkt dus niet 
live mee met de camera’s, maar 
inventariseert alleen waar deze 
hangen en vraagt alleen beelden 
op bij een misdrijf. Zo beschermt 
uw camera niet alleen uw eigen 
bezit, maar ook dat van een 
ander. En het helpt uw buurt 
veiliger te maken. Aanmelden 
kan via politie.nl/cib

Dit regelt u  
eenvoudig zelf:
•  Tijdschakelaars op beneden- 

en bovenverdieping
•  Buitenlamp met 

schemerschakelaar
•  Laat wat kranten of boeken 

‘slingeren’ voor een 
bewoonde indruk

•  Sluit ramen en deuren, ook 
als u maar heel even weggaat

•  Sluit ook de schuurdeur en 
poort

•  Laat geen sleutels aan de 
binnenkant van de deur zitten

•  Stevig hang- en sluitwerk 
(politiekeurmerk)

•  1-1-2 bellen bij verdachte 
situaties

Kijk voor meer tips op:  
geefinbrekersgeenkans.nl

14 oktober: Veiligheids-
markt in Gooise Meren
In aanloop naar de donkere 
wintermaanden organiseert de 
gemeente Gooise Meren op 14 
oktober een Veiligheidsmarkt. 
Een dag vol met tips en activi-
teiten op het gebied van veilig-
heid. Samen met u werken wij 
graag aan een fijne en veilige 
omgeving.

Tijdens de Veiligheidsmarkt kunt 
u praten met medewerkers van 
de politie, de brandweer, de 
gemeente, beveiligingsbedrijven 
en met jongerenwerkers. Ook 
Slachtofferhulp Nederland en 
het Nederlandse Rode Kruis zijn 
aanwezig. 

Doe mee aan een workshop 

observeren en signaleren om 
11.30 of  14.30 uur of krijg een 
gratis veiligheidsscan van uw 
woning. Het kan op de 
Veiligheidsmarkt. 

9 t/m 15 oktober: Week van de 
Veiligheid
In de Week van de Veiligheid 
staat veiligheid centraal. Want 
met het invallen van de donkere 
dagen in oktober neemt de kans 
op criminaliteit toe. 

Colofon
De Veiligheidskrant is een uitgave van de gemeente Gooise Meren
Postbus 6000 | 1400 HA Bussum | 035 207 00 00
Redactie: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Communicatie
Eindredactie: Communicatie

Foto: gemeente Gooise Meren



veilig wonen

De beste tips komen van een ex-inbreker 

Patrick laat zien waar de zwakke punten zitten Foto: Bob Awick

Vraag Patrick voor tips bij u in de 
buurt! 
Neem contact op met veiligheid@gooisemeren.nl voor de  
mogelijkheden.
Of kom langs op de Veiligheidsmarkt, zaterdag 14 oktober,  
van 11.00 tot 16.00 uur, Brinklaan 35, Bussum.

Ex-inbreker Patrick heeft zijn 
leven gebeterd. Met al zijn 
ervaring als inbreker laat hij 
tijdens voorlichtingsbijeen-
komsten zien hoe inbrekers te 
werk gaan. En wat je kunt doen 
om inbraken te voorkomen. Het 
bewonersplatform Naarden-
Vesting organiseerde dit jaar 
zo’n bijeenkomst, waar Patrick 

heeft laten zien hoe hij als 
inbreker te werk zou kunnen 
gaan. Hij maakte vooraf foto’s 
van allerlei situaties die wonin-
gen inbraakgevoelig maken. Dan 
komt het heel dichtbij…

Mevrouw Menken, secretaris van 
het Bewonersplatform Naarden 
Vesting, zegt over deze avond: “Ik 

was verrast over de onderhou-
dende presentatie van Patrick. 
Hij vertelde erg geestig en 
zorgde ervoor dat de 75 aanwe-
zige buurtbewoners geïnteres-
seerd luisterden. De foto’s van 
Patrick zorgden voor een flinke 
impact; best confronterend als je 
eigen voordeur ertussen zit”. 

Even weg, deur op slot
“Natuurlijk weet ik dat je goede 
sloten moet hebben en dat je 
alles op slot moet doen, ook al 
ga je maar even weg. Maar 
wonen in de vesting voelt zo 
veilig, dat je snel geneigd bent 
om een tuinhekje of raampje 
open te laten staan. Helaas, 
inbrekers slaan overal hun slag, 

en zeker daar waar het ze 
makkelijk wordt gemaakt. Sinds 
de presentatie van Patrick draai 

ik de voordeur op nachtslot, ook 
al haal ik alleen maar even een 
ijsje. Het scheelt je veel ellende.’’ 

Maak van uw raam geen etalage en haal  

waardevolle spullen uit het zicht.  Heeft u een slot? 

Gebruik die dan ook. Zelf ben ik ook slachtoffer 

geweest van een inbraak, pas toen besefte ik wat 

ik andere mensen aandeed. Het is echt niet leuk, 

geloof me, en met kleine maatregelen voorkomt u 

een hoop ellende.

ex-inbreker Patrick



“Een veilige leefomgeving maken we samen”
Interview met burgemeester Han ter Heegde

foto: Margot Scheerder Fotografie



Burgemeesters hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van 
de veiligheid van de burgers. Zij kunnen maatregelen nemen om de 
openbare orde te handhaven. En wanneer zich een rampsituatie 
voordoet, wordt van hen leiderschap gevraagd. Han ter Heegde is 
sinds januari van dit jaar burgemeester van Gooise Meren. Daar-
voor was hij burgemeester van Langedijk en Heerhugowaard. Hoe 
vult hij zijn rol op het gebied van veiligheid in? 

Het bevorderen van veiligheid is 
misschien wel de belangrijkste 
taak van burgemeesters. Betekent 
dat ook dat u er veel tijd aan 
besteedt?
Meestal toch wel zo’n vier of vijf 
dagdelen per week. Een jaar of 
tien geleden lag dat trouwens 
nog anders. Toen was het 
misschien nog maar een dagdeel 
in de week. Ik denk dat veel 
burgemeesters dat wel 
herkennen.

Is het nu dan veel onveiliger dan 
toen? 
Dat denk ik niet, maar onze 
samenleving is wel een stuk 
ingewikkelder geworden. En 
daardoor is ook de aanpak van 
criminaliteit en onveiligheid 
lastiger geworden. Verder speelt 
mee dat veiligheid een veel 
belangrijker thema  is geworden. 
Dat zie je terug in de sociale 
media, in de journalistiek en in 
de politiek. Aan die toegenomen 
aandacht wil en moet ik als 
burgemeester recht doen.  
  

“Het is ingewikkelder 

geworden om onveilig-

heid goed aan te 

pakken.”  

Begin juli waren er in Naarden 
tegelijkertijd twee heftige 
branden. Wat is bij dergelijke 
gebeurtenissen precies uw rol?     
Bij grote en middelgrote 
branden word ik onmiddellijk 
gebeld, ook als het midden in de 
nacht is. Ik ben niet degene die 
de brandweerlieden aanstuurt. 
Dat doet de commandant. Maar 

ik ben wel op dezelfde dag 
langsgegaan bij de getroffen 
families. Ik wilde hen een hart 
onder de riem steken. En ik wil 
mijzelf bij dit soort ernstige 
incidenten een goed beeld 
kunnen vormen van hoe de 
hulpdiensten hebben 
gehandeld. 

U stuurt dus niet de hulpdiensten 
aan. Maar u heeft toch wel een 
leidende rol in rampsituaties?
Inderdaad, dan zit ik het beleids-
team voor. Daarin zitten de 
hoogste leidinggevenden van de 
brandweer, de politie en de 
geneeskundige hulpdiensten. 
Samen overleg je wat de beste 
aanpak is. Als het nodig is, hak je 
als burgemeester knopen door. 
Bijvoorbeeld: wel of niet over-
gaan tot evacuatie van inwo-
ners. Verder sta ik de pers te 
woord en spreek ik met hulpver-
leners en inwoners. Als het even 
kan op de plek van het incident. 
Dan krijg ik een goed beeld van 
de situatie en voelen mensen 
zich gesteund.  

Zijn we in onze regio op grote 
operaties als evacuaties 
voorbereid?
Daar liggen natuurlijk plannen 
voor klaar en er wordt veel 
geoefend. Maar het is wel goed 
dat onze inwoners beseffen dat 
zij ook zelf de verantwoordelijk-
heid hebben om zich in crisissi-
tuaties een tijdje te redden. Het 
gaat eigenlijk om heel basale 
dingen. Ieder huishouden moet 
altijd een zaklantaarn, een 
voorraadje flessenwater en een 
radio op batterijen achter de 
hand hebben. De hulporganisa-
ties richten zich in eerste 
instantie voornamelijk op de 
slachtoffers en op bijvoorbeeld 

de inwoners van verpleeghuizen. 
Er zijn natuurlijk ook kwetsbare 
mensen die zelfstandig wonen. 
Het is dus belangrijk dat onze 
inwoners tijdens rampsituaties 
ook hen helpen. 

“ Ieder huishouden moet 

een zaklantaarn, fles-

senwater en een radio 

op batterijen achter de 

hand hebben.” 

Gemeenten werken in ons land 
samen binnen Veiligheidsregio’s. 
Vermoedelijk weten de meeste 
burgers niet precies wat dat 
inhoudt. Kunt u dat in het kort 
uitleggen? 
De Veiligheidsregio’s zijn opge-
zet om tijdens crises en rampen 
de krachten van brandweer, 
politie, geneeskundige hulp-
diensten en gemeenten te 
bundelen. Ons land telt 25 
Veiligheidsregio’s. Die van ons 
omvat niet alleen onze eigen 
regio maar ook Flevoland. Bij het 
bepalen van de strategie tijdens 
crisissituaties kunnen ook 
andere partijen aan tafel zitten. 
Bijvoorbeeld het Openbaar 
Ministerie als er een strafbaar 
feit is gepleegd. Of het energie-
bedrijf wanneer de stroom is 
uitgevallen. De gemeente heeft 
onder andere de taak de com-
municatie met de inwoners te 
verzorgen en opvangplekken 
voor slachtoffers te regelen.

Bij de behandeling dit jaar van het 
beleidsplan Veiligheid stelde de 
raad veel vragen over jongereno-
verlast. Het is een onderwerp dat 
ook onder  inwoners leeft. Hoe is 
het in Gooise Meren gesteld met 
de jongerenoverlast? 
Dat onderwerp heeft ook zeker 
mijn aandacht. Het overgrote 
deel van onze jongeren doet het 
hartstikke goed en levert geen 

enkel probleem op. Maar 
inderdaad, een aantal buurten 
hebben te maken met jongeren-
overlast. Dat kan bij de omwo-
nenden gevoelens van onveilig-
heid oproepen. Aan dat gevoel 
wil ik niets afdoen, maar over 
het algemeen is eigenlijk niet 
zozeer de veiligheid in het 
geding. Wel leveren jongeren 
die op een bepaalde plek 
rondhangen soms een hoop 
ergernis op. Het woongenot kan 
behoorlijk aangetast worden 
wanneer ze teveel lawaai 
maken, een speelplek van 
kinderen in beslag nemen of 
rommel achterlaten. 

En wat doet de gemeente in zo’n 
geval?
We pakken dat samen met de 
politie en de jongerenwerkers 
aan. Eigenlijk gaat het om een 
samenspel van drie aspecten: 
preventie, repressie en dialoog. 
Om te weten wat er leeft ga ik 
ook zelf wel eens een kijkje 
nemen, liefst samen met de 
jongerenwerker. Afgelopen jaar 
hebben we een groepje jongeren 
in het Echobos bezocht. Dat lag 
in de preventieve sfeer, want in 
feite veroorzaakten zij geen 
overlast. Het heeft geleid tot 
goede afspraken, waarbij ook de 
Dorpsraad Muiderberg zich heel 
constructief opstelde. Ik geloof 
echt in de kracht van het met 
elkaar in gesprek zijn. Als je 
jongeren vertrouwen geeft, krijg 
je het meestal ook wel terug, zo 
is mijn ervaring. 

U hecht veel waarde aan de eigen 
verantwoordelijkheid van inwo-
ners en aan de samenwerking 
tussen gemeente en inwoners, zo 
blijkt in dit gesprek. Kunt u 
uitleggen waarom u dat zo 
belangrijk vindt? 
In feite om de eenvoudige reden 
dat de overheid niet in haar 
eentje de veiligheid en leefbaar-
heid op peil kan houden. Ik zal 
als burgemeester nooit de illusie 
wekken dat ik 100 procent 
veiligheid voor onze inwoners 

kan garanderen. Maar ik beloof 
wel om me 100% in te zetten 
voor een organisatie die stáát.”

“Ik kan niet honderd 

procent veiligheid 

garanderen, maar wel 

een organisatie die 

staat.” 

Vindt u dat de inwoners van 
Gooise Meren over het algemeen 
hun eigen verantwoordelijkheid 
goed oppakken als het om 
veiligheid gaat?
Jazeker, zowel individueel als in 
groepsverband. Dan denk ik 
bijvoorbeeld aan de 
Reddingsbrigade Naarden. Dat is 
een groep van zeer toegewijde 
vrijwilligers. Ze varen per jaar 
wel zo’n honderd keer uit op de 
Randmeren. Afgelopen jaar 
hebben ze maar liefst veertig 
mensen uit penibele situaties 
gered. Echt fantastisch werk! En 
ik wil ook de buurtpreventiever-
enigingen noemen. Daar hebben 
we er veel van in Gooise Meren. 
Ik ben dus zeker niet ontevreden 
over de goede wil en de inzet 
van onze inwoners. We onder-
steunen hen daar graag bij. Ik 
hoop dan ook dat veel inwoners 
deze Veiligheidskrant lezen en 
de Veiligheidsmarkt gaan 
bezoeken. Dat levert zeker 
nuttige tips op. 

“Onze inwoners pakken 

hun verantwoordelijk-

heid goed op. We onder-

steunen hen daar 

 graag bij.”

“Een veilige leefomgeving maken we samen”
Interview met burgemeester Han ter Heegde



Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine 
brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met 
een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch 
mis gaat, de schade beperken.

Stoken
Brand komt het vaakst voor als 
gevolg van stoken, in 30% van de 
gevallen. Gebruik schoon en 
droog loofhout dat minimaal 1,5 
jaar is gedroogd. Laat de schoor-
steen minimaal eens per jaar 
vegen en controleren door een 
bedrijf dat is aangesloten bij de 
Algemene Schoorsteenvegers 
Patroonbond (ASPB). Blus brand 
in de schoorsteen niet met water, 
maar sluit de klep en gebruik 

zand om het vuur te doven.

Koken
25% van de branden ontstaat 
tijdens het koken, voornamelijk 
in de pan of op het fornuis.
Ook de oven, magnetron en 
frituur zijn objecten waarin vaak 
brand ontstaat. Door een 
kookwekker te gebruiken 
vergeet je de pan op het vuur 
niet. Daarnaast adviseren we om 
het fornuis vrij te houden van 
brandbare spullen. Blus een 
vlam-in-de-pan nooit met 
water, maar gebruik een pas-
sende deksel.

Elektrisch apparaat
14% van de branden ontstaat in 
een elektrisch apparaat, voor-
namelijk in de wasmachine en 
wasdroger.
Reinig daarom na gebruik de 
filters en haal apparaten eens 
per jaar van hun plaats om de 

ruimte stofvrij te maken. Sluit de 
apparaten rechtstreeks aan op 
een stopcontact, zonder ver-
lengsnoer. Staat een elektrisch 
apparaat in brand, trek dan zo 
snel mogelijk de stekker eruit.

Wat als er toch brand is?
Een beginnende brand kunt u 
zelf blussen met kleine blusmid-
delen. Als de brand groter wordt 
dan het formaat van een 
voetbal, vlucht dan. Sluit alle 
deuren achter je, breng jezelf en 
anderen naar een veilige plek en 
bel 1-1-2.

Blijf uit de rook
In 93% van de gevallen komt de 
brand niet verder dan waar die 
is ontstaan. De rook kan natuur-
lijk wel voor veel schade zorgen. 
De meeste slachtoffers bij brand 
vallen zelfs door de rook. Sluit ‘s 
nachts uw (binnen)deuren zodat 
rook zich bij brand niet kan 
verspreiden. Alle rook is giftig, 
dus blijf uit de rook!
Zie brandweer.nl/brandveilig-
heid voor handige tips en 
checklists. 

veilig wonen 

Brandveilig wonen begint bij jezelf
Als je pieper gaat…
…dan sta je natuurlijk meteen 
naast je bed. Anderhalve 
minuut na de melding zijn er 
al twee brandweerlieden 
onderweg met een kleine 
brandweerauto. Dan ben je er 
dus snel bij en kan je al veel 
doen voordat de collega’s ter 
plaatse zijn met de grote 

brandweerauto. Het is fijn om 
er te kunnen zijn voor mensen, 
je bent een soort redder in 
nood. Dat geeft mij veel 
voldoening.

Peter Slaghek, vrijwilliger 
brandweer Gooi en Vechtstreek, 

post Bussum

Wat doet de brandweer? 
- Branden blussen
- Branden voorkomen
- Redden van mensen en dieren
-  Adviseren over 

brandveiligheid
-  Werken aan bewustwording

Voor meer informatie over de 
brandweer, kijk op brandweer.nl

Foto: Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer.nl: een 
schat aan informatie
Op de website van de brand-
weer staat alles over brandvei-
ligheid in en om het huis, bij 
evenementen en in en om je 
bedrijf. Ga naar de pagina 
Brandveiligheid voor informatie 
over:

• Een huis veilig inrichten
• Een veilige werkomgeving
•  Wat kun je doen wanneer er 

gevaar dreigt?
• Veilig eropuit
•  Veilige activiteiten in en om 

het huis
• Veilige natuur en omgeving
• Wet- en regelgeving
• Veilig bouwen

Op de pagina staat ook een link 
naar handige folders over 
brandveiligheid.



De Keverdijk is een gezellige wijk in Naarden, waar inwoners bij elkaar 
en bij de inrichting van hun wijk betrokken zijn. Dat bleek ook uit de 
verschillende signalen die de gemeente kreeg over de veiligheid en de 
leefbaarheid in de wijk. Gemeente, politie, BOA’s en wijkbewoners 
werken nu samen binnen de zogenaamde wijkgerichte aanpak aan een 
aantal verbeterpunten. 

Bij die aanpak staan de behoef-
ten en de kwaliteiten van de 
wijkbewoners centraal. Wat 
willen zij met hun wijk? Wat is 
hun ideaalbeeld? Waar zijn ze 
bang voor of hebben ze last van? 
Wat kunnen ze zelf doen om de 
veiligheid en leefbaarheid in hun 

wijk te verbeteren?

Om een goed beeld te krijgen 
van de situatie is eerst een 
onderzoek gedaan. Er zijn 
gesprekken gevoerd met buurt-
bewoners en professionals en er 
is een enquête gehouden. Op die 

manier konden zoveel mogelijk 
bewoners hun inbreng geven en 
werd duidelijk aan welke punten 
gewerkt zou moeten worden.

Op 12 juli jl. zijn de uitkomsten 
van het onderzoek tijdens een 
werkatelier in de wijk besproken 
en is er gewerkt aan oplossin-
gen. Het bleek voor de bewoners 
inspirerend en vruchtbaar om 
samen met medewerkers van de 
gemeente, politie en BOA’s over 
de problemen in de wijk te 
praten. En er is duidelijkheid 

over wat er moet gebeuren om 
de wijk verder te ontwikkelen. 
Voor het eind van het jaar is er 
een volgende bewonersbijeen-
komst. Dan wordt het plan van 
aanpak gepresenteerd en wordt 
aan de buurtbewoners gevraagd 
om met ideeën te komen.

De wijkgerichte aanpak slaat 
goed aan in de Keverdijk en dat 
zal zeker ook gelden voor andere 
wijken in Gooise Meren. Voor de 
Westereng in Bussum worden 
binnenkort de behoeften van 

bewoners in kaart gebracht. Op 
basis van de resultaten zullen 
bewoners samen met de 
gemeente initiatieven ont-
plooien in de wijk.

Wilt u ook samen met de 
gemeente en partners werken 
aan een veilige en leefbare wijk? 
Neem contact op met de 
gemeente door te bellen met 
035 207 00 00 of te mailen naar 
veiligheid@gooisemeren.nl. 

veilige wijk 

Samen werken aan een gezellige en veilige wijk
De Keverdijk als pilot voor een nieuwe manier van samenwerking in de wijk 

Burgemeester Han ter Heegde op bezoek in de wijk                       Foto: gemeente Gooise Meren



Kent u uw wijkagent? In Gooise Meren heeft u grote kans er op 
straat één tegen het lijf te lopen. In totaal 10 wijkagenten werken 
samen met collega’s, BOA’s, de gemeente, maatschappelijke 
organisaties en natuurlijk de wijkbewoners, aan het leefbaar 
houden van wijk of buurt. 

Denk hierbij aan de aanpak van 
sociale problemen, zoals over-
lastgevende jongeren, milieude-
licten en criminaliteit. Soms 
gebruikt de wijkagent uw 
informatie in lopende onderzoe-
ken. Een andere keer neemt de 
wijkagent aan de hand van uw 
klacht of probleem poolshoogte 

en kan de wijkagent bijvoor-
beeld degene aanspreken die 
voor overlast zorgt. Ook kan de 
wijkagent een probleem door-
spelen aan partners, zoals de 
gemeente of woningbouwver-
enigingen. De wijkagent krijgt 
daarbij hulp van andere col-
lega’s, maar uiteindelijk is hij/zij 

wel het aanspreekpunt voor de 
wijk. 

Contact met de wijkagent
De wijkagent is de schakel 
tussen de wijk en de politieorga-
nisatie en daarom ook het eerste 
aanspreekpunt voor buurtbewo-
ners bij bijvoorbeeld overlast, 
conflicten en het vermoeden van 
strafbare feiten. Is er sprake van 
een spoedsituatie bel dan 1-1-2, 
voor niet-spoedeisende vragen 
of problemen bel 0900 8844. U 
kunt het nummer 0900 8844 

ook bellen om een afspraak te 
maken met de wijkagent.

De wijkagent op social media
Alle wijkagenten binnen de 
gemeente Gooise Meren zijn 
actief op social media. Op het 
twitteraccount kunt u volgen 
waar de wijkagent mee bezig is 
zodat u op de hoogte blijft van 
de veiligheidsaanpak. Op twitter 
worden ook waarschuwingen 
gegeven over verschillende 
situaties in de wijk. 

De wijkagent: uw aanspreekpunt voor de politie

veilige straat

De wijkagent geeft voorlichting aan inwoners van de Lindelaan in Bussum  Foto: Bob Awick

Efred Kool
Werkgebied 
Muiden/
Muiderberg

@wijkag_muiden

Dennis van den 
Berg
Werkgebied: 
Naarden

@wijkagent- 
dennis

Robin Vlug
Werkgebied: 
Naarden

@wijkagentrobin

Ingrid Arnst
Werkgebied: 
Bussum, ‘t Spiegel

@POL_ 
hetspiegel

Martin Treur
Werkgebied: 
Bussum, De Engh

@pol_ 
bussumzuid

Marcel Schaap
Werkgebied: 
Bussum, 
Laarderweg-
kwartier

@wijkagent 
bsm_z

Bart Weijermans
Werkgebied: 
Bussum, 
Brediuskwartier

@wijkagent- 
bart

Marco Ernst
Werkgebied: 
Bussum, centrum 

@wijkagent-
marco

Fred Lokhorst
Wijkgebied, 
Bussum (horeca)

@agent- 
horecafred

Heidi Plantinga
Werkgebied: 
Bussum en 
Naarden 
(Jeugdagent)

@Jeugd- 
agent_NaBu

Wilt u contact 
met uw  
wijkagent? 
Bel voor een afspraak:  
0900-8844
Of volg de politie op:

@politiegooisemeren

Alle wijkagenten hebben een 
eigen twitteraccount, zie 
hieronder.



Burgernet: samen voor een veilige buurt
Bent u alert en wilt u zelf een 
concrete bijdrage leveren aan 
een veilige leefomgeving? Geef u 
dan op als Burgernetdeelnemer. 
Met Burgernet sporen we samen 
verdachten van misdrijven op en 
vinden we vermiste personen 
terug. Wij kunnen uw hulp goed 
gebruiken. Want Burgernet, dat 
bent u.

Burgernet is een samenwer-
kingsverband tussen burgers, 
gemeenten en politie om de 
veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. 
Hierbij gebruiken we een telefo-
nisch netwerk van inwoners en 

(medewerkers van) bedrijven. Als 
Burgernetdeelnemer krijgt u 
direct na een melding een bericht 
via uw (vaste of mobiele) tele-
foon, met het verzoek uit te 
kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. 
Ziet u iets, dan geeft u het direct 
door via 0800 0011 (gratis 
nummer). Na afloop ontvangen 
alle ingeschakelde deelnemers 
een bericht over het resultaat 
van de actie. 
Via Burgernet zijn al meerdere 
vermiste kinderen snel terugge-
vonden en overvallers vlak na de 
overval aangehouden door de 
politie. U helpt dus echt mee aan 

de veiligheid in uw buurt, 
gewoon vanuit uw huis, vanaf uw 
werkplek of op straat. 
U kunt zich voor Burgernet 
aanmelden op burgernet.nl. 

Burgernetmail 
Om het bereik en het succes te 
vergroten is Burgernet uitgebreid 
met Burgernetmail. De 
Burgernetmails ontvangt u via 
een no-reply adres nadat een 
incident heeft plaats gevonden, 
bijvoorbeeld de dag na een 
inbraak bij u in de buurt. Als u 
informatie heeft voor de politie 
kunt u dit met behulp van de 
antwoordknop in het e-mailbe-

richt aan de politie doorgeven. 
Op burgernet.nl kunt u aangeven 
dat u Burgernetmail wilt 
ontvangen.

Burgernetapp 
Als Burgernetdeelnemer ont-
vangt u berichten van acties in 
de omgeving van het door u 
opgegeven adres. Als u ook 
Burgernetacties wilt ontvangen 
buiten dit gebied, download dan 

de (gratis) Burgernetapp. De 
Burgernetapp maakt gebruik van 
locatiegegevens van uw telefoon 
om u Burgernetacties te sturen. 
Op het moment dat er een 
Burgernetactie wordt gestart in 
de omgeving waar u zich bevindt, 
krijgt u een actiebericht. 
Wanneer u informatie heeft over 
de actie kunt u bellen met 1-1-2. 
Er worden geen locatiegegevens 
van appgebruikers bijgehouden. 

veilige straat

De BOA is er voor kleine ergernissen en overlast
Hij of zij draagt een uniform en een insigne, maar is geen politie-
man- of vrouw. We hebben het over de buitengewoon opsporings-
ambtenaar, kortweg BOA. De BOA is een bekend gezicht in het 
straatbeeld, maar wat doet hij of zij precies en wat zijn de be-
voegdheden? We vragen het aan BOA Simon Maring. 

Waarom hebben wij eigenlijk 
BOA’s nodig?
“Met ons werk dragen wij bij aan 
een prettige leefomgeving in  de 
gemeente. Wij richten ons op de 

aanpak van overlast en van 
kleine ergernissen in de open-
bare ruimte. Denk bijvoorbeeld 
aan  vernielingen, hangjongeren, 
hondenpoep, rommel op straat, 

milieudelicten en parkeerover-
last. Daarnaast letten wij op de 
verkeersveiligheid rondom 
scholen. Veel mensen ergeren 
zich aan anderen die het alle-
maal niet zo nauw nemen met 
de afspraken en regels. Wij 
spreken inwoners daarom aan 
op hun gedrag. Maar mensen 
kunnen ons natuurlijk ook zelf 
aanspreken. Als het nodig is, 

bekeuren wij de mensen die 
bijvoorbeeld afval op straat 
gooien,  hun auto  verkeerd 
parkeren of onvoldoende 
parkeergeld betalen.
Onze rol van BOA lijkt misschien 
onduidelijk en soms  wordt er  
gekscherend over gedaan, maar 
eigenlijk is het helemaal niet zo 
ingewikkeld. Wij zijn er echt niet 
alleen om bonnen uit te schrijven, 

al is dit soms  noodzakelijk. Het 
voorkomen en oplossen van 
kleine ergernissen en overlast, 
dáár zetten wij ons voor in.”

Wat is het verschil tussen de 
BOA en politie?
“Een BOA heeft dezelfde opspo-
ringsbevoegdheden als een 
politieagent. Het verschil is dat 
een politieagent bevoegd is voor 
álle wetgeving en een BOA 
alleen voor bepaalde wetten. Dit 
zijn bijvoorbeeld de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
en de Wegenverkeerswet. 
Kortgezegd is de politie er voor 
de veiligheid, en zijn de BOA’s er 
voor de leefomgeving.”

Wilt u contact 
met een BOA?
Bel met de gemeente: 
035 27 00 00 of mail naar: 
toezicht-handhaving@
gooisemeren.nl

Na een melding neemt een BOA 
altijd contact met u op om aan 
te geven wat er met uw 
melding wordt gedaan of 
gebeurd is.

Melden heeft zin. De BOA’s  
kunnen gericht (extra) gaan 
surveilleren op basis van veel  
voorkomende en gemelde 
problemen. Hoe meer informa-
tie buurtbewoners aanleveren, 
hoe beter de BOA’s hun werk 
kunnen doen.Foto: gemeente Gooise Meren




