
Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid bij u in de buurt of wijk? Wilt u kennis-
maken met de wijkagent of gewoon een praatje maken? Het kan allemaal tijdens het speciale 
spreekuur op locatie van de wijkagent. In het programma op pagina 7 kunt u lezen op welke dag 
uw wijkagent spreekuur heeft.

Volgende week is het de Nationale Week van de Veiligheid. Ook in Zwijndrecht doen we hier weer aan mee! 
Veiligheid is niet alleen een zaak van gemeente en politie maar van ons allemaal. Daarom vragen we in de Week 
van de Veiligheid extra aandacht voor veiligheid. Ook omdat de donkere wintermaanden voor de deur staan. De 
ervaring leert dat de criminaliteit dan wat hoger is dan in de zomermaanden. 

Doet u ook mee aan de 
Week van de Veiligheid?

Iedereen kan een bijdrage leveren aan een 
veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld door zelf 
preventiemaatregelen te nemen tegen in-
braak of diefstal en alert te zijn op verdach-
te situaties. Het basisteam van de politie 
heeft alvast een aantal tips voor u in deze 
krant op een rijtje gezet.

Tijdens de Week van de Veiligheid worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd rond 

het thema ‘Wat kunt u zelf doen aan veilig-
heid’. De wijkagenten gaan hierover graag 
met u in gesprek. In elke wijk houden zij een 
speciaal spreekuur. Wilt u zelf ervaren wat 
een wijkpreventieteam doet? Loop dan vrij-
blijvend een ronde mee met een van wijkpre-
ventieteams. In Heer Oudelands Ambacht is er 
een Veiligheidsmarkt voor de wijkbewoners.

En de politie bezoekt scholen en woonzorg-

centra om voorlichting over diverse onder-
werpen te geven. Het volledige programma 
vindt u op pagina 7.

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan 
de activiteiten. En wellicht kom ik u tegen 
op de weekmarkt bij winkelcentrum Walburg.

Dominic Schrijer
Burgemeester van Zwijndrecht

10 tot en met 14 oktober 2017

Wijkagenten houden spreekuur in de wijk

Vorig jaar is gestart met buurtwhatsappgroe-
pen, om de veiligheid in buurten verder te ver-
groten. Het eerste initiatief was in Heer Oude-
lands Ambacht, waar nu al ruim 1000 bewoners 
op de app zijn aangesloten. Inmiddels zijn ook 
in de andere wijken en in Heerjansdam what-
sappgroepen actief. 

“Een buurtwhatsappgroep werkt net als een ge-
wone whatsappgroep en is bedoeld voor bewo-
ners, om elkaar te informeren over afwijkende 
situaties in - de naam zegt het al - de buurt,” zegt 
initiatiefnemer Jan van Rumph. Hij gebruikt de 
app alleen om samen met buurtgenoten én poli-
tie inbraken, diefstal en vernielingen te bestrijden. 

Alle wijken met elkaar in verbinding
“Goede onderlinge communicatie met what-
sappgroepen in de omgeving en met de politie 
is van groot belang.” Alle wijken staan met el-
kaar in verbinding en werken op dezelfde ma-
nier. “We geven zo nodig meldingen aan elkaar 
door, zoals kentekens van verdachte auto’s. 
Want, als een verdacht persoon zich verplaatst, 
is hij zo in de volgende wijk.” 

Waakzaam in eigen omgeving
“Samen waakzaam zijn in de eigen omgeving 
en verdachte situaties met elkaar delen is het 
doel van deze appgroep”, zo vat Van Rumph 
het samen. “Hierdoor krijgen verdachte per-
sonen minder kans om hun slag te slaan. De 
politie is zeer enthousiast en nauw betrokken 
bij dit initiatief.

Buurtwhatsapp: alle wijken met
elkaar in verbinding

Burgemeester Dominic Schrijer

woensdag 4 oktober 2017

Basisteam Zwijndrecht. 
Van links naar rechts: Arno Jonkers, Rob Vollaard, Maarten Westerveld, Rene Pels, Fatima Mouhdi, 

Haci Erdogan, Hans Kuiper, Jos Luijten, Jan van Vliet. Op de foto ontbreekt Alex Elschot.

Leerlingen van groep 8 krijgen tips van de politie over ‘be smart 
with your phone’: straatroof, sexting, grooming en cyberpesten.  
Op maandag is basisschool De Develhoek aan de beurt, op dins-
dag bezoekt de politie de Toermalijn en De Bron; woensdag staat 
de Koningin Julianaschool in Heerjansdam op het programma en 

op vrijdag zijn De Dolfijn en De Tandem aan de beurt. Ook is de 
politie samen met Diverz te gast bij Het Loket om met jongeren 
in gesprek te gaan over alcohol, drugs en andere zaken die de 
jongeren bezig houden.

Politie geeft
voorlichting 
7 basisscholen en Loket

BE
SMART!

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd in de buurtwhat-
sapp, dan kunt u zich aanmelden via:

Centrum:
buurtwhatsappcentrum@gmail.com

Heer Oudelands Ambacht:
trompetstraatzwijndrecht@gmail.com

Heerjansdam:
buurtpreventie@mbda.nl

Kort Ambacht:
bwa.kortambacht@gmail.com

Nederhoven:
buurtwhatsappnederhoven@gmail.com

Noord:
buurtwhatsappnoord@gmail.com

Walburg:
buurtwhatsappwalburg@gmail.com

Vermeld in deze e-mail uw naam, adres, 
huisnummer en uw mobiele telefoon-
nummer. 

Overzicht 
spreekuren 

op pagina 7



De gemeente Zwijndrecht wil het aantal in-
braken en diefstallen terugdringen. Daarom 
ondersteunt de gemeente inwoners die 
maatregelen willen treffen om inbraak in 
woningen of auto’s tegen te gaan. 

Bent u van plan het achterpad bij uw woning 
te verlichten?
Bijvoorbeeld bij uw schuur? Dan kunt u in 
bepaalde gevallen een bijdrage van de ge-
meente krijgen voor het aanbrengen van ver-
lichting. Kijk voor de voorwaarden op
www.zwijndrecht.nl/veilig.

Bent u slachtoffer van een auto-inbraak of is 
uw auto gestolen?
Dan kunt u, als u aan de voorwaarden vol-
doet, in aanmerking komen voor een gratis 
dna-autokit. Kijk voor de voorwaarden op 
www.zwijndrecht.nl/veilig. Het gebruik van 

synthetische dna - een onzichtbare lak die 
uw auto een ‘unieke code’ geeft - werkt pre-
ventief voor potentiële auto-inbrekers. Ste-
len wordt hierdoor onaantrekkelijker.

Aanvragen en meer informatie 
Op www.zwijndrecht.nl/veilig, leest u meer over 
de regelingen en hoe u ze kunt aanvragen. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan 
aan René Hage, bereikbaar via 078-7703826 of 
e-mailadres r.hage@zwijndrecht.nl.

Regelingen voor inwoners om inbraak en 
diefstal terug te dringen

woensdag 4 oktober 201710 tot en met 14 oktober 2016

1. Verlicht uw brandgang 
Veel brandgangen / poorten zijn niet of 
slecht verlicht. Inbrekers hebben zo goed 
zicht op de achterkant van een woning 
zonder dat ze gezien worden.
Het verlichten van uw brandgang of ach-
terpad schrikt dieven af en vermindert de 
kans op inbraak. Een deel van deze kosten 
kunt u vergoed krijgen van de gemeente. 
Maak er gebruik van!

2. Bel 112, daar pak je daders mee
Ziet u wel eens personen en of auto’s die 
niet in de wijk thuishoren of zich verdacht 
gedragen? Bel dan 112. Met een beschrij-
ving van het misdrijf, de dader en de 
vluchtrichting kan de politie razendsnel in 
actie komen om de dader(s) te pakken!
Beter tien keer te veel gemeld, dan een 
keer te laat. 

3. Doe net alsof u thuis bent 
Bent u ’s avonds niet thuis of met vakan-
tie? Laat dan een paar lampen aan. Een 
donker huis geeft inbrekers de zekerheid 
dat er geen mensen thuis zijn. Gebruik een 
tijdschakelaar zodat uw lampen automa-
tisch aan en uit gaan.

4. Niet erin is niets eruit!
Laat geen waardevolle spullen in uw auto 
achter. En moet u uw spullen toch achter-
laten in uw auto, zorg er dan voor dat ze 
uit het zicht liggen. Controleer of uw auto 
echt goed is afgesloten.  

5. Meld uw camera aan bij de politie
De politie gebruikt in het dagelijks werk 
vaak camerabeelden om misdaden op te 
lossen. Om te weten waar camera’s geïn-
stalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de po-
litie gebruik van een databank, genaamd 
‘Camera in Beeld’. Met deze databank 
ziet de politie nog sneller waar camera’s 
hangen die, in de buurt van een misdaad, 
mogelijk beelden van de dader hebben 
vastgelegd. U kunt uw camera aanmelden 
bij de politie via: www.politie.nl/themas/
camera-in-beeld.html

6. Gebruik altijd een tweede fietsslot
Zo voorkomt u dat uw fiets wordt gesto-
len: 1) Gebruik altijd twee verschillende 
sloten, bijvoorbeeld een ringslot en een 
beugel of kettingslot met een aparte sleu-
tel. Waarom? Omdat veel dieven een loper 
van sloten hebben. 2) Parkeer uw fiets in 
een stalling als dat kan. In Zwijndrecht zijn 
twee bewaakte stallingen bij Walburg (gra-
tis) en op het Stationsplein is de bewaakte 
stalling van de NS. 

7. Let op de verkeersveiligheid
Let op de verkeersveiligheid, vooral op 
plaatsen die kort geleden zijn veranderd. 
Denk aan de Burgemeester de Bruïnelaan 
en de kruising Burgemeester Slobbelaan/
Ringdijk. Het is van groot belang voor de 
veiligheid dat iedereen zich in het verkeer 
aan de regels houdt.

7 tips van de politie 

In ons land wonen we dicht op elkaar. Wat 
kan leiden tot ergernissen, conflicten en ru-
zies. Vaak begint dit met kleine irritaties. 
Door niet of niet goed met elkaar te pra-
ten, loopt het soms uit de hand. Buurtbe-
middeling brengt partijen samen aan tafel, 
creëert begrip voor elkaars standpunten en 
stimuleert het zoeken naar een duurzame 
oplossing. Dit verbetert het leefklimaat in 
de straat en in de buurt.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Deelname aan Buurtbemiddeling is gratis. 
De bemiddelaars zijn goed getrainde vrij-
willigers, die zicht onpartijdig opstellen en 
geen oordeel geven. Gesprekken en afspra-
ken zijn strikt vertrouwelijk. Mensen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de oplossing van een 
conflict. Want wij gaan ervan uit dat zelf be-
dachte oplossingen beter aanslaan, dan op-
gelegde oplossingen. 

Voor wie is Buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is voor alle bewoners van 
Zwijndrecht, die in een conflictsituatie zitten 
met hun buren. Huurders van Trivire kun-
nen niet bij Buurtbemiddeling terecht. Trivire 
heeft eigen leefbaarheidsconsulenten. 

Welke conflicten zijn geschikt voor Buurtbe-
middeling? 
Geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhan-
gende bomen, overlast door kinderen, peste-
rijen, overlast door huisdieren, vernielingen, 
rommel of vuilnis bij de woning, vreemde 
geuren, parkeeroverlast.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Buurtbemidde-
ling? Neem dan contact op met de coördi-
nator, via  078 750 89 69 of buurtbemidde-
ling@meedrechtsteden.nl

Buurtbemiddeling, als u er samen niet 
meer uitkomt!

In alle wijken in Zwijndrecht/Heerjansdam is 
een wijkpreventieteam actief. Een team van 
vrijwilligers dat zich inzet voor de veiligheid 
in de wijk. De teams surveilleren op verschil-
lende avonden door de straten. Zij letten 
o.a. op niet afgesloten voertuigen, poorten, 
en schuren. Nu de winter weer in aantocht is 
letten ze ook op onverlichte woningen. Ieder 
ronde constateren de teams zaken die het 
inbrekers makkelijk maken, zoals:

• Weinig of geen verlichting in  
 achterpaden
• Fietswrakken
• Portiekdeuren die open staan
• Ladders op bedrijfswagens die
 inbrekers kunnen gebruiken bij
 een inbraak
• Onverlichte woningen
• Niet afgesloten poorten, schuren, 
 garages en voertuigen.
• Omgeving gerelateerde zaken als 
 niet werkende lantaarnpalen

Als zij zaken constateren, proberen ze de 
eigenaar attenderen op de situatie en daar-
mee diefstal te voorkomen.

Wist u trouwens dat er iedere avond gemid-
deld ongeveer 100 voertuigen niet afgeslo-
ten zijn?

Bescherm uw eigendommen
Belangrijk is dus dat u uw eigendommen be-
schermt door het goed afsluiten van uw ei-
gendommen. Verlicht uw achterpad en tuin 
(eventueel met een bewegingsmelder) om on-
genode gasten af te schrikken. Tip: Laat u ook 
één of meerdere (LED)lampjes branden in huis 
als het donker wordt en u niet thuis bent? 

Informatie en aanmelden
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden 
naar het functioneren van de wijkpreventie-
teams of wilt u zich aanmelden? Dat kan! 
Stuur een mailtje naar info@wijkpreventie.nl. 
Alle wijkpreventieteams in Zwijndrecht/Heer-
jansdam kunnen nog nieuwe leden gebrui-
ken. 

Waar en wanneer kan ik meelopen?
Tijdens de Week van de Veiligheid kunt u 
geheel vrijblijvend eens meelopen met een 
wijkpreventieteam. Want wij kunnen wel van 
alles vertellen maar uw eigen ervaring zegt 
zoveel meer.

Wat doet wijkpreventie?

Wilt u weten hoe Burgernet werkt?
Kom dan op donderdag 12 oktober naar de weekmarkt in winkelcentrum Walburg. Van 
10.00 tot 16.00 uur staat het speciale Burgernetteam klaar om al uw vragen over te 
beantwoorden. En tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u uw vragen ook aan burgemeester 
Dominic Schrijer stellen. 

Overzicht rondes wijkpreventie op 
pagina 7



woensdag 4 oktober 201710 tot en met 14 oktober 2016

Programma Week van de Veiligheid
Zaterdag 7 oktober Woensdag 11 oktober

Donderdag 12 oktober

Vrijdag 13 oktober

Maandag 9 oktober

Dinsdag 10 oktober

9.00 uur10.00 - 16.00 uur Preventie fietsdiefstal, fietscontrole, 
winkelcentrum Walburg

9.00 uur ‘Be smart with your phone’,
basisschool Develhoek

9.00 uur ‘Be smart with your phone’,
basisschool De Toermalijn

‘Be smart with your phone’,
Koningin Julianaschool (Heerjansdam)

10.00 - 13.30 uur In gesprek met jongeren over
o.a. alcohol en drugs, Loket

9.00 uur ‘Be smart with your phone’,
basisschool De Dolfijn

13.00 uur ‘Be smart with your phone’
kindcentrum De Bron

10.00 - 12.00 uur Spreekuur Haci Erdogan, wijkagent 
Noord, markt bij winkelcentrum Passage 

10.00 - 15.00 uur Promotie Burgernet,
weekmarkt winkelcentrum Walburg

13.00 uur ‘Be smart with your phone’,
basisschool De Tandem

13.30 - 17.00 uur Verkeerscontroles op diverse locaties 
in Zwijndrecht

14.00 - 15.00 uur Spreekuur Rob Vollaard,
wijkagent Centrum, ‘t Badhuis

14.00 - 15.00 uur Spreekuur René Pels, wijkagent Walburg, 
weekmarkt winkelcentrum Walburg

13.00 - 14.00 uur Spreekuur Maarten Westerveld, 
wijkagent Heer Oudelands Ambacht, 
winkelcentrum Oudeland

14.00 - 15.00 uur Spreekuur Alex Elschot, wijkagent Kort 
Ambacht, JeugdOntmoetingsPlaats 
Karel Doormanlaan

15.00 uur Voorlichting over babbeltrucs, woon-
zorgcentrum Midden-Inn (Heerjansdam)

19.00 - 20.00 uur Controle fietsverlichting op diverse 
locaties

15.00 - 16.00 uur Spreekuur Fatima Mouhdi, wijkagent
Heerjansdam, buurtsuper Spar (Heerjansdam)

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie Walburg, 
vertrek Nebo, Hoofdland 1, inloop 
vanaf 19.30 uur

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie Centrum, 
vertrek gemeentehuis, Raadhuisplein 3, 
inloop vanaf 19.30 uur

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie Noord, 
vertrek Xiejezo, Grote Beerstraat 10, 
inloop vanaf 19.30 uur

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie Heer
Oudelands Ambacht, vertrek ‘t Klankbord,
Klarinetsingel 3, inloop vanaf 19.30 uur

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie Kort 
Ambacht, vertrek Kubiek, Zwaluwstraat 1, 
inloop vanaf 19.30 uur

13.00 uur ‘Be smart with your phone’,
Prinses Julianaschool

14.30 uur Voorlichting over babbeltrucs,
woonzorgcentrum Nebo

15.00 - 17.00 uur Spreekuur Arno Jonkers, wijkagent
Nederhoven, wijkcentrum Kubiek 

19.00 - 22.00 uur Inloopavond voor inwoners Heer
Oudelands Ambacht over veiligheid,
wijkcentrum ‘t Klankbord

20.00 uur Meelopen met wijkpreventie
Nederhoven, vertrek Fazantplein 5, 
inloop vanaf 19.30 uur


