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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/WhatsApp 

groepen. 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.                                                                                                          

Het jaar 2020 kunnen we samenvatten als het jaar van de vele wijzigingen van 

onze omgevingsfactoren en contactpersonen.  

 

Coronamaatregelen 

In aansluiting met de opeenvolgende persconferenties van de Minister-President 

werden de werkwijze en gedragsregels van de buurtpreventie aangepast. Met 

name in maart en april was de impact op het straatbeeld groot. Later in het jaar 

werd duidelijk dat met name voor de jeugdigen het lastig werd om de 

Coronaregels correct op te volgen. Regelmatig werd bij de kinderspeeltuin en 

achter de Albert Heijn enige groepsvorming gesignaleerd. Door de preventen 

werd goed contact met deze jongeren gehouden en hen gewezen op de 

gedragsregels en op het schoonhouden van de ‘hangplekken’. Dit leidde niet 

altijd tot het gewenste resultaat! 

 

Politie en BOA; prima samenwerking 

In 2020 vertrok bij de Politie-eenheid Den Haag de coördinator Buurtpreventies 

Remco Streekstra en werd vervangen door Arthur van Hoffen. Ook wijkagent Lex 

Dam vertrok a.g.v. pensioenleeftijd en werd opgevolgd door Ben Eekman. Beiden 

maakten medio juni kennis met het bestuur en kregen een goed beeld van de 

organisatiegraad en werkwijze van de buurtpreventie.  

De gemeentelijke bezetting voor bijzondere opsporing werd tweemaal gewisseld.  

1 december BOA Mark van der Ende aangesteld.  

De samenwerking met wijkagenten en BOA werd na de prima kennismaking 

geoptimaliseerd. Beiden houden goed contact en zijn opgenomen in de urgentie-

appgroep van de buurtpreventen. In deze appgroep worden ad hoc oproepen 

gedaan als alle preventen alert moeten zijn op gesignaleerde acuut aandacht 

vragende ontwikkelingen. Vanuit wijkagent en BOA kunnen dan ook zo nodig 

direct een groot aantal buurtpreventen worden ingezet. Met name in de 

zomertijd werd regelmatig aandacht gevraagd voor de zgn. ‘zuipschuiten’; een 

toenemend probleem wat voor de aanwonenden van de Vlaardingervaart tot 

behoorlijke (geluids)overlast en frustratie leidt. Meerdere acties leidden 

uiteindelijk tot enige afname van het probleem. 

 

In december werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Jaap van 

Toor, wijkagent van Den Hoorn. Zijn heengaan is een groot verlies voor het 

politiekorps en voor de regio. 
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Gemeente 

De bezetting van de afdeling veiligheid is vernieuwd.  Door coronamaatregelen is 

er slechts beperkt overleg geweest. Een gepland overleg in maart is afgezegd en 

een maal digitaal overleg in december. Verdere intensivering van werkwijze en 

afhandeling van problemen hopen we in 2021 te realiseren. 

Binnen alle veranderingen is de buurtpreventie stabiel voortgegaan.  

Een woord van dank voor de buurtpreventen die plichtsgetrouw hun ronden 

vervullen en zaken signaleren is hier op zijn plaats! 

 

Aad van Winden, voorzitter Stichting Buurtpreventie Schipluiden 

 

 

 

 

Foto: Gemma van Winden – Tetteroo   Uitreiken streekpakketje aan buurtprevent 
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Doelstelling van de buurtpreventie                                                                 

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:  

Dinsdag 7 januari nieuwjaarsbijeenkomst hierbij zijn 45 preventen en 13 

partners van preventen aanwezig, tevens zijn de wijkagent en de burgemeester 

aanwezig. Naast de voorzitter richt ook de burgemeester zich in een woordje tot 

de preventen. Ook zijn er 2 nieuwe kandidaat preventen aanwezig. 

Op 15 maart verstuurt het bestuur een email inzake Corona en buurtpreventie 

naar alle preventen, extra mail met update op 22 maart. Vanwege overvallen op 

supermarkten in Vlaardingen en de verlengde openingstijden vanwege de Corona 

crisis houden we extra toezicht bij de AH in het dorp. Ook worden er enkele extra 

diensten gelopen rond sluitingstijd van de supermarkt. 

Op 7 mei ontvangen wij een brief van de Burgemeester met een dank voor onze 

inzet in deze lastige tijd. 

Op woensdag 7 oktober, in de Week van de Veiligheid die vanwege de 

Coronamaatregelen niet doorgaat, bezorgt het bestuur met de BuurtVeiligBus bij 

alle preventen een klein streekpakketje als dank voor de inzet en vanwege het 

feit dat een bindingsactiviteit of cursus niet mogelijk is vanwege de Corona. 
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21 november, Donkere Dagen Offensief (DDO) samen met de politie. De Politie 

was aanwezig met 8 mensen, dat waren studenten en begeleiders. De 

Buurtpreventie was met 6 mensen aanwezig voor assistentie. De Politie verdeeld 

in groepjes van twee, samen met iemand van de buurtpreventie als gids, de wijk 

in. De laatste twee buurtpreventen met de BVB (BuurtVeiligBus) iets meer het 

buitengebied in. In totaal hebben we in korte tijd vele brieven in de brievenbus 

gedaan bij onverlichte huizen, waar de indruk was dat er niemand thuis was. Ook 

zijn er witte voetjes gelegd bij wat niet afgesloten bergingen en sommige 

poorten naar tuinen. De actie heeft van 18.30 tot 21.30 uur plaatsgevonden. 

Ondanks de vele Politie in het dorp toch veel vuurwerk, dit vanwege een oproep 

op sociale media om als protest tegen het vuurwerkverbod om 20.00 uur 

vuurwerk af te steken. Voor wat betreft DDO een geslaagde avond. 

Woensdag 9 december brengt het bestuur met de BuurtVeiligBus bij alle 

preventen een Buurtpreventie-mondkapje.    

Op oudejaarsdag zijn er 18 preventen actief die lopen tussen 9 en 21 uur in 

totaal 9 rondes. 

 

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. Er zijn totaal 16 bijdrage van Vrienden geweest in 2020. 

Nieuwsbrieven                                                                                                                                                              

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

2020 vier nieuwsbrieven gemaakt die we aan de buurtpreventen hebben 

gestuurd. Deze nieuwsbrieven worden ook naar de collega preventies in Den 

Hoorn en Maasland, de Politie en de gemeente verstuurd. 

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. 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.                   
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Totaal zijn in 2020  353 diensten uitgevoerd.  

Aantal uitgevoerde buurtpreventie-rondes: 

1e kwartaal: 85 diensten                                                                                          

2e kwartaal: 86 diensten                                                                                      

3e kwartaal: 87 diensten                                                                                         

4e kwartaal: 95 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 

Gemeente Midden-Delfland.                           

                                                                                                                              

In 2020 zijn 103 meldingen over de openbare ruimte doorgegeven. Deze 

meldingen waren als volgt verdeeld: 

Gemeente :           99 meldingen                                                                                  

Wonen MD:             0 melding                                                                            

Wijkagent/Politie:    0 meldingen                                                                               

Overige:                 4 meldingen 

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

Deze overige meldingen worden door de gemeente doorgegeven aan de 

betreffende beheerders.                                                                                     

Enkele meldingen zijn naar meerdere instanties te gelijk verstuurd. 

De afhandeling van de meldingen naar de gemeente was een deel van het jaar 

niet goed. De terugkoppeling van gedane meldingen is nog steeds niet optimaal. 

Voor de buurtpreventen is van belang dat door hen gedane meldingen serieus 

worden genomen en dat adequaat door de gemeente wordt gereageerd. Late of 

geen reacties op gemelde onveilige situaties werkt demotiverend. 

Publiciteit                                                                                             

Schakel MD 23 januari; De kracht van Midden-Delfland  artikel over 

nieuwjaarsbijeenkomst van de BP Schipluiden 

13 mei AD Delft; Beveiliging parkeerterrein Dorppolderweg hard nodig. 

Naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2019 een artikel over het 

vrachtwagenparkeerterrein en de buurtpreventie. 

26 juni staat er een groot artikel op de voorpagina van de AD Delft :                

Wij willen woningen in Schipluiden! In dit artikel worden de voetbal en Mijn 

Partij genoemd als pleitbezorgers van starterswoningen in Schipluiden.                 
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In dit stuk wordt ook de Buurtpreventie aangehaald omdat wij een “andere” 

invulling van het vrachtwagenparkeerterrein willen. Deze locatie wordt door de 

voorgenoemde groepen genoemd als locatie voor de starterswoningen. Onze 

voorzitter is per mail benaderd door de krant, maar de beantwoording is in een 

heel andere context geplaatst dan vooraf is aangegeven.  

Schakel MD 15 oktober staat een stukje over het bezorgen van de 

streekpakketjes tijdens de Week van de Veiligheid. 

Schakel MD 22 oktober: Troep trekt troep aan. Een artikel over de 

vrachtwagenparkeerplaats en de rommel daar. De BP wordt in dit artikel diverse 

malen genoemd. 

Externe contacten 

Partners;   

Wonen Midden-Delfland (WMD)                                                                                   

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 is dit jaar een 

digitaal overleg geweest met de gemeente. 
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Interne organisatie  

Buurtpreventen                                                                                                       

Het deelnemersaantal op 1 januari 2020 bedraagt 56 personen.                                     

In 2020 kwamen er 2 nieuwe preventen bij. We eindigen het jaar 2020 met 57 

preventen.  

Samenstelling deelnemers op 31 december 2020:                                                                

57 deelnemers, inclusief bestuur                                                                      

5 vrouw                                                                                                          

52 man  

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 klein presentje. 

Huisvesting                                                                                       

In de maanden september/oktober wordt de Lijsterbesstraat opnieuw ingericht, 

hiervan ondervinden we enige hinder bij het gebruik van ons onderkomen. 

Helaas ondervinden we ook na de aanpassingen aan de openbare ruimte nog 

steeds wateroverlast na hevige regenval. Een melding bij de gemeente hierover 

levert helaas geen reactie op. 

Bestuur 

Bestuurssamenstelling                                                                             

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

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

Dhr. J.(Jack) van Koppen, penningmeester en websitebeheer                                                                

Dhr. E.(Eef)A.A. Rimmelzwaan, materiaal en kleding beheer 

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. 
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Bestuursvergaderingen                                                                                  

In 2020 zijn er maar 3 bestuursvergaderingen gehouden. Vanwege de Corona 

maatregelen hebben fysieke vergaderingen minder dan gebruikelijk plaats 

gevonden. Veel communicatie werd via WhatsApp en mail geregeld. 

In de bestuursvergadering van 11 juni maken wij kennis met de BOA, de nieuwe 

wijkagent en de Operationeel expert wijk van de politie. 

Regelmatig overleg via WhatsApp over actuele zaken en Corona maatregelen. 

Overige bestuursactiviteiten:   

Op 3 januari heeft een delegatie van het bestuur een gesprek met een 

bestuurslid van de NLBVI, de landelijke koepel van Burger Veiligheids 

Initiatieven. We hebben besloten om ons per 1 januari 2020 aan te melden als 

lid van deze vereniging die opkomt voor de belangen van o.a. buurtpreventie.  

De wijze waarop de buurtpreventies in Westland en Midden Delfland zijn 

georganiseerd wordt als professioneel ervaren. We delen diverse van onze 

oprichtings- en werkdocumenten met hen om mogelijk te kunnen gebruiken als 

voorbeelddocument voor andere buurtpreventiegroepen. 

Het geplande gemeentelijke overleg van 16 maart is i.v.m. de corona 

maatregelen afgezegd.  

Het bestuur/ de voorzitter heeft (vanaf ongeveer half maart) geregeld contact 

met de afdeling veiligheid over Corona, de maatregelen daaromheen en de 

sociale impact en het veiligheidsgevoel in het dorp. Alle van belang zijnde 

maatregelen worden via mail doorgegeven aan de buurtpreventen voorzien van 

instructies hoe te handelen. 

16 december was een onlineoverleg met gemeente en politie over de 

jaarwisseling, Coronamaatregelen en overige lopende zaken. Hierbij werd enige 

kritiek geuit over de slechte verlichting van de Dorpsstaat als gevolg van de kade 

werkzaamheden en ook de slepende situatie m.b.t. de verrommeling op het 

vrachtwagenparkeerterrein werd opnieuw onder de aandacht gebracht                                                                     

Vanwege Corona is er dit jaar geen landelijk congres en minder activiteiten.  

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

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

 

 



11 

 

Financiën 

Op 27 februari doet de kascommissie (GJ en Eef) de controle van de financiële 

stukken over 2019. De controle wordt positief afgesloten. 

Belastingdienst / ANBI-Status                                                                                   

In 2013 heeft de stichting bij de Belastingdienst een ANBI-status aangevraagd. 

(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.     

          

   Financieel jaaroverzicht 2020 2019 2020   

           
    Inkomsten      
    Gemeente Midden Delfland  € 3.290,00   € 2.500,00   
    Fonds 1818 bijdrage training november 2018  €    790,00     
    Donaties vrienden nog ontvangen over 2018  €    400,00     
    Donaties vrienden 2019  €    390,00     
    Donaties vrienden nog over 2019    €      25,00   
    Donaties vrienden over 2020    €    355,00   
    Totaal inkomsten  € 4.870,00   € 2.880,00   
           
    Uitgaven      
    Bankkosten  €    103,00   €    114,00   
    Website en communicatie  €    431,97   €    431,97   
    Representatie diversen en Banner de Schakel   €    211,75     
    Kleding Preventen  €    322,47   €    637,31   
    Training / opleidingskosten  €    139,50     
    Preventen-bijeenkomsten; BBQ en nieuwjaarreceptie  € 1.639,30   €    545,23   
    Presentjes voor preventen i.pl.v. bijeenkomsten    €    885,32   
    Kosten huisvesting, vergaderingen en materiaal  €    221,40   €      76,15   
    Kosten wervingsacties preventen en vrienden  €      48,21     
    Totaal uitgaven  € 3.117,60   € 2.689,98   
           
           
    Resultaat  € 1.752,40   €    190,02   
           
    Saldo start boekjaar  €    758,41   € 2.510,81   
    Mutatie saldo boekjaar  € 1.752,40   €    190,02   
    Saldo einde boekjaar  € 2.510,81   € 2.700,83   
           
    Nog te ontvangen bijdrage vrienden  €      75,00   €      25,00   
    Financiële positie ultimo 2020  € 2.585,81   € 2.725,83   
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Conclusies                                                                                                                                         

Door Corona zijn een aantal diensten niet gelopen. We hebben aan de preventen 

zelf overgelaten of zij het verantwoord vonden om gezien de omstandigheden te 

lopen. 

De jeugd heeft het moeilijk met Corona, dit heeft zo zijn weerslag merkte we in 

gesprekjes met de jeugd. In de regel konden we wel goed in gesprek blijven. 

We hebben dit jaar minder problemen geconstateerd op het kunstgrasveldje 

Keenenburgweg/Holierhoek. We wijten dit onder andere aan het gerichte toezicht 

op deze plek. 

Het uitblijven van adequate terugkoppeling op de door de buurtpreventen 

gedane meldingen werkt frustrerend en demotiverend. We ervaren dit als een 

tekortkoming en gemis. 

Een aantal zaken zijn de afgelopen 7 1/2 jaar gerealiseerd: 

• Participatie in verbetertraject van de politie 

• Deelname aan landelijk buurtpreventiecongres 

• Binnen en buiten de dorpskern een aantal goed werkende WhatsApp 

groepen inzake veiligheids-aangelegenheden 

• Deelname en bijdrage aan landelijke organisatie VeiligheidInitiatef 

• Een vrijwel dagelijkse invulling van preventieronden 

• Een structureel overleg met Politie- en Gemeente en collega-

buurtpreventieteams.  

• Meldingen via de MijnGemeente app naar de gemeente en andere 

instanties en terugmeldingen hierop naar preventen. 

Aanbevelingen en plannen 

• Bereiken van betere veiligheid en tegengaan verrommeling op 
parkeerterreinen voor vrachtwagens en sportpark.  

Bespreken maatregelen met gemeente 

 

• In samenspraak met gemeente verbetering van afhandeling en 

terugkoppeling van gemelde zaken in de openbare ruimte 

 
• Uitwisseling met en leren van andere buurtpreventies en app-groepen 

 

• Voortdurende verbetering van samenwerking met politieorganisatie en 

BOA 
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• Inhaal van gerichte opleiding door trainingsavonden voor de preventen, 

zodra dit binnen de Coronamaatregelen mogelijk is 

 

• Regelmatige publicaties in lokale media om de inwoners alert te houden op 
veiligheids-risico’s 

 

• Samen met gemeente en politie organiseren van veiligheidsmarkten. 

 

 

 
 
Foto: Gemma van Winden-Tetteroo 
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