
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…

Door Nick Ehbel

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

mee. Die is helemaal hufterproef, 
want een normale tankauto is niet 
zo kindvriendelijk. In deze auto heb-
ben we alle gevaarlijke dingen weg-
gehaald, 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 me-
dia met een groot videoscherm, 
geluid en foldermateriaal. De an-
dere helft is een brandweerauto 
met echte ge reed schappen, zoals 
die waarmee je auto’s kunt open 
knippen.”

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 

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

Senioren
De senioren vormen een van de be-
langrijke doelgroepen. Klaas licht 
toe: “De ouderen wonen steeds 
meer zelfstandig, maar sommigen 
zijn vergeetachtig, soms een tikje 
eigenwijs. Het zou mooi zijn als 
wooncorporaties ouderen elek-
trisch laten koken. We proberen 
met corporaties convenanten af te 
sluiten waarbij rookmelders opge-
hangen worden door de corporaties 
betaald. Huidige rookmelders gaan 
10 jaar mee. Bij de vorige generatie 
ging de batterij een jaar mee en 
werd wel eens vergeten die te ver-
vangen.”

“De meeste ongelukken gebeuren 
bij ouderen in de keuken. De mees-
te doden doordat mensen met een 
sigaret in slaap vallen. Dat is iets 
van vroeger. Of ze zitten even te ro-
ken in de stoel bij het raam, in het 
zonnetje, worden slaperig. Puzzel 
gemaakt en bril in raamkozijn met 
zonnetje erop, werkt als brandglas.”

“Bij seniorenbijeenkomsten neem 
ik de mensen met een Powerpoint-
presentatie mee op reis door hun 
huis. Heeft u rookmelders, heeft u 
zo’n televisie, heeft u een elektri-
sche deken?“

Gemeente
De brandweerman legt uit: “De sa-
menwerking met de gemeente 
moet nog groeien. Met Rotterdam 
hebben we een convenant en dat 
zouden we ook heel graag met an-

dere gemeentes hebben. Zeker als 
het gaat om vervuilde woningen of 
die van horders, dat zijn verzame-
laars die het hele huis vol hebben 
staan. Samen met gemeente of 
GGD bieden we hulp, maken een 
vuurlastberekening om te zien hoe 
het er aan toe gaat, mocht er brand 
komen. Zij hoeven geen vieze men-
sen te zijn, maar hebben wel hoge 
stapels met smalle gangetjes in de 
kamers. Bij zo’n huis leeghalen 
maak je het alleen maar erger. Dus 
we pakken dit voorzichtig en rustig 
aan. Zeker als het aanrecht vrij is en 
er geen ongedierte is. Er worden 
wel rookmelders opgehangen. Het 
is een kwestie van kijken, luisteren 
en voelen.” 

Veiligheidschecks
“In de toekomst gaan we hier vei-
ligheidschecks houden,” zegt Klaas 
van Veen. “We kijken naar het risico 
van brand of naar vluchtwegen, 
brandgangen, versperde uitgangen. 
Winkelkarretjes versperren soms 
vluchtdeuren. Mensen hebben ook 
in de zomer winterjassen aan de 
kapstok. Anderen zijn klein behuisd 
en hebben in hun meterkast allerlei 
spullen, hun fiets in de gang tegen 
diefstal. Of plastic schrootjes aan de 
muur of plastic plafonds, scootmo-
bielen in galerijen. Als een scootmo-
biel in brand vliegt, komen er giftige 
gassen als blauwzuurgas vrij!”

Brandveiligheid
Met zijn voorlichting en presenta-
ties hoopt clustercoördinator Klaas 
van Veen de mensen bewust te  
maken van brandgevaren en daar-
mee de brandveiligheid, dus de vei-
ligheid in het algemeen, te vergro-
ten.

Leden van het buurtpreventieteam aan het woord: 
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. Wat zijn hun beweegrede-
nen of drijfveren om mee te doen? Wat zijn hun ervaringen? Heeft 
het buurtpreventieteam effect in de wijk? Hoe ga je om met je me-
debewoners? En waar kijk je positief op terug? Hieronder het verhaal 
van:

Michel van Ham, 
coördinator buurtpreventie 
Stad aan ‘t Haringvliet
Ik vind het belangrijk dat we in 
een veilige woonomgeving wo-
nen, door mee te doen met de 
buurtpreventie help ik daar een 
beetje aan mee. Het is mij bekend 
dat meerdere inwoners het een 
prettig idee vinden dat er mede-
bewoners zijn die een beetje op 
hun woning letten. Tevens is het 
voor de sociale contacten onder-
ling een goed initiatief. Er zijn nu 
meer mensen die een lichtje aan-
laten als ze zelf niet thuis zijn, 
omdat we ze daar op hebben ge-
attendeerd. En als je al wat langer 
rondes loopt dan weet je op een 
gegeven moment wel wie advie-
zen wel en niet opvolgen. Als we 
meerdere keren een waarschu-
wing in de brievenbus hebben 
achtergelaten terwijl daar niets 
mee gedaan wordt, besteden we 
daar verder geen tijd meer aan. 

Bewoners hebben altijd nog hun 
eigen verantwoording. En wie niet 
luisteren wil…Positief was het 
project waarbij scholieren hebben 
meegelopen dat was een hele 
leuke ervaring. De politie infor-
meerden de leerlingen vooraf op 
school. Ze kregen in de praktijk 
ook uitleg van de politie. Ik ver-
wacht dat de scholieren door 
thuis hun ervaringen met hun 
ouders te bespreken de ouders 
ook alert maken op mogelijke in-
braken in hun eigen woningen en 
hoe dat dan te voorkomen.  

Hans Kastelein, 
coördinator buurtpreventie 
Ouddorp-Zuid
Eind 2012 werd er in Ouddorp een 
aantal keren achter elkaar inge-
broken. Dé reden om een buurt-
preventieteam op te starten. Bin-
nen enkele weken hadden we een 
team van ruim 35 inwoners. Als 
buurtbewoner ken je de wijk en 

wie er thuis hoort. Ik ben ervan 
overtuigd dat de politie doet wat 
ze kan en mag, maar een agent 
heeft nu eenmaal maar twee 
ogen en twee oren, u en ik kunnen 
er daar zes van maken. Als buurt-
preventie ga je preventief te werk. 
Als je dan bijvoorbeeld in een va-
kantieperiode een rondje door de 
wijk doet en je bent het spoor 
compleet bijster wie er nou wel of 
niet op vakantie is dan merk je dat 
de tips worden omgezet in daden. 
Een tijdschakelaar op de buiten-
lamp kost echt niet zoveel en de 
preventieve werking is groot. En 
als de buurpreventieleden al gaan 
twijfelen of iemand thuis is dan 
doen “inbrekers” dat ook. Natuur-
lijk zijn er altijd mensen die het 
nut niet zien van buurtpreventie, 
dat mag en wanneer ze dat aan-
geven dan respecteren we dat, 
maar we lopen niet voor ons zelf. 
We willen alleen maar woningin-
braken voorkomen.  Buurtpreven-
tie Ouddorp Zuid loopt elke avond 
een ronde door de wijk, heerlijk 
even buiten. In de winter is het 
een ander verhaal, koud, sneeuw, 
regen, dan vraag je je af waarom 
doen we dit? De cijfers van 2014 
lieten een flinke daling zien van 
woninginbraken. Dan weet je, 

daar doen we het voor! Buurtpre-
ventie = samenwerken aan een 
veilige omgeving.

Angela Buijs, 
buurtpreventieteam 
Oude-Tonge
Ik wil graag iets kunnen bijdragen 
aan de veiligheid in het dorp waar 
ik woon. Ik loop ongeveer twee 
keer per maand mee. Dit kost niet 
zo veel moeite en je bent zo ook 
lekker in beweging in de buiten-
lucht. Het effect in de buurt is 
goed te zien. De bewoners  besef-
fen dat het handig is om een 
lichtje aan te laten als ze niet 
thuis zijn. Toch krijg je ook af en 
toe ook wel vervelende reacties als 
je iemand aanspreekt of bij ie-
mand aanbelt. Maar de meeste 
reacties zijn wel positief. Veel 
mensen op het eiland zijn opge-
groeid in een tijd dat de deur niet 
op slot hoefde en er weinig ge-
beurde, dus het moet nog tussen 
de oren komen dat die tijden he-
laas veranderd zijn. Zo zien we, bij 
bijvoorbeeld bejaardenwoningen, 
dat de deur op een haakje staat 
en de bewoners in een andere ka-
mer zitten met de tv aan. Je kunt 
dan ongemerkt naar binnen  lo-
pen.  Hopelijk hebben we door de 

inzet van ons buurtpreventie-
team  potentiële inbrekers af kun-
nen schrikken door onze extra 
ogen en oren in de wijk. 

Jan van Zanten, 
buurtpreventieteam 
Den Bommel
Ik vind het belangrijk om wat voor 
mijn mede-inwoners te doen. Met 
het buurtpreventieteam kunnen 
we ervoor zorgen dat de crimina-
liteit in het dorp naar beneden 
gaat. We zien in Den Bommel bij 
sommige inwoners zeker een ge-
dragsverandering. Ze houden de 
buurt in de gaten en melden het 
bij ons als ze wat vreemds zien. 
Uiteraard zijn er altijd mensen die 
kritiek hebben. We kijken met een 
positief gevoel terug op de acties 
vorig jaar die we samen met de 
schoolkinderen, burgemeester en 
de politie hebben gelopen. 

Week 41 staat jaarlijks in het 
teken van veiligheid. Want, met het 
invallen van de donkere dagen in 
oktober neemt de kans op criminaliteit 
(overvallen, inbraken) toe. Inwoners en 
ondernemers kunnen veel ellende 
voorkomen door goed voorbereid de 
winter in te gaan en preventieve 
maatregelen te nemen. De gemeente 
Goeree-Overflakkee draagt haar 
steentje bij door in de Week van de 
Veiligheid uiteenlopende activiteiten 
voor haar inwoners én ondernemers 
te organiseren. 

De Week van de Veiligheid 
duurt tot en met 14 oktober 2018.

Veiligheid staat hoog in het vaandel
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. 

Door Sam Fish

“Als je de cijfers ziet, is het hier goed en 
mensen beleven het ook als veilig”, laat 
burgemeester Grootenboer-Dubbelman 
weten. “Maar dat werkt ook tegen je, 
want mensen gaan achterover leunen. 
We weten helaas niet alles van wat er 
gebeurt op het eiland. De woninginbra-
ken zijn gedaald, de auto-inbraken zijn 
even iets hoger, het heeft allemaal zo zijn 
pieken en dalen. Maar in principe voelt 
men zich hier veilig.” En het is dan ook 
de taak van de samenwerkende partijen 
om ervoor te zorgen dat het zo blijft. Zo 
worden de buurtpreventieteams gefacili-
teerd en wordt er elk jaar stil gestaan bij 
de start van het nieuwe Donkere Dagen 
Seizoen. “We zijn een keer met de hele 
ploeg naar de politieacademie geweest 
in Ossendrecht, vorig jaar stond de start-
bijeenkomst in het teken van kleine to-
neelstukjes waarmee verdachte situaties 
werden uitgebeeld. Wat we dit jaar gaan 
doen, is nog even een verrassing,” zegt 
de burgemeester. “Deze bijeenkomsten 
zijn altijd heel belangrijk. Het zorgt er-
voor dat zowel de politie als de leden van 
de buurtpreventieteams weer op scherp 
komen te staan en het is een opfriscur-
sus om te zien waar ze op moeten letten 
als ze hun rondes doen.”

Kinderacties
Maar behalve het organiseren van de 
startavonden, het overleggen met de po-

olitie en het faciliteren van de buurtpre-
ventieteams, doet de burgemeester ook 
actief mee. “Ik vind het altijd heel erg leuk 

om mee te lopen met de “kinderbuurt-
preventie”, ze zijn altijd zo lekker enthou-
siast en als we bij hen al veilig gedrag 
kunnen aanleren, dan geven zij dat mis-
schien wel door aan hun ouders. Het 
betekent sowieso veel goeds voor de
toekomst,” zegt burgemeester Grooten-
boer-Dubbelman enthousiast.
“Die rondjes met de kinderen zijn altijd 
als afsluiting van een gastles die ze heb-
ben gevolgd op school. Die lessen wor-
den gegeven door politieagente Janita 
de Ronde, dat doet ze al jaren en ook 
op een heel leuke manier.” Daarnaast 
worden er ook andere acties georgani-
seerd zoals “Boef in de wijk” waarbij kin-
deren voor politieagent mogen spelen, 
en worden er ‘witte voetjes’ uitgedeeld 
om mensen ervan bewust te maken hoe 
makkelijk het soms kan zijn om ergens 
in te breken.

Samenwerking
“Ik kan zeggen dat ik enorm blij ben met 
de samenwerking tussen alle partijen op 
het eiland,” zegt de burgemeester trots. 
“We zeggen niet alleen dat we samen-
werken, we doen het ook echt. En ik 
denk dat dat onze succesfactor is.” Als 
voorbeeld noemt ze het voorval van an-
derhalf jaar geleden. Toen in Stellendam 
een auto werd gespot waarvan de inzit-
tenden verdacht gedrag vertoonden. 
Later die dag bleken zij betrokken te 
zijn bij een inbraak in Goedereede. Door 
de uitstekende samenwerking van de 
WhatsApp buurtpreventie GO-alert, de 
fysieke buurtpreventie van Stellendam 
en de politie zijn de daders nog diezelfde 
avond aangehouden.
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Bedrijventerreinen 
onder de loep
In het kader van de Week van de Veiligheid organiseerde bedrijfscontactfunctionaris-
sen van de gemeente op maandag 8 oktober een schouw op de bedrijventerreinen 
Korteweg en Deltahaven Binnen in Stellendam.

Een schouw is een vorm van inspectie en toezicht op het bedrijventerrein zelf. De 
schouw wordt uitgevoerd door de ondernemersvereniging, politie, brandweer, bevei-
ligingsdiensten, milieudiensten en medewerkers van de gemeente. Het doel van een 
schouw is om een bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden in samenwerking 
met de ondernemers. Tijdens de schouw komen aandachtspunten naar voren op het 
gebied van beveiliging, uitstraling van het terrein en openbare verlichting. Er worden 
op basis van de uitkomsten gezamenlijk afspraken gemaakt.

112 is voor alle spoed 
en verdachte situaties
Sacha Houtman is werkzaam op Goeree-Overflakkee 
als operationeel expert wijkagent bij het basisteam 
Haringvliet. “Het is belangrijk dat mensen weten dat 
ze gewoon 112 kunnen bellen als ze een situatie niet 
vertrouwen,” zegt Houtman. 

Door Sam Fish

De oude slogan 112, daar red je levens mee lijkt vaak een extra drempel te vormen 
bij het bellen van het alarmnummer. “Mensen zien iets verdachts gebeuren, maar 
denken al snel, dit is niet levensbedreigend en bellen dus geen 112,” legt Sacha 
Houtman uit. “We willen graag dat mensen weten dat 112 voor alle spoed is. Levens-
bedreigende spoed, maar ook een heterdaad. Dat kan een inbraak zijn, of mensen 
die zich verdacht ofwel vreemd gedragen. Alles waar we op dat exacte moment iets 
aan kunnen doen, dus ook een verdachte situatie,  is voor 112. We hebben sowieso 
liever dat je tien keer te vaak dan één keer te weinig belt.”

Donkere Dagen
In de tijd dat de dagen korter worden, is het makkelijker om te zien wie er wel of niet 
thuis is, want bijna niemand zit thuis in het donker. “Inbrekers kunnen in die maan-
den makkelijker ongezien hun slag slaan, daarom is verlichting zo belangrijk. Zowel 
buiten bij de deuren, als binnen in huis op twee verschillende plekken,” vertelt ze. 
“We merken dat 80 procent van de woninginbraken gelegenheidsinbraken zijn. Dat 
wil zeggen, ze komen er toevallig langs, zien dat een huis een makkelijk doelwit is 
en slaan hun slag.”

De politie kan helaas niet overal tegelijk zijn, dat zou wel heel handig zijn. Daarom 
nemen ze tijdens hun surveillancerondjes de hotspots mee. “Plekken waar vaak 
wordt ingebroken, hangplekken met veel overlast, steegjes, donkere gebieden en 
achterwegen,” laat Houtman weten. “Daarnaast doen we ook een beroep op de twaalf 
buurtpreventieteams die we rond hebben lopen en de WhatsApp buurtpreventie GO-
alert. We hebben zoveel mogelijk ogen nodig op straat, samen moeten we zorgen 
dat het veilig is en blijft.”

Melding
Er wordt vaak gezegd ‘de politie doet toch niets’, maar dat is gelukkig niet waar. “Alle 
meldingen die binnen komen worden in het systeem gezet en daar gaan we ook mee 
aan de slag. Alleen soms is er niets meer te zien of te vinden op het moment dat we 
aankomen. Dan kunnen we inderdaad niets doen,” legt ze uit. “En soms hebben we 
maar weinig informatie kunnen krijgen en dan hopen we natuurlijk op meer meldingen 
met andere informatie, zodat we de puzzel compleet kunnen maken. Soms duurt dat 
helaas iets langer. Maar we gaan wel degelijk aan de slag met elke melding die bin-
nenkomt.”

Voorzorgsmaatregelen
Houtman geeft tot slot nog een paar tips. “Zorg dat je goede sloten hebt, de oudere 
sloten worden namelijk makkelijk geopend. Zorg verder dat alle ramen dicht zijn als 
je van huis gaat, ook de kleine raampjes, want sommige inbrekers zijn net slangen-
mensen. Zorg ervoor dat je geen opklimmateriaal in de tuin hebt staan zoals trapjes, 
containers en dergelijke. Haal de brievenbus elke dag leeg en hang je sleutels niet te 
dicht bij de voordeur, want die hengelen ze zo naar buiten,” aldus Houtman.

Neem maatregelen 
en voorkom cybercrime
We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt uiteraard kansen, maar helaas zijn 
er ook risico’s. Er zijn ook mensen die misbruik maken van de digitale snelweg. 
Criminaliteit via internet neemt hand over hand toe, waarbij iedereen slachtoffer 
kan worden. Financiële schade en verlies van (persoonlijke) gegevens kunnen 
het gevolg zijn. Loop daarom de checklist digitaal veilig door en neem maatrege-
len. Kijk voor meer informatie op: www.checklistdigitaalveilig.nl.

Keurmerk 
Veilig Ondernemen
Om een veilig bedrijventerrein te waarborgen, ontwikkelde het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). Het KVO is een waardering voor bedrijventerreinen waarbij ondernemers 
met de gemeente, de politie, de brandweer en andere partijen samenwerken 
om de veiligheid op het terrein te verbeteren. Door het behalen van het KVO-
certificaat laten betrokken partijen zien dat zij door samen te werken voldoen aan 
de gewenste kwaliteitseisen. 

Door goede samenwerking is het certificaat ‘KVO-B continue samenwerking’ al 
jaren in het bezit van Ondernemersvereniging Goedereede voor de bedrijventer-
reinen in Stellendam, waar ook Deltahaven Buiten onder valt. Eén van de vereis-
ten van het KVO-B is de jaarlijkse schouw van de bedrijventerreinen. 

De gemeente is in samenwerking met ondernemersverenigingen, De Zakenpartner 
(DZP) en MKB Nederland een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Goeree-
Overflakkee aan het ontwikkelen. Meer informatie over het keurmerk? Kijk op 
www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl.

Donkere dagen door 
uitgevallen openbare 
verlichting? Geef het door!
De dagen worden steeds korter en een groot deel van onze dagelijkse activiteiten 
doen we nu in het donker. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot 
belang. Tijdens de donkere dagen nog meer dan anders. Niet alleen voor de ver-
keersveiligheid, ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voor-
komen. We vragen daarom bewoners om defecte straatverlichting te melden.

Storing melden
Werkt de straatverlichting niet? Geef het lantaarnpaalnummer aan ons door. Dat kan 
bij voorkeur via onze website www.goeree-overflakkee.nl of de app Storing24. U kunt 
de storing ook doorgeven via onze Facebook-pagina, via Twitter (@gem_go) of via 
telefoonnummer 14 0187. Geef altijd duidelijk aan waar de storing is gezien en om 
hoeveel lantaarnpalen het gaat. Samen met CityTec en netbeheerder Stedin zorgen 
we ervoor dat de verlichting zo spoedig mogelijk wordt gerepareerd. 



3 22 juli 2014         pagina 273

V.A. € 15.990
Of € 255 per maand met Private Lease

V.A. 14% BIJTELLING

DE NIEUWE CITROËN C4 CACTUS 
DE AUTO DIE ANTWOORD GEEFT

OP DE VRAGEN VAN NU

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Gem. verbruik: 3,1 - 4,6 l/100km; 21,7 - 32,3 km/l; CO2: 82 - 107 g/km. Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, 
bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van € 15.990 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl). Prijs-, specifi catie- en fi scale 
wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Kijk voor meer informatie op citroen.nl. Private Lease o.b.v. Citroën C4 Cactus VTi 82 48 maanden, 40.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie op www.citroen.nl/privatelease 

NU AL TE BEWONDEREN BIJ LUVETO AUTOBEDRIJVEN

LUVETO AUTOBEDRIJVEN  -  BRIELLE  -  SEGGELANT-OOST 9  -  0181 - 41 24 55
SPIJKENISSE  -  PASCALWEG 2  -  0181 - 61 52 55  -  WWW.LUVETO.NL

*

Auto Romar HellevoetsluisAutomobielbedrijf Luveto Spijkenisse

WWW.AUTOROMAR.NLWWW.LUVETO.NL

Netto bijtelling vanaf € 98,- per maand*Ervaar de ASX tijdens een uitgebreide proefrit

U RIJDT AL EEN ASX V.A. € 18.990,- U RIJDT AL EEN OUTLANDER PHEV V.A. € 39.990,-

Verrassend vernieuwd

ONTDEK DE VERRASSENDE MITSUBISHI MODELLEN!
5 jaar lang, 7% bijtelling

U RIJDT AL EEN OUTLANDER V.A. 

Mitsubishi 
Outlander PHEV

Mitsubishi 
ASX

Mitsubishi

Limited Edition

€ 17.990,- 

Compleet nieuw

A-label

A-label

 € 8.890,-

Met automaat v.a. € 13.190,-

Mitsubishi 

Brandstofverbruik: 1,9 t/m 6,8 l/100 km, CO2-uitstoot: 44 t/m 157 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM (PHEV BPM € 0,-), exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken, tenzij anders vermeld. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties. *Genoemde bijtelling is per maand en afhankelijk 
van het voor u geldende belastingtarief, deze berekening is op basis van het 42% belastingtarief. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

U RIJDT AL EEN OUTLANDER V.A. 

Mitsubishi 
Outlander

Sterk vernieuwd

Bent u al lid van Burgernet?
Voelt u zich betrokken bij de veiligheid 
van uw eigen buurt of wijk? Wilt u bij-
dragen aan een veiligere leefomgeving? 
Geef u dan, net als ruim 3.000 inwoners 
van de gemeente Goeree-Overflakkee, 
op als deelnemer van Burgernet via de 
website www.burgernet.nl of download 
de app. Met Burgernet sporen we samen 

verdachten van misdrijven op en vinden we vermiste personen terug. Hierbij kunnen 
we uw hulp goed gebruiken!

Verdachte situatie? Bel 112
Inwoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur 
die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u 
weet dat de bewoners niet thuis zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht 
heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bel-
len van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, 
maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een 
inbraak of diefstal. Dus bel 112, ook als u een verdachte situatie signaleert!

Camera in beeld: 
doe mee en help de politie
Heeft u camera’s bij uw woning of bedrijf? 
Meld deze aan bij Camera in Beeld via www.politie.nl.

Toch slachtoffer van een misdrijf?
• Geef het altijd door aan de politie en bel 112.
• Doe (digitaal) aangifte, kijk op www.politie.nl of maak hiervoor een afspraak via 

0900 8844. Het bezoekadres is Olympiaweg 40, 3245 DL in Sommelsdijk. Via dit
  bureau kunt via een 3D-loket aangifte doen tussen 08.00 en 22.00 uur. Maak hier-

voor een afspraak via 0900 8844. Doet u liever aangifte bij een medewerker op het 
bureau, dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Ook 
dan belt u met 0900 8844.

• Wilt u anoniem een melding doen? Dan belt u Meld Misdaad Anoniem via 0800 
7000 of online via melden.meldmisdaadanoniem.nl. 

• Laat de situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof vanwege het sporenonderzoek 
van de politie.

• Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij bij schade of vermissing van 
uw eigendommen.

• Beveilig uw woning of bedrijf om herhaling te voorkomen, gebruik daarvoor de tips 
uit deze special.

Zorg voor een 
schone schoorsteen
Als het buiten eerder donker wordt, is er niet alleen 
een grotere kans op inbraken, het wordt ook kouder. 
Dat betekent dat de houtkachels weer aangestoken 
worden en dus automatisch ook meer meldingen voor 
de brandweer.

Door Sam Fish

Klaas van Veen is regionaal coördinator zelfredzaamheid bij de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond. “Ons doel is om de fysieke veiligheid en de zelfredzaamheid te 
vergroten. We moeten bewustwording creëren bij mensen,” laat hij weten. “Dat doe 
ik niet alleen. Ik ga met Janita de Ronde, politieagent basisteam Haringvliet, langs op 
scholen en bij verzorgingstehuizen voor gastlessen over brandveiligheid, inbraakpre-
ventie en nepvuurwapens. We willen iedereen ervan bewust maken hoe ze moeten 
handelen in bepaalde situaties.”

Zo heeft Klaas in het oostelijke deel van het buitengebied van de gemeente; 
Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat en Stad aan ‘t Haringvliet, 164 woningen in 
kaart gebracht die vanuit de campagne “Veilig Leven” extra aandacht van de brand-
weer krijgen. Door de brandweer wordt er een woningcheck uitgevoerd in het kader 
van brandveilig leven. “Bij die huizen controleren we of de vluchtroutes goed toegan-
kelijk zijn, of de rookmelders werken en of het huis over het algemeen brandveilig is. 
En dan gaat het vooral om oudere woningen.” Al deze adressen zijn reeds door de 
gemeente aangeschreven.

Veilig Leven
Brandveilig Leven werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen om mensen 
bewust te maken van brandveiligheid in hun huis, maar tegenwoordig gaat het verder 
dan dat. “De brandweer is overgestapt op de naam Veilig Leven, omdat het niet meer 
alleen over brandveiligheid gaat, maar ook over gezondheid,” legt Van Veen uit. “ We 
helpen mensen die verzamelwoede hebben en geven aparte lessen bij moskeeën 
omdat we merken dat daar toch af en toe nog een taalbarrière is.”

Gelukkig hoeft Klaas dat niet alleen te doen. “Ik werk veel samen met blusploegen bij 
acties over bijvoorbeeld parkeren in de wijk, veilig wonen, ik ga mee met blusoefe-
ningen om ook mijn eigen kennis te vergroten en natuurlijk de gastlessen met Janita 
de Ronde.” Ook is er een nauwe samenwerking met de ambulancedienst. Die geven 
bijvoorbeeld belangeloos reanimatielessen aan “speciale doelgroepen”.

Meldingen
De brandweer gaat dan misschien niet over inbraken, maar ze worden in de donkere 
maanden wel vaker opgeroepen dan normaal. “Ieder seizoen heeft zo wel een mel-
ding die vaak binnenkomt,” vertelt hij. “Zo hebben we ’s zomers vaak een barbecue-
brand en in de donkere maanden is dat een schoorsteenbrand. Zodra de kou het 
land weer inkomt worden de schoorstenen geveegd, maar vaak niet goed genoeg. 
Er komen dan stukjes los te zitten in de schoorsteen en dat gaat schroeien en zo 
ontstaat er een schoorsteenbrand. Zorg dus dat je echt een goede schoorsteenveger 
in huis haalt.” 

Bij specifieke vragen over brandveiligheid kunt u bellen met 0900 8387.
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“Buurtpreventie niet meer weg 
te denken op Goeree-Overflakkee”
Er lopen maar liefst twaalf buurpreventieteams rond 
om inwoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen
doen aan het verbeteren van hun eigen veiligheid. 
Ze hebben daarbij goed contact met de wijkagent 
en maken gebruik van de WhatsApp buurtpreventie 
GO-alert. Ze staan er dus nooit alleen voor!

Door Sam Fish

“Ik deed een melding bij de politie en ergerde me er nogal aan dat er voor mijn gevoel 
niets werd gedaan. Een paar dagen later kwam de wijkagent bij me langs en heb ik 
bij hem mijn verhaal gedaan. Hij vond me wel een goede voor in het team dat werd 
opgericht,” vertelt Lobke Blokland uit Stellendam. “Inmiddels ben ik gepromoveerd tot 
coördinator en stuur ik het team aan.”

Bart van Zele is mede-coördinator in Ooltgensplaat en heeft zich ongeveer een jaar 
geleden aangesloten bij het team. “Er werd bij ons thuis ingebroken en niet veel later 
zagen we een oproep in het krantje van de dorpsraad,” vertelt hij. “Je gaat zo anders 
naar dingen kijken. Nu ik bij het team zit, voelt het een stuk veiliger.”

Succes
“We zijn eigenlijk slachtoffer van ons succes,” zegt Lobke. “Door de komst van het 
buurtpreventieteam en GO-alert is iedereen een stuk oplettender en gebeurt er min-
der. Dat zorgt er wel voor dat mensen zich niet bij ons aanmelden ‘omdat er toch niets 
gebeurt’. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er gebeurt juist weinig, omdat we er zijn.”
“We werken puur preventief. We attenderen mensen op inbraakgevoelige situaties, 
precies waar de buurtpreventie voor is bedoeld,” zegt Bart. “We zijn allemaal mensen, 
iedereen vergeet wel eens de sleutels uit het voordeurslot te halen of de auto op slot te 
doen. Ik zou het alleen maar fijn vinden als iemand mij zou waarschuwen in zo’n geval.”

Opvallend
“Wat mij vaak opvalt als ik op straat loop, is opklimmateriaal. Bijvoorbeeld containers, 
stoelen of zelfs ladders,” zegt Bart. “Dat kan makkelijk gebruikt worden bij een inbraak 
en niet alleen bij de eigenaar van die spullen.”
“Ik zie wel eens stellingen tegen een huis staan en dan staan de ramen ook nog 
eens wagenwijd open. Ik vraag me dan af of de koffie ook klaar staat,” grapt Lobke. 
“Maar even serieus, dat zien we dus echt. En ook auto’s die zo staan geparkeerd dat 
de hulpdiensten er niet meer door kunnen. Dat is niet handig.” Ook donkere huizen 
komen de twee wel eens tegen. “Gelukkig zijn de mensen in Stellendam tegenwoor-
dig een stuk alerter op inbraakgevoelige situaties. Het zal nooit zo zijn dat er niets 
gebeurt, maar het is wel sterk afgenomen,” aldus Lobke. 

Aanmelden
Bijna elke dorpskern heeft een buurtpreventieteam en GO-alert, de WhatsApp buurt-
preventie, dekt het hele eiland. Toch kunnen de teams nog extra handen en ogen 
gebruiken. Meld je aan via www.go-alert.nl en kijk op de gemeentelijke website www.
goeree-overflakkee.nl/buurtpreventie voor een team bij jou in de buurt. Meelopen kan 
al vanaf een uur in de week. Een proefrondje meelopen is ook altijd mogelijk.

Herken babbeltrucs en voorkom phishing
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: Onbekenden bellen bij u 
aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld 
en andere waardevolle bezittingen. 

Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
– Kijk voor u opendoet, eerst wie aanbelt. Kent u de persoon niet en vertrouwt u 

het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het 
nog niet? Bel 112. 

– Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw 
eigen bezoek. Kijk door het raam, de (digitale) deurspion of gebruik de intercom. 

– Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of 
kierstandhouder. Of laat een (digitale) deurspion in uw deur maken. Zo kunt u 
zien wie er voor uw deur staat, zonder open te doen. 

– Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag 
alert op mensen met verkeerde bedoelingen.

Phishing
Phishing is een vorm van internetfraude, waarmee fraudeurs proberen om via een 
e-mail achter uw bankgegevens te komen. Fraudeurs lokken u naar een valse 
(bank)website. Dit is echter een kopie van de echte website van de bank. Hier 
wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier 
krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien. 

Hoe voorkomt u phishing?
Een bank vraagt nooit om uw bank- of privégegevens via de mail. De politie advi-
seert daarom om nooit te reageren op e-mails waarin om persoonlijke inlogcodes 
en/of pincode wordt gevraagd. Ontvangt u zo’n e-mail? Verwijder deze dan met-
een. Let op, klik in geen geval op een link die in de e-mail staat. Kijk voor meer 
informatie op www.politie.nl/babbeltruc.

Deze special is een uitgave van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Aan de special werkten de volgende partijen mee:      Vormgeving:
• Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond/Brandweer      Henk de Baat
• Politie            Sam van der Welle
• en diverse buurtpreventieteams        06 20146055
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De vorm van het beeldmerk is uit de ‘kop-hals-romp-structuur’ van 
het eiland ontstaan. Het staat voor de verbondenheid van de huidige 
landschappen in de vorm van drie ringen, die tevens de dijken 
symboliseren. De strijd tegen het water is weergegeven in het 
verloop van groen naar blauw, waarbij de 'golf' accentueert dat dit 
een actief proces is. Het totale beeld is in perspectief gezet waardoor 
het idee van een eiland wordt versterkt.
Het beeldmerk is open, heeft dynamiek, is organisch, 'nuchter' van 
vorm, en verbeeldt de saamhorigheid van de inwoners. 
Zo wordt het begrip 'verbondenheid' op twee manieren 
geïnterpreteerd.
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