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Statutaire naam: Stichting Buurtpreventie Schipluiden                                     

Statutaire zetel:  Schipluiden, Gemeente Midden-Delfland                      

Postadres: Westlander 133, 2636 DZ Schipluiden                                    

Telefoon:   015 – 380 72 93                                                                             

Internet:   www.buurtpreventie-schipluiden.nl                                                         

Email:       buurtpreventieschipluiden@gmail.com                                                         

RSIN nr:    8530.52.645                                                                                            

KvK   nr:   58468420, SBI-code: 94997                                                               

IBAN:       NL91RBRB0845146882 

Dit jaarverslag wordt verspreid aan: 

Burgemeester, wethouders en gemeenteraad van de Gemeente Midden-Delfland,                   

Politie-eenheid Den Haag, Basiseenheid Westland/Midden-Delfland en wijkagent                       

Stichting Wonen Midden-Delfland,  

Deelnemers en vrienden van Buurtpreventie Schipluiden.  

Lokale pers; WOS, AD en De Schakel Midden Delfland.                                                                                                     

Collega buurtpreventies Maasland en Den Hoorn, lokale bel-cirkels.  

Tevens zal het op de site www.buurtpreventie-schipluiden.nl als pdf-document 

worden opgenomen. 

http://www.buurtpreventie-schipluiden.nl/
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Voorwoord.                                                                                                          

In het jaarverslag over 2017 werd de zorgelijke ontwikkeling rond de 

beschikbare politie-inzet kenbaar gemaakt.  Dit leidde tot media-aandacht bij de 

WOS en het AD. Door reorganisatie, leeftijdsopbouw en pensionering blijft de 

personele bezetting bij de politie een nog jaren voortdurend zorgenpunt. 

Als gevolg van de diverse publicaties is afgelopen jaar gewerkt aan 

verbeteringen.  

Zo werden we betrokken bij het congres rond ‘Vernieuwend Werken’ van de 

Politie Team Westland/Midden Delfland. Een aantal maatregelen zijn ontwikkeld 

of in ontwikkeling;  

* Er wordt gewerkt aan meer beschikbare tijd voor de primaire taak van de 

wijkagent, nl. zichtbaar in de wijk. 

* Er wordt actief aandacht besteed aan burgerparticipatie door middel van 

WhatsApp groepen met contactpersonen die vanuit Politie Haaglanden bij acute 

situaties worden benaderd; dit behoeft wel afdoende afstemming met de rol van  

en informatie aan de buurtpreventies. 

* Er is een systeem opgezet van zgn. CAS-kaarten (Criminaliteits-Anticipatie-

Systeem), waarmee door middel van computerprognoses risicowijken en -tijden 

worden benoemd. Deze informatie wordt wekelijks gedeeld met de 

buurtpreventies zodat ook meer gericht kan worden geanticipeerd op de risico’s. 

* Er is een BuurtVeiligBus in gebruik genomen die o.a. op verschillende plaatsen 

kan worden gebruikt om aangiften door burgers te vergemakkelijken. 

Ook op andere gebieden was het een actief jaar voor Buurtpreventie Schipluiden 

 Er is een nieuw bestuurslid Jack van Koppen in de functie van 

penningmeester aangetrokken. 

 In oktober werd de ‘Week van de Veiligheid’ georganiseerd en in de 

Schakel werd een ‘Special rondom veiligheid’ gepresenteerd met 

voorlichting voor de burger.  

 In overleg met Politie en afdeling Veiligheid van de Gemeente werden een 

aantal maatregelen getroffen waarover u verder in dit jaarverslag meer 

leest. 

Een nieuw fenomeen, een landelijk congres voor Buurtpreventie werd 

georganiseerd door de Gemeente Lansingerland; Buurtpreventie Schipluiden 

heeft hier actief aan deelgenomen.  

Namens het bestuur, maar ook namens de burger van  Schipluiden, mag ik 

hierbij dank uitspreken voor de 57 gemotiveerde vrijwilligers die mede bijdragen 

aan het nog steeds veilige dorp.  

In dit verslag leest u meer informatie over de vele activiteiten die in de loop van 

het jaar werden ontwikkeld.  Tot slot wil ik u wijzen op onze website waar veel 

tips voor iedere burger staan rondom veiligheidsaspecten. 

Aad van Winden, voorzitter 
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Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp 

Schipluiden, Gemeente Midden-Delfland, in het bijzonder de vormen van 

veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, 

vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag 

en/of onveilige situaties.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:                                          

a. het stelselmatig organiseren van surveillance.                                              

b. het begeleiden van specifieke evenementen.                                                 

c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie en al het geen in de 

ruimste zin daarmee verband houdt. 

Het doel van buurtpreventie:                                                                                

 Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt. 

 Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners in de buurt. 

 Beperken van materiële en immateriële schade in de buurt. 

 Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn gehouden:  

In juni organiseren we een zestal inloop momenten voor onze preventen om AVG 

verklaringen van de deelnemers te verkrijgen. Buurtpreventie Schipluiden heeft 

de nieuwe regelgeving in verschillende documenten vastgelegd en verantwoord. 

Ook onze website is op onderdelen aangepast. 

25 augustus houden we een BBQ bij de ijsclub, er zijn 27 preventen aanwezig. 

Tijdens deze bijeenkomst nemen we afscheid van Wim Koole als bestuurslid en 

verwelkomen we Jack van Koppen als nieuw bestuurslid. 

Op 1 oktober lopen 3 bestuursleden en 1 voormalig bestuurslid met 9 

ambtenaren in het kader van de jaarlijkse CittaSlow belevingdag. We vertellen 

de ambtenaren wat buurtpreventie inhoudt en wat we zoal wel en niet doen, 

aansluitend lopen we in kleine groepjes een preventieronde door Schipluiden. 

Van 8 t/m 14 oktober is de week van de veiligheid, deze week start met een 

veiligheidsontbijt waar verschillende partners in de veiligheid aanwezig waren. 

Verder waren er in die week een grote hulpverleningsoefening, een avond voor 

ondernemers, een bijeenkomst voor ouderen en op zaterdag een 

veiligheidsmarkt rondom het gemeentehuis. Deze week kwamen ook de 

burgemeester en wethouder Horlings een rondje buurtpreventie meedoen. Ook 

liep een stagiair van de afdeling Handhaving en Veiligheid  een keer mee. 



5 

 

Op 22 en 28 november organiseren we twee cursusavonden voor de preventen 

om de kennis up to date te houden en aan te vullen, er nemen totaal 53 

preventen deel. 

Vrienden van Buurtpreventie Schipluiden (BPS)                                                                                                               

Gelijk met de start van de buurtpreventie zijn we ook het initiatief “Vrienden van 

Buurtpreventie Schipluiden” gestart. Hiermee kunnen mensen of verenigingen 

die de buurtpreventie een warm hart toedragen de buurtpreventie ondersteunen 

met een kleine bijdrage. De “vrienden” ontvangen desgewenst onze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrieven                                                                                                                                                              

Om onze buurtpreventen gericht van informatie te kunnen voorzien hebben we in 

2018 drie nieuwsbrieven gemaakt die we aan de buurtpreventen hebben 

gestuurd. 

“26-10-18, 1 dag niet”                                                                                          

Op vrijdag 26 oktober is de actiedag, ‘1 dag niet’, gehouden. Dit burgerinitiatief 

is gestart om aandacht te vragen voor het stijgende aantal woninginbraken.  

Buurtpreventie Schipluiden weet hier met de inzet van een behoorlijk aantal 

extra diensten een succes van te maken. We weten op deze dag Schipluiden 

inbraakvrij te houden. 

Een opvallende zaak was dat er geen landelijke coördinatie was en er dus 

aanzienlijk minder deelname en persaandacht voor werd gegenereerd. 

Diensten                                                                                                                  

De ronden worden altijd door minimaal twee personen uitgevoerd. In principe 

duurt een ronde 2 uur. Er worden nagenoeg elke dag één of meerdere diensten 

op variabele tijden uitgevoerd. Tijdens grootschalige activiteiten in het dorp zoals 

bijvoorbeeld de Zomerfeesten en Oranjefeesten hebben we extra ronden 

uitgevoerd. Maar ook rond Sinterklaas en de Kerstdagen zijn gerichte 

surveillanceronden gemaakt in verband met de afwezigheid van veel bewoners. 

Rond de jaarwisseling hebben we aandacht besteed aan de door de politie en 

gemeente aangegeven aandachtspunten betreffende o.a. vuurwerkschade en 

openbaar vuur met extra surveillanceronden.                   

Totaal zijn in 2018  355 diensten uitgevoerd. Aantal uitgevoerde surveillances: 

1e kwartaal: 82diensten                                                                                          

2e kwartaal: 91 diensten                                                                                      

3e kwartaal: 83 diensten                                                                                         

4e kwartaal: 99 diensten 

Meldingenstatistiek    

De buurtpreventie probeert de onveiligheid terug te dringen en de leefbaarheid 

te vergroten. Een schone, veilige en hele woonomgeving draagt bij aan een 

groter gevoel van veiligheid bij de bewoners. Wij dragen hieraan bij door tijdens 

onze ronde geconstateerde gebreken en overige zaken te melden aan de 
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Gemeente Midden-Delfland.                                   

In 2018 zijn 85 meldingen over de openbare ruimte doorgegeven. Deze 

meldingen waren als volgt verdeeld: 

Gemeente :   81 meldingen                                                                                  

Wonen MD:      1 melding                                                                            

Wijkagent :     3 meldingen                                                                               

Overige    :     3 meldingen 

De overige partijen zijn o.a. Staatsbosbeheer, Provincie en Hoogheemraadschap. 

Deze overige meldingen worden door de gemeente doorgegeven aan de 

betreffende beheerders.  

Enkele meldingen zijn naar meerdere instanties tegelijk verstuurd. 

Publiciteit          

8 juni op website en twitter van WOS komt vanuit ons jaarverslag een artikel dat 

wij ons zorgen maken over de verminderde politie-inzet in de gemeente.                     

Op 13 juni is hier over een interview met onze voorzitter, Aad v Winden, te zien 

in het WOS Nieuws.                                                                                                 

Op 19 juni schrijft de burgemeester een brief aan de korpsleiding over de zorgen 

over de politie inzet.                                                                                                             

Ook dit resulteert in een item op de WOS en een artikel in het AD.  

Zondagavond 8 juli wordt door 2 preventen gedumpt drugsafval gevonden op de 

Vrachtwagenparkeerplaats, dit resulteert in diverse berichten op (sociale) media. 

O.a; Regio 15, District8, WOS, Omroep West, AD en Schakel berichten hierover.  

In de Schakel MD van 30 augustus staat een stukje over het afscheid van Wim 

Koole als bestuurslid van buurtpreventie Schipluiden.  

In de Schakel MD van 6 september staat een aankondiging over de week van de 

veiligheid van 8 t/m 14 oktober en de aankondiging van een veiligheidsmarkt als 

afsluiting van de week van de veiligheid.  

In de Schakel van 13 september een hele pagina over de week van de veiligheid 

en buurtpreventie. Ook op 20 en 27 september en 4 oktober artikelen over 

veiligheid.  

Op 11 oktober was er zelfs een special van 8 pagina’s in de Schakel Midden-

Delfland over de veiligheidsaspecten. Op 18 oktober werd een uitgebreid verslag 

van de veiligheidsweek in de Schakel MD opgenomen. 

Op 20 december stond een artikel in de Schakel MD over WhatsApp groepen en 

krachten bundelen, een initiatief van de politie en buurtpreventie om via 

WhatsApp meer burgers te betrekken bij het politiewerk.  
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Externe contacten 

Partners;                                                                                                      

Wonen Midden-Delfland                                                                                    

Naast de samenwerking met de Politie en Gemeente zijn we ook een verbintenis 

aangegaan met de woningbouwstichting: Wonen Midden-Delfland. (WMD) Door 

wijziging van de woningwet mag WMD geen financiële bijdrage meer leveren aan 

initiatieven zoals bijvoorbeeld buurtpreventie. Wel blijven we elkaar informeren 

over zaken die er spelen in het dorp Schipluiden en melden gebreken en 

tekortkomingen aan de consulent leefbaarheid van WMD.      

Politie                                                                                                                         

De Politie ondersteunt ons met raad en daad. Wij melden bijzonderheden bij 

urgente zaken aan de wachtcommandant en minder urgente zaken via een 

melding bij de wijkagent. De wachtcommandant geeft bij de aanvangsmelding 

aandachtspunten aan bij de dienstdoende buurtpreventen.                                       

Er is regelmatig contact met de coördinator buurtpreventie van de basiseenheid 

Westland/Midden-Delfland en met de wijkagent Schipluiden. De Politie voorziet 

ons wekelijks en zo nodig actueel van gegevens over criminaliteit in het dorp. 

Sinds eind 2018 ook via zogenaamde CAS kaarten. Ook ondersteunen we de 

Politie waar mogelijk bij preventieacties.  

Gemeente                                                                                                                            

De gemeente ondersteunt de buurtpreventie en geeft aandachtspunten en 

risicovolle locaties aan. De buurtpreventen melden actief zaken die zij tijdens 

hun ronden opmerken en verbetering behoeven in de openbare ruimte. Ook 

draagt de gemeente zorg voor een uitvalsbasis en stelt een tweetal mobiele 

telefoons ter beschikking. Door middel van bebording wordt bij de entrée van het 

dorp aangegeven dat in het dorp buurtpreventie actief is. Er zijn dit jaar 

meerdere overleggen geweest met de gemeente. 

Interne organisatie  

Buurtpreventen                                                                                                       

Het deelnemersaantal op 1 januari 2018 bedraagt 60 personen.                                     

In 2018 kwamen er 3 nieuwe preventen bij. Gedurende het jaar nemen we van 6 

preventen om verschillende redenen afscheid.                                                         

We eindigen het jaar 2018 met 57 preventen. Drie preventen geven aan dat zij 

met ingang van het jaar 2019 om diverse redenen niet meer zullen deelnemen. 

Samenstelling deelnemers op 31 december 2018:                                                                

57 deelnemers, inclusief bestuur                                                                      

7 vrouw                                                                                                           

50 man  
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Buurtpreventen krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Tijdens Sinterklaas, aan 

het einde van het jaar en met speciale acties ontvangen de deelnemers indien 

mogelijk een presentje. 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling                                                                             

Dhr. A.(Aad) G.C. van Winden, voorzitter (wnd. penningmeester)                                                                             

Dhr. R.(Ronald) J.M. Kluiters, secretaris                                                                                                                 

Dhr. W.(Wim) Koole, websitebeheer (tot 29 juli)                                                       

Dhr. J.(Jack) P. van Koppen, websitebeheer (vanaf 13 september)                                                               

Dhr. E.(Eef)A.A. Rimmelzwaan, materiaal- en kledingbeheer 

Dhr. G.J.(Gert-Jan) P.J. van Dooremaal                                                                                                                                                                                                                                           

Het bestuur laat zich adviseren en bijstaan door diverse personen: de wijkagent 

Schipluiden en de coördinator buurtpreventie van bureau Westland/Midden-

Delfland en de coördinator Handhaving en Veiligheid van de gemeente. 

Roosterplanning:                                                                                              

Dhr. Remy van Geene verzorgt de planning van inzet van buurtpreventen.  

Beloningsbeleid                                                                                      

Bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

Bestuursvergaderingen                                                                                  

In 2018 zijn er 5 bestuursvergaderingen gehouden. 

In de bestuursvergadering van 14 juni worden Ronald Kluiters herkozen als 

bestuurslid voor een termijn van twee jaar. Wim Koole is niet herkiesbaar en 

treedt per 29 juli af als bestuurslid. Hij stelt voor om Jack van Koppen toe te 

laten treden tot het bestuur. Tijdens deze vergadering wordt de functieverdeling 

ongewijzigd vastgesteld. 
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Overige bestuursactiviteiten:                                                                                         

Een afvaardiging van het bestuur bezoekt op 13 oktober het eerste landelijke 

buurtpreventiecongres in Lansingerland. Het was een prima dag met interessante 

sprekers. Het was goed om van andere buurtpreventies te horen hoe de zaken 

bij deze initiatieven vorm krijgen. Ook waren er verschillende ideeën en 

initiatieven voor de toekomst. 

Als vertegenwoordiger van de buurtpreventies Midden-Delfland is onze voorzitter 

gevraagd om deel te nemen aan een dag om mee te denken over “vernieuwend 

werken” binnen de politie Westland/Midden-Delfland. Deze dag wordt gehouden 

op woensdag 21 november. 

Vrijdag 14 december zijn 3 bestuursleden in Maasland op het ‘Lichtjesfeest’ bij 

de feestelijke onthulling van de BuurtVeiligBus. 

 

 

Dit jaar wordt er door de politie voor de eerste keer een briefingsavond voor alle 

buurtpreventies uit Westland/Midden-Delfland gehouden met als doel de 

buurtpreventie te informeren over de gang van zaken rond de jaarwisseling. 

 

Een woord van dank aan IJsclub Vlietland past hier, daar wij steeds gratis 

gebruik kunnen maken van hun clubhuis ten behoeve van onze vergaderingen. 
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Financiën                                                                                                                                                           

Belastingdienst / ANBI-Status                                                                                   
In 2013 heeft de stichting bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor 

een ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). De status van ANBI houdt 

onder andere in dat een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de belasting.     

In maart 2014 wordt ons de ANBI status toegekend. 

Kascontrole over het boekjaar 2018 vond plaats op 19 januari 2019 door de 

heren Kluiters en van Koppen  

De heren kunnen instemmen met de voorliggende verantwoording. 
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Conclusies                                                                                                                                        

Een aantal zaken zijn de afgelopen 5 1/2 jaar gerealiseerd: 

 Een stabiel aantal van rond 60 gemotiveerde buurtpreventen 

 

 Vrijwel complete outfit  voor de preventen bij verschillende weersgesteldheden 
 

 Een goed werkende Whats-app-groep van buurtpreventen en bestuur met in  

2018 een uitbreiding via het systeem van burgerparticipatie via ‘alerte buren’. 

 

 Een systematische en gevarieerde invulling van preventieronden 

 

 Een stabiele planning en invulling van themadagen, geïnitieerd door de politie 
 

 Een constructief overleg met Politie- en Gemeentelijke instanties, collega-

buurtpreventieteams en Belcirkels/WhatsApp groepen in de buitengebieden 

 

 Regelmatige opleiding van preventen en collegiale avonden 

 

 Voorlichting van de burger d.m.v. website, publicaties en veiligheidsmarkten  
 

 Meldingen via de site naar instanties en terugmeldingen naar preventen 
 

 De special in locale media rond veiligheid wekte landelijke interesse en is breed  

gedeeld op het landelijk congres voor buurtpreventies 

    Aanbevelingen en plannen 

 Buurtpreventen voorzien van badges ter identificatie 

 

 De oude mobiele telefoons vervangen door smartphones i.v.m. het gebruik van                                              

WhatsApp door onder meer de politie 

 

 Blijvend stimuleren van oprichten van buurt- en straat-WhatsApp-groepen met 

een link met de appgroep van het bestuur van de buurtpreventie 
 

 Gerichte opleiding door trainingsavonden voor de preventen 

 

 Thematische voorlichting voor bevolking(sgroepen) in samenwerking met Gemeente 

en Politie. 

 
 Voortdurende voorlichting en bewustwording d.m.v. publicaties  naar de burgers  

d.m.v. krantenberichten en website. 

 

 Voortdurende uitwisseling en samenwerking met telefooncirkels en  

WhatsApp-groepen optimaliseren. 

 

  In samenspraak met Gemeente en Politie organiseren van  

veiligheidsmarkten en stimuleren tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen. 
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