Opbrengst van de stadsbijeenkomst woninginbraken op 27-09-2016 in Chocoladefabriek
GEMEENTE
Meer cameratoezicht
Led-verlichtingslantarenpalen in de Componistenlaan zijn te donker, Kan daar iemand naar kijken s
avonds? Lekker voor de inbrekers zo.
Subsidie voor iedereen en niet voor bepaalde wijken
Meer Everts door de wijk/buurt
Buurtapp koppelen aan meldkamer politie/meldpunt
Informatie delen met buurten over tijdstippen van inbraken etc.
Bij gemeente /politie iemand aanstellen om alle meldingen op te pakken
Wijkteams meer mogelijkheden geven (bv. financieel, besluitvorming etc.)
Hoeveel straten moet een Whatsappgroep hebben om in aanmerking te komen om de borden in de
wijk opgehangen te krijgen?
Camera’s bij toegang wijken
Buurtvaders gebruik inbraak telefoon
Vluchtroutes bemoeilijken b.v. hekjes
Aanwezigen 99,9 procent blank en autochtoon iets mis met de communicatie of mislukte integratie.
Ook subsidie voor erkend beveiligingsmateriaal dat je zelf kunt monteren / installeren
Subsidie sloten voor HEEL Gouda en niet bepaalde wijken
Betrek onderwijs (voorlichting) (sociale controle door pubers)
Camera’s !!! Geen privacy in het centrum ??wel in de wijk???
Veiligheidsavond
-houden
-flyers deur tot deur
-terugkoppelen bewoners
Inzicht donkere locaties (blackspots)?
Cameratoezicht gemeente = politietaak stop na 17.00 uur
Straten beter verlichten
Pilot Ab: concept preventieve beveiliging inclusief camera deurbel in overweging nemen/ gesprekken
voeren

Hondeneigenaren: sociale gelegenheid in de wijk ; mist faciliteiten in de wijk
Regeling hang- en sluitwerk haalbaar maken -> alleen aanschaf is voldoende om in aanmerking te
komen
Stremmen van vluchtroutes
-hekwerk in poort plaatsen
-30 km zone uitbreiden
Verlichting
-sommige delen 1 richting verkeer
Betrek buurten bij aanpak overlast van jongeren want dat zijn de daders
Waarom niet standaard preventieborden om inbrekers af te schrikken
Instellen surveillancegroep door mensen uit de wijk met een uitkering als tegenprestatie.
Klikkers uit familie/omgeving zwaar belonen en indien nodig helpen.
Meer camera’s met evenveel (desnoods) personeel : At random onbemandis niet erg (beter dan
minder camera’s)
Subsidie voor sloten beperkt tot bedrijven voor uitvoering : 50 procent subsidie maar 2 x zo duur als
zelf doen….

POLITIE
Waar / wie is de wijkagent?
Wanneer 112 – wanneer 0900-8844
Dekking Whatsappgroepen in de stad
Politie betrekken bij buurtwhatsapp.
Als de politie in de wijk iemand zoekt of achterna zit, sein dan de appgroep in , dan zijn er meer
mensen die meekijken.
Bij afgaan alarm wordt er door de meldkamer gezegd dat ze niet komen omdat mensen niet zijn
aangesloten …
Na een actie valt op dat politie samenkomt BUITEN de wijk. Terwijl IN de wijk de vragen leven over
de politie actie. Blijf er nog even zichtbaar zodat wijkbewoners bij hen info of melding kunnen doen
Meldingen serieus nemen. Men is toch al bang dat men niet mag bellen.
Ontwikkel een app die iedere verdachte beweging verzamelt. Monitor het beeld. Houdt pilot in
zwaarst getroffen wijk.
Lik op stuk beleid. Laat daders werken voor schade die ze aangebracht hebben.
Terugkoppeling na melding van getuige na inbraak.

Patrouilleren bewoners met steun politie
Het weer openen van het politiebureau Goverwelle
Welke van de 2 bellen – 112- 0900-8844?
Terugkoppeling politie nav melding bewoners
Verwijder mensen na 22 uur van schoolpleinen en speelplaatsen
Mentaliteit: de politie komt te laat en doet er niets mee.
Melddrempel omlaag
Meer camera’s en maak ze mobiel zodat ze elke keer ergens anders hangen
Hardere aanpak? Top 60 crimineel een enkelband? Meeste top 60 criminelen zijn onder de 18,
kunnen de ouders niet aangesproken worden of stad uit gezet worden?
Als er een foto van je huis gemaakt wordt en je belt 112 wordt je na een half uur teruggebeld of hij er
nog staat met het advies om voortaan 112 te bellen/

BUURTTEAMS EN APPGROEPEN
Reglement buurtwhattsapp universeel
80 whatsapp groepen in Gouda = straatniveau
Geschrokken verhaal Evert. Verhaal Evert op straatniveau uitdragen. Herkenbare situaties.
Ons wordt verboden verdachte situaties in de buurtapp te delen. Van de beheerder krijg je meteen
een waarschuwing dat het een stille groep is en dat e niets mag delen. Buurtapp Goverwelle –
Gandhiweg.
Gebruik Nextdoor om Whatsappgroepen voor veiligheid gedisciplineerd te houden (overige
berichten /discussies)
Gezellig chatten : Google Allo app?!!
In de buurtapp ook elkaar waarschuwen voor inbraak ‘onveilige’ situaties zoals ladder
Feedback geven aan buurtbewoners
Whatsapp gorpe: bewoners goede instructie geven! SAARmethode
Wanneer wordt ‘verdachte situaties’ signaleren racistisch?
In een appgroep ontstaan irritaties door mensen die zich er niet aan houden (SAAR). Tip: hou het
gesprek ingedrukt. Je kan dan persoonlijk reageren buiten de groep om. !!!
Avondwandeling! Met of zonder hond

Cameratoezicht van buurtbewoners
Alternatief voor whatsappgroepen is nextdoor. Beter te beheren en ruimte voor meer dan veiligheid
voor wie dat wil.
Nextdoorapp voor ‘gezellige’ gesprekken i.p.v. buurtwhatsapp

ANDERS (bijv. corporaties)
Alle woningverhuurders verplichten om mee te werken!~
Ouders van top 60 aanspreken op hun verantwoordelijkheden als ouder
Bewoners elkaar meer attenderen op ‘onveilige’ situaties. Aanspreken! Bijv. ladder/kliko
Sociale omgang en controle vergroten => nu te passief 
Voortzetting van civiel toezicht in de nacht (teams 2 personen)op basis van rooster
Voorwaarde: voldoende vrijwilligers en directe verbinding met meldkamer politie
Kinderen informeren/ inlichten door ouders / scholen (sleutels /open deuren)
Bewoners meer met medebewoners bemoeien !!

BUURTBEWONERS
Meer saamhorigheid creëren in de buurt / surveillance / controle op deuren door bewoners
Allen (gemeente+politie+bewoners+groepen):
Bevorder houding+gedrag: als iets opvalt =verdacht = 112 bellen (drempel wegnemen)
Politie+gemeente+bewoners= SAARmethode +112 bellen bevorderen, ook buiten whatsappgroepen.
Ge eens naar buiten i.p.v. binnen appen

