
nog wel wat naïef Regelmatig zien we niet afge-
sloten tuindeuren, schuurdeuren, fietsen, soms 
met de bos sleutels er nog in. Afgelopen week 
kregen wij tips van burgers over een al weken 
rondslingerende bakfiets, verkeerd gebruik en 
vernieling bij het kindervoetbalveldje, gestolen 
ruitenwissers. Afhankelijk van onderwerp geven 
wij zaken door via de buurtpreventieapp aan 
onze preventen om er extra op te letten, aan 
de politie of aan de gemeente. Onze ervaring is 
dat er zeer adequaat wordt gereageerd. Een tip 
aan de bewoners: Lees de algemene informatie 
op onze site; altijd leerzaam. En wees niet bang 
maar wel alert. Bij vreemde zaken en twijfel 
112 bellen!”

Maasland
Ook in Maasland worden extra rondes gelopen 
door de Buurtpreventie. “We leggen daarnaast 
flink de nadruk op maatregelen die bewo-
ners zelf kunnen nemen om inbraak te voor-
komen,” zegt voorzitter Kees van der Vaart. 
“We verspreiden die informatie o.a. via social 
media, Whats-app groepen en de belcirkels. 
Kijk in je eigen omgeving, kijk naar je eigen 
huis hoe je dat beter kunt beveiligen. Zorg voor 
goed hang- en sluitwerk, heb je een bewe-
gingsmelder aan de voor- en de achterkant 
van je huis? Wees alert en bel 112 als je iets 
niet vertrouwt.” In Maasland wordt de Buurt-
preventie erg gewaardeerd. “Mensen zien je 
lopen en dat geeft met name ouderen een 
rustiger gevoel. Het aantal incidenten in Maas-
land is gehalveerd. Onze aanwezigheid heeft 
dus duidelijk preventieve waarde. Natuurlijk 
willen we er graag nog meer mensen bij heb-
ben. Liefst ook vrijwilligers die overdag kunnen 
surveilleren. Wij zijn de ogen en oren voor de 
politie.”

Dagelijks wordt er vele malen ingebroken. 
Dat heeft grote gevolgen voor uw gevoel van 
veiligheid. Daarom is er op 27/28 oktober weer 
‘1 dag niet’,  een nationale actie om er met zijn 
allen voor te zorgen dat er één dag, 24 uur dus, 
niet ingebroken wordt. Ook in Midden-Delfland 
maken bewoners, Buurtpreventies, Whats-app 
groepen, politie en gemeente een vuist tegen 
inbrekers. Maar ook ú kunt een waardevolle 
bijdrage leveren! 

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Hans Nossent, Coördinator Handhaving en Vei-
ligheid van de gemeente Midden-Delfland zegt: 
“Midden-Delfland is een veilige gemeente om 
in te wonen, te werken en te recreëren. En dat 
moet vooral zo blijven! Daar gaan we ook voor! 
In ons actieprogramma veiligheid heeft het 
thema woninginbraken hoge prioriteit gekregen. 
Iemand die slachtoffer is geweest van een in-
braak weet hoeveel inbreuk dat heeft op je ge-
voel van veiligheid. Walgelijk dat een vreemde 
in jouw huis geweest is en aan jouw spullen ge-
zeten heeft. Die televisie is te verzekeren en te 
vervangen maar het afschuwelijke gevoel van 
onveiligheid los je niet op met een verzekering.”  

Samen sterk: bel 112
De overheid alléén kan inbrekers niet weren. 
“Daar is úw hulp als inwoner of ondernemer 
voor nodig. Voor preventie (zie aparte kadertje) 
maar ook door 112 te bellen als u een verdachte 
situatie ziet. Dat gebeurt nog te weinig. Het lijkt 
wel of men de politie niet durft te alarmeren. 
Liever een keer voor niets gecheckt dan de in-
breker de kans geven om weg te lopen. Dus bel 
112! Gelukkig is er in Midden-Delfland veel bur-
gerhulp in de vorm van Buurtpreventies, belcir-
kels en Whats-app groepen. Heel waardevol! 
Niet alleen vanwege hun surveillances maar ook 
omdat ze elkaar wijzen op onveilige situaties of 
verkeerd gedrag. Natuurlijk doen we mee met 
‘1 dag niet’ maar we moeten er vooral aan 
werken dat op die andere 364 dagen ook niet 
ingebroken wordt. Overheid en burger samen 
sterk tegen inbrekers.”

Den Hoorn
Ook bij de drie Buurtpreventieteams is men ui-
terst gemotiveerd om Midden-Delfland veiliger 
te maken. In Den Hoorn nodigt de BP inwoners 
uit om tijdens ‘1 dag niet’ of op een ander tijd-
stip als dat beter schikt, eens een uurtje mee 
te lopen. “Dan ziet men wat de Buurtpreventie 
inhoudt,” vertelt Leo Mastenbroek, de adviseur 
van het kernteam BP Den Hoorn. “We lopen 
vrijdag en zaterdag zoveel mogelijk rondes. 
Onze preventen zijn flink aanwezig op straat. 
Er hebben zich al andere inwoners van ons 
dorp gemeld om met een ervaren prevent mee 
te lopen. Dan zien zij hoe nuttig de Buurtpre-
ventie is en waar we zoal op letten. Tenslotte 
moet je het inderdaad samen doen. Wij zijn 

in december 2013 begonnen en lopen vaak. 
Den Hoorn groeit hard dus we willen heel graag 
nog meer preventen opleiden. Meld je dus 
aan. We houden altijd rekening met tijdstip-
pen waarop je kunt lopen, overdag, ’s avonds 
of ’s nachts.” Ook Harrie Nieuwenhout is vanaf 
de oprichting buurtprevent in zijn vrije tijd. 
“We krijgen veel waardering van de inwoners 
van het dorp. Ik vind het belangrijk om mee 
te werken aan het gevoel van veiligheid. Als 
buurtprevent hebben we direct contact met de 
gemeente en de politie, dat is een goede zaak. 
Op deze manier kunnen wij iets doen voor de 
maatschappij! Maar ook wij kunnen niet genoeg 
benadrukken dat men in een verdachte situatie 
altijd meteen 112 moet bellen.”  

Schipluiden
Voorzitter BP Schipluiden Aad van Winden: 
“Themadagen rond veiligheid als ‘1 dag niet’ 
zijn zeer nuttig, maar de dagelijkse ronden van 
onze buurtpreventen uiteraard ook. Vooral nu de 
dagen weer donkerder en korter worden is 
preventie van belang. Als buurtprevent beleeft 
men de eigen omgeving anders. Je wordt veel 
alerter in waarneming van vreemde zaken. Wij 
geven de preventen daar ook cursussen voor. 
Soms zijn mensen in een dorpsomgeving echt 

1 dag niet; samen strijden 
tegen inbrekers!

Klaas en Michiel inspecteren een in Schipluiden achtergelaten bakfiets Foto’s: GvW-T

Wat kunt u zelf doen? 
Sluit altijd deuren en ramen af, ook als u maar even weg gaat. Zorg voor 
tijdschakelaars als u op vakantie gaat en sein de buren in. Geef uw huis 
een bewoonde indruk. Plak geen briefjes op de deur en laat geen sleutel 
in het slot zitten. Zorg voor goede buitenverlichting, voor hang- en 
sluitwerk volgens het politiekeurmerk. Laat geen kliko’s slingeren, die 
kunnen worden gebruikt als opstapje naar een open raampje op de 
eerste verdieping. Breng dievenklauwen aan, leg waardevolle spullen uit 
het zicht. En indien mogelijk: zorg voor elektronische beveiliging. Houd 
ook de brandveiligheid van uw woning in de gaten. Kijk op de sites van 
de Buurtpreventies van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Daar 
staan nog veel meer tips. Neem ze ter harte. Samen moeten we 
Midden-Delfland nog veiliger maken!  

Leo Mastenbroek
adviseur van Buurtpreventie Den Hoorn

Leo en René zijn in Maasland in donker op pad

Kees van der Vaart, 
voorzitter BP Maasland

Aad van Winden, 
voorzitter BP Schipluiden Harrie en Marco op hun ronde door Den Hoorn.

Maasland

Bij twijfel: 

bel 112!


