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Buurtpreventie: voor en door wijkbewoners 

Buurtpreventie is een samenwerking van 
buurtbewoners. Buurtbewoners vormen een 
team en gaan gezamenlijk de wijk in om vei-
ligheid en veiligheidsgevoelens te bevorde-
ren. 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 buurtbe-
woners beter leert kennen en gelijk een gezond ommetje in de avonduren doet!
Doet u ook mee? U kunt zich aanmelden via:

Wijk 
Zuidplas/Triangel  whatsappzuidplas@outlook.com
Bomenwijk/Groenswaard buurtpreventie.waddinxveen.west@gmail.com
Vondelwijk/Oranjewijk vondelwijk@gmail.com
Zuid/Oost  buurtpreventie.waddinxveen.west@gmail.com
 
Eerst eens een rondje meelopen? Dat kan! De rondes in de wijken staan gepland op:

Wijk   Datum/tijd  Startpunt
Zuid&Oost  10 oktober 20.00 uur Gemeentehuis Waddinxveen
Bomenwijk/Groenswaard 12 oktober 20.00 uur Winkelcentrum Groensvoorde

Tent in de wijk

In de tent krijgt u voorlichting over het voor-
komen van woninginbraken. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
•  Hoe kan je een verdachte situatie herken-

nen? En wat kan je doen? 
•  Subsidieregeling Politie Keurmerk Veilig 

Wonen
•  Buurt WhatsApp

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

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

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas vaker 
voor dan we denken. In Nederland heeft 1 
op de 20 ouderen er mee te maken. On-
der ouderenmishandeling wordt verstaan: 
lichamelijke en psychische mishandeling, 
seksueel misbruik, verwaarlozing en financi-
ele 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 Wad-
dinxveen en Palet Welzijn twee informatie-
bijeenkomsten over ouderenmishandeling. 
De eerste middag vindt plaats op 9 oktober 
a.s. en is hoofdzakelijk bedoeld voor oude-
ren. De tweede middag op16 oktober a.s. is 
vooral bedoeld voor vrijwilligers, mantelzor-
gers 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 deel-
nemers te laten beseffen dat ouderenmis-

handeling bestaat, wat het is, welke vor-
men 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 Bijnen-

pad 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, telefoonnum-

mer 088 - 0234216 (Antoinette in ’t Hout) 
of

-   E-mail naar 
 info@seniorenraadwaddinxveen.nl 

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 ‘inge-
broken 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.

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! 

Boef in de wijk!
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Helpt u mee de dader te pakken? Het spel is leuk voor jong en oud! 

Voor informatie en spelregels zie www.waddinxveen.nl/veiligheid.

Inloop: 18:00 uur  |  Start: 18:30 uur  |  Locatie: voor supermarkt de Plus (wijk Zuidplas) 

Zuidplaslaan 184, 2743 CP Waddinxveen

Twitter: @VeiligheidWveen

Facebook: Boef in de wijk Waddinxveen

Op maandag 8 oktober 2018 om 18:00 uur 

wordt er ingebroken in Waddinxveen!


