Kort verslag van de Stadsbijeenkomst aanpak woninginbraken
Dinsdag, 27 september 2016, van 19.30 – 22.00 uur in de Chocoladefabriek in Gouda
19.30 uur: Welkom door voorzitter van de avond, Jacques Handelé.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Hij is blij met de grote opkomst (meer dan 100
Goudse bewoners). Ondanks alle inspanningen van veiligheidspartners en bewoners blijven
inbraakcijfers in Gouda hoog. Doel van deze avond: ideeën verzamelen om tot
vernieuwende maatregelen te komen, waar bewoners zelf, gemeente en politie zich in de
komende tijd voor kunnen gaan inzetten en die moeten leiden tot daling van het aantal
inbraken.
De voorzitter schetst het programma van de avond:
19.45 uur: Opening door burgemeester Milo Schoenmaker
20.00 uur: Presentatie door Evert Jansen, ex-inbreker
20.15 uur: Interactieve sessie met bewoners
21.15 uur: Terugblik en opbrengst van de avond
21.45 uur Sluiting.
Er wordt gedurende de avond gefilmd door Omroep Gouwestad. Vanaf maandag, 3 oktober
zal de reportage op Omroep Gouwestad te zien zijn (herhaling op 4 daaropvolgende
avonden).
19.45: Opening door burgemeester Milo Schoenmaker.
Burgemeester Schoenmaker memoreert dat zijn periode als burgemeester is gestart in
december 2012. Veiligheid in de stad bevorderen is consequent één van zijn speerpunten
geweest. Het aantal aangiften is gedaald, behalve op het gebied van woninginbraken.
“Wij zoeken MET u naar de juiste aanpak”.
Er volgt een powerpoint-presentatie (zie bijlage 1) die wordt toegelicht door burgemeester
Schoenmaker.
1.Het aantal geslaagde pogingen tot inbraak 2013, 2014, 2015: jaarlijks zo’n 600 inbraken.
2.Vergelijking jaar 2015 en 2016: aan de hand van het verloop van de aantallen per maand
is de verwachting dat ook het jaar 2016 op een aantal van 600 inbraken afkoerst.
3.Er blijken iets meer geslaagde inbraken dan pogingen tot inbraak te zijn.
4.Spreiding aantal inbraken over de stad: vrij gelijkmatig, binnenstad heeft het laagste aantal
inbraken. Link met cameratoezicht?
5.Modus operandi (d.w.z.: hóe gebeuren de inbraken eigenlijk?). Er zijn drie categorieën die
hoog scoren, te weten: inbraak via raam, inbraak via deur, insluiping.
6.Er is momenteel een subsidieregeling voor aanschaf hang- en sluitwerk voor eigenaren
van koopwoningen (in hotspotgebieden). In Gouda is 75% van de woningen een
koopwoning. (Zie voor meer info: www.gouda.nl/hangensluitwerk)
7.Overzicht van maatregelen m.b.t. de huidige aanpak van woninginbraak.
Burgemeester Schoenmaker vraagt aanwezigen ook suggesties te doen t.a.v.:
*hóe kan de gemeente haar communicatie met Goudse bewoners over dit onderwerp nog
verbeteren?
*Hóe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat het aantal meldingen over onveilige
situaties bij de politie via 112 hoger wordt?
20.00 uur: Presentatie door ex-inbreker Evert Jansen.
Evert Jansen geeft enige informatie over zichzelf. Geboren in Groningen. 18 jaar verslaafd
geweest aan heroïne en cocaïne. Regelmatig opgepakt en gevangen gezeten voor het
plegen van inbraken. In 2005: de ommekeer: hij is in dat jaar werknemer geworden van
Stichting Veiligheid en Preventie en geeft 5 dagen per week voorlichting over: hoe worden

inbraken gepleegd en hoe dit te voorkomen. Evert Jansen heeft meegewerkt aan een AVROprogramma dat laat zien hoe inbrekers te werk gaan. Er wordt een deel van een programma
vertoond.
Evert Jansen benadrukt dat burgers in het algemeen naïef en (te) goed van vertrouwen zijn.
De durf of behoefte om een onbekende aan te spreken, ontbreekt vaak. Burgers zijn vaak te
laat om een verdachte situatie bij de politie te melden. Dhr. Jansen heeft afgelopen middag
van 14.00 – 17.00 uur door diverse wijken gelopen. Hij heeft zich (enigszins) verdacht
gedragen maar niemand heeft hem aangesproken of de politie gebeld. Er was slechts 1
iemand die contact opgenomen heeft met de gemeente.
De aanwezigen krijgen aan de hand van foto’s een overzicht van / inzicht in manieren
waarop kan worden ingebroken – hierbij ook adviezen om inbraak te voorkomen:
1.een inbreker heeft niet meer nodig dan 2 schroevendraaiers, een baco en een koevoet om
een huis binnen te komen. Overige materialen vindt een inbreker wel in het huis of garage
(bijv. een boormachine).
2.een deur is gemakkelijk te ontgrendelen door “te hengelen”.
3.keukenraampje staat open… trapje en bezem in de buurt – de keukendeur is nu
gemakkelijk te ontgrendelen.
4.schuifpui – in het algemeen gemakkelijk open te breken. Advies: plaats een balk die goed
zichtbaar is, dan is inbraak minder gemakkelijk en de inbreker “begint er niet aan”.
5.haal de sleutel uít een raamboompje.
6.schakel buitenstopcontacten uit als u ze niet gebruikt (anders gratis stroom voor de
accuboor van de inbreker)
7.een meldsysteem is door een inbreker gemakkelijk onklaar te maken door er water in te
gooien
8.een deur die alleen maar is “dichtgetrokken” en niet ook op slot is gedaan, is met een
stukje hard plastic gemakkelijk te ontgrendelen (=flipperen).
9.hang een sleutelbos niet voor het grijpen bij een deur. Soms staat een deur open of is deze
heel gemakkelijk te ontgrendelen (en anders via een magneet dor de brievenbus). Een graai
naar de sleutelbos en hup dag auto.
10.Maak kliko’s met behulp van een ketting aan elkaar vast en / of maak ze vast aan een
muur. Kliko’s zijn n.l. een ideale “opstap” bij insluiping of om over een schutting te klimmen.
11.Bevestig één of meerdere buitenlampen met bewegingssensor(s) in de omgeving van de
woning.
12.Laat – bij afwezigheid- meerdere tijdschakelaars in meerdere vertrekken van het huis het
licht aan / uit schakelen; dit is heel verwarrend voor een inbreker.
13.Doe waardevolle spullen in een kluis.
14.Heb je het vermoeden dat er een inbreker in je huis is? Houd je niet (bang) stil, maar
maak lawaai!!! Dat verjaagt een inbreker.
15. Nieuwste vorm van inbraak is d.m.v. kerntrekken. Dit is het middels een boor kapot
draaien van de cilinder van de voordeur. Dit kost slechts 1 a 2 minuten tijd. De zogenoemde
kerntrekbeveiliging helpt dit te voorkomen.
Essentie van het verhaal is volgens Evert Jansen: Let op elkaar, Let op de buurt,
Help elkaar, Leef SAMEN. Het is jammer dat het sociale samenleven uit veel buurten is
verdwenen. WhatsApp is een goed “instrument”.
SAMEN zien wij veel; we moeten goed opletten op wat er in de buurt gebeurd, goed je eigen
en elkaars spullen bewaken en niet te voorzichtig zijn om de politie te alarmeren (112!).
Aanwezigen wordt gevraagd om gedurende de pauze op gekleurde vellen hun tips, wensen,
ideeën, wijze van inzet te vermelden en op te hangen bij welke “partij” dit thuishoort
(gemeente, bewoners, politie, woningcorporatie?) Er wordt een factsheet uitgedeeld die
inzicht geeft in de huidige problematiek en aanpak van de woninginbraken in Gouda.

PAUZE

21.15 uur Terugblik en opbrengst van de avond
Er zijn heel veel vellen beschreven. Deze worden niet separaat besproken. Hiervan zal een
overzicht worden gemaakt. Zie bijlage 2.
Burgemeester Schoenmaker blikt terug op de avond:
*Er zijn 80 Whats App-groepen actief in de stad Gouda. Dat is geweldig! Sommige groepen
hebben vragen over hoe zij optimaal kunnen functioneren. Wij zullen hier vanuit de
gemeente adviezen voor geven, maar het is niet de bedoeling dat de gemeente de groepen
gaat aansturen.
*De politie zou misschien nog intensiever resultaten naar aanleiding van een melding naar
de melder kunnen terugkoppelen. Dat zal uiteraard motiverend werken.
*De kreet: méér Everts de wijk in is diverse keren gehoord vanavond. Weet dat medewerkers
van Politie, afdeling Stadstoezicht, afdeling Veiligheid en Wijken, Cyclus al maandelijks ‘De
wijk ingaan”. Wellicht dat mensen uit Appgroepen deze rol ook zouden kunnen pakken en
hun buren zouden kunnen aanspreken.
*Sommige mensen willen praten over daders, criminele jongeren. Ook dit is een kant van het
verhaal waar wij als gemeente i.s.m. de politie op inzetten d.m.v. de Top 60-aanpak. Weet
dat daders waar mogelijk worden gepakt. De bewijslast rondkrijgen is echter soms moeilijk;
er wordt beslist veel energie gestoken in daderaanpak.
*Er komt zeker een vervolg op deze inspirerende avond. De opkomst toont aan dat dit
onderwerp leeft onder Goudse bewoners.
*Ieder die een mailadres heeft gegeven, krijgt een verslag van deze avond en een
uitnodiging voor een tweede Stadsbijeenkomst. De datum is nog niet bekend.
*Voor nu veel dank voor uw komst en uw bijdrage aan het welslagen van deze avond!
22.00 uur Sluiting

