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Geachte heer, mevrouw, 

Op 16 januari jl. heb ik u een overzicht toegezegd van succesvolle maatregelen tegen 
woninginbraken die in andere gemeenten worden ingezet. In deze brief ga ik nader in op een 
aantal maatregelen die o.a. Almere en Breda zijn ingezet. 

Intensivering noodzakelijk 
Tijdens de sessie over het Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2014 
vroegen een aantal fracties naar mogelijkheden om meer actie te ondernemen tegen 
woninginbraken. Daarbij is de vraag gerechtvaardigd welke inspanningen en maatregelen 
het verschil kunnen maken om de stijgende trend in onze gemeente om te buigen naar een 
daling. Daarbij wijs ik u er op dat het moeilijk is te spreken over "de beste maatregel", omdat 
de lokale situatie te allen tijde pleit voor maatwerk. Samenwerking met onze ketenpartners, 
participatie van onze inwoners en ook het zo veel mogelijk dragen van eigen 
verantwoordelijkheid zijn wat mij betreft belangrijke uitgangspunten bij het kiezen van nieuwe 
interventies. 

Project WAAKS 
Vanaf 2012 zijn een paar gemeenten gestart met project Waaks. Waaks is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie en de hondenbezitters. Hondenbezitters 
is gevraagd om extra alert te zijn op verdachte situaties tijdens het uitlaten van de hond en 
deze situaties te melden bij de politie. Met name in de avond en nachtelijke uren zijn mensen 
die hun hond uitlaten extra ogen voor de politie. Via een nieuwsbrief krijgen de deelnemers 
van Waaks informatie over de situatie in de wijk en de resultaten van Waaks. Ook krijgen ze 
van de politie een training in het signaleren van verdachte situaties en het onthouden van 
signalementen. Het is niet de bedoeling dat hondenbezitters zelf Ingrijpen bij een verdachte 
situatie, maar wel dat ze de politie bellen. De politie kan hierdoor snel handelen en dat 
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vergroot de pakkans. Na de enthousiaste start in vier wijken in Almere is besloten om Waaks 
nu uit te rollen over de hele gemeente. Er zijn vier startbijeenkomsten geweest met een 
training 'observeren en signalementen onthouden' voor de ruim 100 deelnemers. De 
avonden waren een groot succes. Mensen zijn enthousiast over het project en ze vinden het 
fijn om rechtstreeks in contact te staan met de politie en de gemeente. 

Buurtvoorlichters 
In Almere zijn tien voorlichters actief in verschillende buurten. Buurtvoorlichters trekken de 
wijk in om bewoners persoonlijk te informeren of te bevragen over zaken die voor hen van 
belang zijn. Zo geven zij van deur tot deur tips over inbraakpreventie en Burgernet. 
Mondelinge communicatie blijkt veel toe te voegen ten opzichte van andere 
communicatievormen. De buurtvoorlichters zijn allemaal werkzoekend en ontwikkelen in 
deze functie kwaliteiten die aantrekkelijk zijn voor een toekomstig werkgever. Zij krijgen 
begeleiding en training in het kader van een arbeidsparticipatie project. 

Subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
Het blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een inbraak tot 90% afneemt als een 
woning is beveiligd volgens het Keurmerk Veilig Wonen. Meerdere gemeenten in Nederland 
bieden inmiddels een subsidie aan voor het Keurmerk Veilig Wonen. Alle inwoners van 
Almere met een eigen koopwoning kunnen gebruik maken van een subsidie voor 
preventiemaatregelen. Van de investering die de inwoners doen krijgt men 50% terug van de 
gemeente Almere met een maximum van 400 euro. Voor nieuwe huurwoningen is al 
geregeld dat deze gebouwd worden volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bij 
bestaande huurwoningen zijn renovaties een goed moment om ook op dit gebied 
aanpassingen te doen. Het subsidiefonds eindigde op 31 december 2013. In totaal was € 
130.000 beschikbaar wat ook volledig is benut. Hiervoor worden ruim 300 woningen volgens 
het PKVW gecertificeerd. 

Inbraak Preventie Team 
Het Inbraak Preventie Team is een onderdeel van de gemeente Breda. De medewerkers in 
het preventieteam zijn gediplomeerde preventieadviseurs. Alle bewoners kunnen hun huis 
gratis laten controleren. Het team geeft zo nodig aanbevelingen om de woning 'op te 
plussen' met behulp van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de huidige eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het door het preventieteam uitgebrachte advies kan op 
verzoek ook door de medewerkers (tegen betaling) in de woning worden gerealiseerd. 

Pilot tekstwagens Haarlemmermeer 
Onlangs hebben gedurende drie weken op verschillende plaatsen in Hoofddorp, Vijfhuizen 
en Badhoevedorp vier tekstwagens gestaan bij de toegangswegen tot inbraakgevoelige 
wijken. Op deze tekstwagens waren de volgende doorlopende teksten te lezen: "Laat de 
inbreker in de kou staan!", Sluit ramen en deuren altijd goed af!, Niet thuis? (Spaarlampen 
aan!, verdachte situatie? Bel 112 !". Een eerste evaluatie van deze communicatieactie laat 
zien dat gedurende de weken dat de tekstwagens in de wijk aanwezig waren, het aantal 
woninginbraken in die wijken lager was dan in de daaraan voorafgaande weken. Het loont 
om de inzet van tekstwagens bij piekinbraken af en toe en gedoseerd in te zetten. Het 
momenteel beschikbare inbraakpreventiebudget van € 15.000 is overigens niet toereikend 
om hier veelvuldig gebruik van te maken. Een tekstwagen kost namelijk € 500 per week 
(overigens zijn de kosten gedeeld met de politie). Bij de inzet van tekstwagens moet 
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voorkomen worden dat er bij de inwoners een zekere gewenning ontstaat of zelfs een 
onterecht negatief effect volgt op het gevoel van veiligheid. 

Gebruik Whatsapp-groepen 
Begin 2013 hebben een aantal inwoners in Nieuw-Vennep de eerste Whatsapp-groep tegen 
woninginbraken opgericht. Inmiddels zijn er meerdere Whatsapp-groepen in 
Haarlemmermeer actief. Op de maandelijkse inbraakpreventieavonden wordt deze 
ontwikkeling steeds genoemd en besproken. In de Informeer van 20 februari jl. is hierover 
ook een artikel verschenen. Het oprichten van Whatsapp-groepen tegen woninginbraken is 
een belangrijke uiting van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zie ik als een 
aanvulling op het door de overheid aangeboden Burgernet. 

Onderzoek effectiviteit Bouwbesluit 
Uit onderzoek van de universiteit van Tilburg1 blijkt dat woningen die volgens het 
Bouwbesluit 1999 zijn gebouwd ruim een kwart lagere inbraak kans hebben. Het vooraf door 
bouwbedrijven inbouwen van inbraakwerende deuren en ramen in nieuwe woningen werkt 
aantoonbaar. Het in het Bouwbesluit opgenomen niveau van inbraakwerendheid voor 
nieuwbouw is overigens lager dan het niveau van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, dat op 
vrijwillige basis kan worden toegepast. De controle door het gemeentelijk Bouwtoezicht op 
de wettelijk verplichte inbraakwerendheid van nieuwbouw (en verbouw) van woningen zal in 
2014 worden geïntensiveerd. Via de VNG zal ik aankaarten om het Rijk te vragen in het 
Bouwbesluit ook voor bestaande woningen afdoende regels voor inbraakwerendheid op te 
nemen2. 

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogaahiend, 

1 Ben Vollaard, "Bouw inbraakpreventie in, anders blijft een huis een doelwit", ME Judice, 18 januari 2010 
2 Het is overigens niet mogelijk dit te regelen in de gemeentelijke Bouwverordening. 


