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Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Als ik ’s avonds de deur uit ga, voel ik
me niet altijd op mijn gemak. Je hoort en
ziet veel op het nieuws. Ik kan me voor-
stellen dat met name ouderen zich niet
zo veilig voelen. De mensen zijn niet
meer zo aardig en helpen elkaar ook niet
zo snel.” 

Straatinterview

WIE: Peter van der Waal (50)

WOONT: sinds eind 2014 in Sliedrecht en 
komt oorspronkelijk uit Dordrecht 

VINDT: dat er altijd wel puntjes voor 
verbetering zijn, want de wereld 
is wel veranderd

JE HOORT VEEL OP 
HET NIEUWS

Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Ja, ik voel me veilig hier. Ik woon al me
hele leven in Sliedrecht en het is hier ge-
woon gezellig. Ik ben ook niet bang aan-
gelegd van mezelf. Als ik iemand zie die
hondenpoep niet opruimt, dan zeg ik
daar wat van. En ik zou ook gerust ’s
nachts op mijn fiets door Sliedrecht cros-
sen.”

Straatinterview

WIE: Carolien de Jong (31) met 
zoontje Julian (1)

WOONT: haar hele leven al in Sliedrecht

VINDT: het gewoon gezellig in Sliedrecht 
en gaat voorlopig ook nog niet 
weg

IK BEN NIET BANG 
AANGELEGD
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in personenauto’s. Buurtbewoners wil-
den zelf allerlei acties gaan onderne-
men en er was een wildgroei aan
ideeën. Mensen vroegen zich af

waarom de politie niet meer rondreed
in hun buurt. Niet iedereen was op de
hoogte wat de politie aan de auto-in-
braken deed, zoals bijvoorbeeld het in-
zetten van lokauto’s. Toen heb ik
gezegd: misschien moeten we een be-
wonersavond organiseren met de ge-
meente en de politie. Dan kan worden
verteld wat er gedaan wordt en wat je
zelf als inwoner kunt doen.”

Bewonersavond
Op 26 mei vond op het politiebureau
aan de Rijnstraat de informatieavond
plaats. “De zaal zat vol met bezorgde
buurtbewoners”, vertelt Patrick. “De
politie heeft veel tips gegeven. Heel
veel mensen horen en zien dingen wel,
maar melden het niet omdat ze den-
ken: het zal wel niks zijn. Het advies
van de politie is dat als je een verdachte
situatie ziet, je altijd 112 mag bellen.”

Inmiddels is de rust in Sliedrecht weer
teruggekeerd. De auto-inbraakgolf is
weer voorbij en het team van vrij-
willigers van buurttoezicht maakt zich
op voor het ‘Donkere Dagen Offen-
sief ’. In koppels lopen de vrijwilligers

weer een aantal dagen per week een
paar uur door de straten van hun
buurt om te surveilleren. “We lopen
niet in die Buurttoezichtjas omdat we
politieagentje willen spelen en gaan
mensen echt niet op de vingers tikken
als ze fout parkeren. We zijn gewoon
buurtbewoners die net als iedereen vei-
lig willen wonen zonder criminaliteit.”

WhatsApp
Sinds vorig jaar zijn er ook WhatsApp-
groepen actief waarin buurtbewoners
sneller informatie met elkaar kunnen
delen en meldingen kunnen doen van
iets verdachts in hun buurt. Inmiddels
hebben zo’n 400 inwoners zich aange-
meld. Daarnaast wordt gebruik ge-
maakt van Facebook en Twitter om
elkaar op de hoogte te houden. 

Auto-inbraken
Afgelopen voorjaar was er een golf van
auto-inbraken in Sliedrecht. Dat heeft
geleid tot extra acties van Buurttoe-
zicht. Patrick Hulsbos, vrijwilliger bij
Buurttoezicht Sliedrecht-Oost, nam
het initiatief om een bewonersavond te
organiseren samen met de gemeente
en de politie. Aan de keukentafel bij

Patrick legt hij uit waarom hij het be-
langrijk vond om iedereen bij elkaar te
brengen.

Acties 
“Mensen waren ontzettend boos
omdat in bijna iedere straat in Slie-
drecht wel ergens was in gebroken.
Soms waren er wel veertien auto-
inbraken in één nacht. De ene keer
waren de bedrijfsbusjes de klos en de
andere keer de airbags en autoradio’s

huls

Inwoners actief voor
veiligheid in wijk

interview • Patrick Hulsbos van Buurttoezicht over de auto-inbraakgolf

Patrick Hulsbos: “Als je een verdachte situatie ziet, mag je altijd 112 bellen.”

Buurttoezicht in Sliedrecht is een aantal jaar geleden ontstaan om het aantal inbraken, overlast en vandalisme tegen te gaan. Een team
van tien tot vijftien buurtbewoners houdt in hun buurt een oogje in het zeil. Ze lopen in koppels door de straten, zijn alert op ver-
dachte situaties en geven tips om het inbrekers moeilijker te maken. Daarnaast zijn ze het lijntje naar de wijkagent.

“Soms waren er
wel veertien
auto-inbraken
in één nacht.”

“Mensen horen
of zien dingen
wel, maar mel-
den het niet…”

Ook aanmelden bij Buurttoezicht? Neem dan contact op.

Gerard Kraaijeveld - coördinator Buurttoezicht Sliedrecht-Oost
buurttoezichtsliedrechtoost@gmail.com

Sander Schrandt - coördinator Buurttoezicht Sliedrecht-West
buurttoezichtsliedrechtwest@gmail.nl

@

Politiecijfers
Sliedrecht is een gemeente die veilig voelt én veilig is. Dat laatste
tonen we aan door middel van politiecijfers. Sliedrecht scoort op
een aantal gebieden relatief goed in de regio. Zo neemt het aantal
woninginbraken in Sliedrecht af, terwijl een aantal gemeenten in
de regio last heeft van een duidelijke stijging van het aantal 
woninginbraken. Ook de geweldsmisdrijven nemen in Sliedrecht
af. Tot slot is het aantal gevallen van zakkenrollerij relatief laag.
Sliedrecht ligt dus op een veilige koers maar het moet nóg veiliger.
Dit doen we samen met de partners maar ook bewoners kunnen
een steentje bijdragen op de manieren die u elders in deze krant
kunt lezen. Om u een inzicht te geven hoe Sliedrecht er op het
gebied van de misdaad voor staat volgen hieronder de relevante
politiecijfers.

Sliedrecht op
veilige koers

onderzoek • Misdrijven in cijfers
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gedateerd hang- en sluitwerk  is maar
liefst 90% meer kans op inbraak. Wilt
u meer informatie over hoe een wo-
ning veiliger kan worden gemaakt met
het PKVW dan kunt u kijken op de
website www.politiekeurmerk.nl

Buurttoezicht
In onze betrokken gemeente kunnen
we gelukkig ook rekenen op buurttoe-
zicht. Zij blijft in een groot deel van
Sliedrecht actief en zij zullen zich blij-
ven inzetten op preventie van auto- en
woninginbraken.

Sliedrecht is een gemeente die veilig voelt en ook relatief veilig
is. Dit blijkt uit verschillende onderzoekscijfers die u elders op
deze pagina kunt zien. Als college van burgemeester en wethou-
ders hebben we de ambitie om het huidige veiligheidsniveau vast
te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Als burgemeester van Sliedrecht hou ik me dagelijks bezig met
de openbare orde en veiligheid in het dorp. Maar als gemeente
doen we dat niet alleen. We werken samen met verschillende
partners zoals brandweer, politie, jongerenwerk en de Veilig-
heidsregio Zuid-Holland Zuid aan de veiligheid in Sliedrecht. De
basis hiervoor ligt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP), dat in
2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin staat beschre-
ven wat de speerpunten van ons veiligheidsbeleid zijn en welke
doelen we daarbij hebben.

Naast het werk van professionals zie ik in mijn werk ook hoeveel inwoners van Sliedrecht zich vrij-
willig inzetten om Sliedrecht veilig te houden en nóg veiliger te maken. Buurttoezicht, Buurt Bestuurt,
het Preventieteam Zakkenrollen: allemaal voorbeelden van initiatieven die vanuit inwoners zelf zijn
gekomen. Deze betrokkenheid bij het dorp waardeer ik zeer!

Van deze initiatieven heeft u wellicht nog nooit gehoord. U weet dan waarschijnlijk ook niet dat u
zich bij deze initiatieven kunt aansluiten. Dat bracht ons op het idee om in één krant zichtbaar te
maken wat er in Sliedrecht allemaal gebeurt op gebied van veiligheid. Die krant ligt nu voor u!

Zowel professionals van bijvoorbeeld politie en brandweer komen hierin aan bod, maar we hebben
juist ook veel ruimte vrijgemaakt voor verhalen van betrokken inwoners die zich vrijwillig inzetten
voor een nóg veiliger Sliedrecht.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze krant en ik hoop dat u zich in de toekomst wilt (blijven)
inzetten voor een veilig Sliedrecht. Want met elkaar maken we Sliedrecht nóg veiliger dan het nu al
is.

Drs. A.P.J. van Hemmen
Burgemeester Gemeente Sliedrecht

Zorg voor goede verlichting. Als u in
de loop van de dag uw huis verlaat en
u komt pas ’s avonds weer thuis in een
donker huis, zet dan tijdschakelaars op
uw lampen die zo op wisselende tijd-
stippen in verschillende vertrekken aan
en uit gaan.

Ook al gaat u maar even naar buiten
of zelfs naar zolder; sluit ramen en deu-
ren goed af. Plaats inbraakwerende slo-
ten, voorzien van het Politie Keurmerk
Veilig Wonen (PKVW). De kans dat
inbrekers een woning links laat liggen
is twee keer zo groot op het moment
dat een woning voldoet aan de eisen
van het PKVW. Bij een woning met

Sliedrecht is en
voelt veilig

Geef inbrekers
geen kans!

artikel • Veiligheidstips voor de donkere dagen 

De dagen worden korter en de schemer treedt eer-
der in als straks de wintertijd weer ingaat. Het
heeft wel weer zijn charme maar helaas ziet de 
politie in deze tijd het aantal inbraken toenemen.
Inbrekers slaan het liefst in het donker hun slag,
maar u kunt zelf gelukkig veel doen om een in-
braak te voorkomen. 

Meer informatie?
www.politiekeurmerk.nl
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“…we kunnen
gelukkig ook
rekenen op
buurttoezicht.”
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Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Ik heb me nog nooit onveilig gevoeld.
Je kunt jezelf ook bang maken door te
denken dat het niet veilig is. Ik houd ook
niet van angstscenario’s. Het is natuurlijk
wel goed dat er gewerkt wordt aan de
veiligheid. Het buurttoezicht en het anti-
zakkenrollerteam vind ik bijvoorbeeld
prima initiatieven.”

Straatinterview

WIE: Karafa Tukker (62)

WOONT: al haar hele leven in Sliedrecht

VINDT: dat je jezelf niet bang moet 
maken en gaat ’s avonds met een 
gerust hart over straat

BUURTTOEZICHT IS
EEN PRIMA INITIATIEF

Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Ik woon hier al mijn hele leven en heb
nog nooit iets meegemaakt. Je kan ge-
woon lekker over straat en daar hoef je
verder niet over na te denken. Ik voel me
ook niet veiliger met de hond, want Sam
is niet zo’n waakhond. Het is gewoon
een rustig dorp waar weinig gebeurt.”

Straatinterview

WIE: Eline Megchelsen (22) met 
hond Sam

WOONT: haar hele leven al in Sliedrecht

VINDT: dat je in vergelijking met landen 
waar Eline op vakantie gaat, in 
Sliedrecht nooit iets meemaakt

ER GEBEURT HIER 
WEINIG
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bied in uw wijk speelt en welke ideeën
u heeft voor mogelijke oplossingen
van dit probleem. 

Doen
Vervolgens gaat de gemeente in de
doefase samen met u bekijken hoe er
daadwerkelijk een oplossing gevonden
kan worden en welke middelen daar-
voor worden ingezet. Deze fase is
maatwerk. Als er behoefte is aan een
bewonersavond, dan organiseert de ge-
meente deze graag samen met u. Maar
als er behoefte is aan een één-op-één-
gesprek met iemand van de gemeente,

dan regelen we dat ook.

Evalueren
In de evaluatiefase beoordeelt de ge-
meente samen met de mensen uit de

wijk of de genomen maatregelen of in-
gezette acties tot een goed resultaat
hebben geleid. Als er ruimte is voor
verbetering, dan horen we dat natuur-
lijk ook graag.

Binnenkort wordt u via de diverse ge-
meentelijke kanalen, zoals de website,
social media en het gemeentenieuws in
de Merwestreek, opgeroepen om mee
te denken over veiligheid in uw wijk.

Maar uiteraard kunt u nu ook al uw
mening laten horen. Een veilige wijk
maken we mét elkaar! 

Een veilige gemeente begint in de
eigen straat en in de eigen wijk.
Daarom start de gemeente Slie-
drecht binnenkort met het nieuwe
concept 'Met veiligheid de wijk in'.
Daarbij sluit de gemeente aan bij
wensen en initiatieven op gebied
van veiligheid die in de wijk spelen. 

Ophalen
'Met veiligheid de wijk in' kent een
vaste cyclus van drie fasen: ophalen,
doen en evalueren. In de ophaalfase
vraagt de gemeente u om aan te geven
welke probleem er op veiligheidsge-

Simone van den Enden, wijkagent in
Sliedrecht-Centrum sinds 2013

“Sinds 2013 ben ik wijkagent in Slie-
drecht-Centrum samen met mijn col-
lega Gerrit de Waard. Daarvoor werkte
ik als wijkagent in Dordrecht. De pro-
blemen hier in het centrum zijn vaak
kleinschalig. Je moet dan denken aan
jeugdoverlast, burenruzies, winkeldief-
stal of opstootjes in de horeca. Om dit

werk te kunnen doen, moet je goed
kunnen luisteren. Door het contact
met mensen hoor je wat er speelt. Dat
is ook het leuke aan dit werk. En na-
tuurlijk het netwerken met partners. Je
bent eigenlijk een sociaal knooppunt
tussen de netwerkpartners en de inwo-
ners.”

Gerrit de Waard, wijkagent in Slie-
drecht-Centrum sinds 2013

“Ik ben in 2000 bij de politie begon-
nen. Sinds 2009 ben ik wijkagent in
Sliedrecht en sinds twee jaar werk ik
samen met Simone van den Enden als
wijkagent in het centrum. Om dit
werk te kunnen doen, moet je sociaal
zijn. Je moet open staan voor de pro-
blemen van mensen en een luisterend
oor bieden. De diepgang die dit werk

met zich meebrengt, spreekt me erg
aan. Als wijkagent kun je net wat meer
aandacht besteden aan de problemen.

Je voelt je daardoor meer betrokken bij
jouw wijk. Van ons wordt verwacht
dat we met ideeën komen om proble-
men binnen onze eigen wijk aan te
pakken.”

De drempel
interview • Wijkagenten aan het woord

De wijkagent is inmiddels een begrip geworden in alle buurten van Sliedrecht. Ieder
deel van het dorp heeft zijn eigen wijkagent en soms zijn het er zelfs twee. Maar wat
is nu eigenlijk het verschil met een gewone politieagent? Volgens de wijkagenten
ben je “de steun en toeverlaat van de wijkbewoners”. Wijkagenten kunnen meer
aandacht besteden aan de problemen in de wijk dan de collega’s op de “bussen”. Op
het politiebureau is het meer “pleisters plakken” en de wijkagent richt zich meer op
het structureel oplossen van problemen. Tijd om eens kennis te maken.

“Om dit werk
te doen, moet
je goed kunnen
luisteren.”

“Je moet open
staan voor de
problemen van
mensen.”

Collega’s Simone van den Enden en Gerrit de Waard 

Een veilige wijk maken we mét elkaar!
artikel • Presentatie nieuw concept ‘Met veiligheid de wijk in’

“Als er ruimte is
voor verbetering,
dan horen we
dat graag.”
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Hans van Schaik, wijkagent in Slie-
drecht-Oost sinds 2011

“Ik ben in 1981 begonnen als agent
hier op het Oranjeplein. Daarna heb
ik nog bij de hondenbrigade gezeten
en een jaar of tien in Gorinchem op de
noodhulp. Het mooie aan dit werk is
de veelzijdigheid en dat ik mijn eigen
agenda kan plannen. Ik neem de tijd
om echt naar iemand te luisteren, want
aan oppervlakkige contacten heb je
niks. In mijn wijk hebben de 10-hoog
flats extra de aandacht. Er is veel in-
stroom geweest vanuit de grote steden
en dat botst weleens. Als er dingen spe-
len en ik wil daar extra aandacht aan
geven, dan zorg ik dat dat ook gewoon
gebeurt. Je bent de regisseur van je
eigen wijk.“

Klaas Blokland, wijkagent in Slie-
drecht-West sinds 2006

“Ik werk al 42 jaar bij de politie. Van
Delft ben ik via Gorinchem uiteinde-
lijk in Sliedrecht terecht gekomen. Ie-
dereen geeft een eigen invulling aan
zijn taak als wijkagent. ‘Kennen en ge-

kend worden’ is voor mij belangrijk.
De drempel moet erg laag zijn om mij
aan te spreken. Mensen moeten niet
het gevoel hebben dat ze naar de poli-
tie gaan, maar ze gaan naar Klaas. Ik
wil graag de Haarlemmer kruipolie
voor de mensen zijn. Ik kan het brug-
getje worden naar allerlei instanties.
Het is redelijk inzichtelijk wat zich in
Sliedrecht-West afspeelt. Veel bewo-
ners kennen elkaar en het is hier over
het algemeen goed vertoeven.” 

moet erg laag zijn

“Ik kan het
bruggetje wor-
den naar allerlei
instanties.”

“Aan 
oppervlakkige 
contacten heb
je niks.”

Wijkagenten Klaas Blokland en... ...Hans van Schaik

worden meldingen van overlast be-
sproken en gekeken hoe deze in de
toekomst te voorkomen zijn.  Aan dit
overleg nemen gemeente, politie en
jongerenwerk deel. Per melding wordt
gekeken welke acties kunnen worden
uitgezet.  

Jeugdwelzijnsbeleid
De gemeente is bezig met een nieuw
jeugdwelzijnsbeleid waarin het motto
‘Een positieve kijk op jongeren’ cen-
traal staat. In dit beleid wordt beschre-
ven hoe iedereen tussen de 0 en 25 jaar
zijn plek heeft in Sliedrecht. Het gaat
dan niet alleen om een fysieke plek,
maar juist ook om een plek binnen de
gemeente. De gemeente wil kijken
naar de kansen en mogelijkheden van
de jeugd en hen betrekken bij het
maken van beleid.

Meldpunt
Alle initiatieven werpen zijn vruchten
af.  Naast de inzet om overlast te voor-
komen, is er ook meer begrip voor de
leefwereld van jongeren gekomen.  Als
overlast blijft en de jongeren aanspre-
ken niet voldoende helpt, kunnen in-
woners zich op het moment dat de
overlast zich voordoet melden bij de
politie op het telefoonnummer 0900-
8844. Buiten de tijden dat de overlast
zich voordoet, kunt u contact leggen
met uw wijkagent, de gemeente of het
jongerenwerk en de overlast doorgeven
en met hen mogelijke oplossingen be-
spreken.

Het uitgangspunt van de gemeente
is dat kinderen recht op ruimte heb-
ben om met elkaar samen te komen
en rond te hangen, op voorwaarde
dat het binnen redelijke grenzen
blijft. Jeugdoverlast is van alle 
tijden. Bij overlast gaat het om 
vernieling, vervuiling, intimidatie, 
geluidshinder en drank- en drugs-
gebruik. 

COOS
Om overlast op te lossen, werken par-
tijen in Sliedrecht nauw met elkaar
samen. Tijdens het zeswekelijkse
COOS overleg (Coördinatie Overleg
Overlast hangjeugd Sliedrecht) 

Jeugdoverlast? Meld het!
oproep • Samenwerking voor vermindering jeugdoverlast 

“…er is meer
begrip voor de
leefwereld van
jongeren.”

Overlast melden?
0900 - 8844

%
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“De inwoners van Sliedrecht volgen
het bedrijf kritisch als het om veilig-
heid gaat. En dat is begrijpelijk, want
als er wat mis zou gaan in de fabriek,
kan Sliedrecht daar de gevolgen van
merken, want de wind komt vaak uit
het zuidwesten.” 

Risicobeheersing
“We werken hier onder meer met che-
micaliën die potentieel gevaarlijk zijn
als je er als mens aan wordt blootge-
steld. De risico’s daarvan moet je be-
heersen. Daarom is de fabriek zo
ontworpen dat er veilig gewerkt kan
worden. Op dit moment wordt de fa-
briek helemaal leeg gehaald voor de
tweejaarlijkse inspectie. Alle chemica-
liën gaan eruit en alles wordt grondig

geïnspecteerd en apparatuur wordt
vernieuwd. Alles in onze fabriek is ge-
richt op het voorkomen van inciden-
ten. Minimaal tien keer per jaar
oefenen we met onze eigen brandweer
en die van Dordrecht. Dan verzinnen
we samen scenario’s.”

Emissiereductie
Een actueel onderwerp is op dit mo-
ment de aanpassing van de vergun-
ning, omdat is gebleken dat de
emissiereductie bij één van de fabrie-
ken niet helemaal is gehaald. “De doel-
stelling was te optimistisch - een factor

tien vermindering van de emissie. We
zitten nu op 90%, maar lager lukt niet,
ondanks een investering van 10 mil-
joen euro. We hebben hierover inten-
sief contact met de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid. Die heeft een on-
afhankelijke toetsing laten uitvoeren
door TNO.” 

Inspraak
Binnenkort start de inspraakprocedure
voor de aangepaste vergunning. “We
hebben een goed onderbouwd verhaal en
er zijn geen gevaren voor de medewer-
kers en ook niet voor de omgeving. Dat
gaan we actief uitleggen, want zorgvul-
dige communicatie is zeer belangrijk.”

ben aan de hand van het aantal brand-
schadeclaims berekend dat 1 op de 65
huishoudens per jaar te maken krijgt
met brand (bron: Risicomonitor wo-
ningbranden 2014, Verbond van Ver-
zekeraars). Dat zijn er 315 per dag.
Heeft u al een tijdschakelaar op uw fri-
tuurpan? Vraagt u de juiste hoeveel-
heid stroom van uw stopcontacten?
Hangen er goedwerkende rookmelders
aan uw plafond? Maakt u het filter van
de droger regelmatig stofvrij? Kortom;
leeft u brandveilig?   

Uw kind al enthousiast?
Uw kind kan op school de basisles krij-
gen voor een brandveilig leven. Nog
niets gehoord van uw kind? Vraag eens
of de school zich al aangemeld heeft.
Let maar op: straks is uw kind de
brandveiligheidsdeskundige in huis.

Groepen 4 en 7 van de basisschool
opgelet: dit schooljaar is het weer
mogelijk om aan de slag te gaan met
het thema ‘brand, brandweer en
brandveiligheid’. 
Gezinnen met kinderen zijn een risico-
groep, als het gaat om de kans op
brand in een woning. Van een kind
kun je niet verwachten dat het alle ge-
vaarlijke situaties herkent en daar juist
op reageert, maar ‘jong geleerd is oud
gedaan’. Basisregels voor brandveilig-
heid kan een jong kind prima onthou-
den. Daarom richt de brandweer zich
juist op deze doelgroep. Sinds oktober
2014 worden er scholen bezocht. De
eerste ervaringen zijn positief!

Realiteit
Moet men zich echt druk maken over
brandveiligheid? Ja! Verzekeraars heb-

Zorgvuldige communica-
tie belangrijk

interview • Marc Reijmers, directeur Chemours (voorheen DuPont), over veiligheid

Sinds 1 juli 2015 is een deel van DuPont verzelfstandigd onder de
naam Chemours. Het bedrijf richt zich met zijn 500 medewerkers
op de traditionele chemie. “Dit paste niet meer in de groeistrategie

van DuPont. We zijn dus een nieuw bedrijf maar met
de historie, ervaring en de medewerkers van DuPont.”,
vertelt een trotse Marc Reijmers, directeur van Che-
mours. 

“De doelstelling
voor emissie-
reductie was te
optimistisch…”

De gemeente Sliedrecht beoordeelt een vergunningaan-
vraag van het bedrijf Chemours of DuPont altijd op
de effecten voor de leefomgeving van haar inwoners.
Als er bij het bedrijf iets mis gaat,  kan dat grote ge-
volgen hebben. Een aanpassing van de vergunning
voor één van de fabrieken is voor Sliedrecht alleen dan
acceptabel , als helder is dat daardoor geen risico's
voor de omgeving ontstaan.

Basisscholen aan
de slag met
brandveiligheid

oproep • Jong geleerd is oud gedaan

Aanmelden?
bbsliedrechtoost@gmail.com

@

Esther Nugter: "Het is zo mooi om zo-
veel kinderen, maar zeker ook volwas-
senen en ouderen blij te maken, je
merkt echt dat er behoefte is aan leuke
en verbindende activiteiten in Slie-
drecht. Er komen genoeg leuke ideeën
vanuit de inwoners en als het aan hen
ligt, is er elke dag wel iets in het dorp
te doen!" 

"En daar loopt het gelijk spaak", vult
Amy van Stralen aan. "We begonnen
2,5 jaar geleden met negen enthousiaste-
lingen, inmiddels zijn we nog maar
met een (te) klein groepje over. Hoe
graag we ook willen, dit houden we
niet vol. Zeker niet gezien het feit dat
de dingen die we graag willen organi-
seren voor heel Sliedrecht bedoeld en

toegankelijk zijn. Dus bij deze doen we
een dringende oproep voor vrijwilli-
gers!"

Heeft u een paar uurtjes over, en wilt u
ook andere mensen blij maken door
leuke dingen te organiseren? Meld u dan
nu aan: bbsliedrechtoost@gmail.com. 
Alle hulp is welkom!

Veiligheid belangrijk, 
gezelligheid ook! 

oproep • Projectgroep ‘Buurt bestuurt’ vraagt inwoners om mee te doen

Sinds 2013 zet 'Buurt bestuurt' zich in voor een nog leuker Sliedrecht. In korte tijd
heeft de projectgroep een flinke naam opgebouwd, met activiteiten als de buiten-
speeldag en de lampionnen optocht. Ook ergernissen van inwoners op het gebied
van veiligheid werden onder de aandacht gebracht door bijvoorbeeld de veilig over-
stekenactie en fietsverlichtingactie.
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worden en draag deze met de sluiting
naar u toe.

• Neem niet meer kostbare spullen 
of geld mee dan u denkt nodig te 
hebben.

• Let ook tijdens het passen van 
kleding en schoenen op uw tas.

• Pas goed op uw portemonnee 
en scherm bij betaal- en geldauto-
maten altijd uw pincode af.

Vrijwilligers gezocht
Heeft u op woensdagen een paar uur-
tjes vrij? Wilt u helpen en een steentje
bijdragen aan een veilige omgeving?
Schroom niet en neem contact op met
Nel Korporaal (06-448 163 25) of
wijkagent Klaas Blokland (078 – 630
4408). Het preventieteam zakkenrol-
len is iedere woensdag op de week-
markt aanwezig en kan ook uw vragen
beantwoorden.

Afleiden is het toverwoord
Op twee dingen tegelijk letten, is voor
de meeste mensen erg lastig. Te lastig.
Zakkenrollers controleren de aandacht
van mogelijk slachtoffers. Let dus goed
op als mensen die u niet kent uw aan-
dacht voor iets vragen op straat.

Diefstal met pinnen
Naast zakkenrollen ligt ook diefstal
met pinnen op de loer. Dieven die op
uw geld uit zijn, hebben uw pinpas én
uw pincode nodig. De pincode kijken
ze af als u aan het pinnen bent, maar
senioren bewaren nog te vaak hun
code in hun portemonnee. 
Zorg ervoor dat andere wachtenden
genoeg afstand bewaren zodat ze niet
kunnen meekijken. 

Wat kunt u zelf doen?
• Wees altijd alert op uw omgeving en

op mensen die zich opvallend 
gedragen. Laat u niet afleiden!

• Draag uw portemonnee op lichaam
of in uw binnenzak.

• Gebruik stevige tassen die niet 
gemakkelijk opengesneden kunnen 

Vrijwilligers schrikken zakkenrollers af
artikel • Preventieteam zakkenrollen succesvol

Sinds 2009 is het preventieteam zakkenrollen actief in Sliedrecht. Het team van vrijwilligers heeft in de afgelopen jaren goede resultaten 
behaald door in opvallende kleding winkelend publiek attent te maken op zakkenrollers. Ook waarschuwen ze mensen dat hun tas open staat
en houden mensen die zich opvallend gedragen in de gaten. Het team is met name actief tijdens de weekmarkt, in de Kerkbuurt en op evene-
menten. Hun inzet heeft geresulteerd in een daling van het aantal gevallen van zakkenrollen, niet voor niets zijn marktkooplieden en het 
winkelend publiek erg te spreken over dit initiatief!

Vrijwilliger worden?

Nel: 06 - 448 163 25 
Klaas: 078 - 630 4408

%
Het preventieteam zakkenrollen

houden. Hoe meer mensen aan Bur-
gernet deelnemen, hoe groter de kans
dat de politie snel een verdachte of ver-
mist persoon kan opsporen. 

Resultaat
Burgernet werkt heel eenvoudig. Na
een melding van een inbraak, tasjes-
roof of een vermist kind, kan de politie
een Burgernetactie starten. Burgernet-

deelnemers in de buurt ontvangen een
spraak- of sms-bericht met het verzoek
uit te kijken naar de gezochte persoon
die duidelijk is omschreven. Wie infor-
matie heeft, kan met het Burgernet-

Veiligheid op straat
Gemeente en politie werken dagelijks
aan de veiligheid op straat. Sinds er
Burgernet is, kunnen inwoners zelf
ook meedoen om hun wijk veilig te

Meld u aan voor Burgernet!
oproep • Draag uw steentje bij aan de veiligheid

Sinds de start van Burgernet in 2011 zijn er al meer dan 1,5 miljoen deelnemers in Nederland. In Sliedrecht zijn 3.089 inwoners aangesloten
bij Burgernet, een samenwerkingsactie tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. 

ZO WERKT BURGERNET

Meld je aan op
www.burgernet.nl

d
DOE MEE!

nummer 0800-0011 gratis bellen met
de meldkamer. Die informatie speelt
de meldkamer direct door naar de po-
litie. Regionaal  wordt al 1 op de 4
Burgernetacties dankzij tips van Bur-
gernetdeelnemers opgelost. 

Wanneer wordt Burgernet ingezet?
Burgernet wordt ingezet bij dringende
zaken waarbij een duidelijk signale-
ment beschikbaar is. Denk bijvoor-
beeld aan: 
• diefstal of inbraak;
• doorrijden na een aanrijding;
• beroving;
• vermiste personen.

Meld u aan!
Nog geen deelnemer? Elke inwoner
van 16 jaar of ouder kan zich via
www.burgernet.nl aanmelden voor
Burgernet. U kunt ook vanaf uw werk-
adres deelnemen.

“…één op de
vier Burgernet-
acties wordt 
opgelost. ”

Directeur Marc Reijmers

“Alles is gericht
op voorkomen
van incidenten” 



ben. Het drinkgedrag van
jongeren wordt sterk
beïnvloed door de omge-
ving; ouders, vrienden en
familie, maar ook rolmo-
dellen en mensen met
voorbeeldfuncties. Door
aan te sluiten bij IkPas
geven volwassenen een
positief voorbeeld aan de
jongeren in hun omge-
ving en ontdekken zij dat
er ook leuke en lekkere
alternatieven zijn voor al-
cohol. Ook burgemeester
Van Hemmen doet mee!

Verzuip jij je 
Toekomst?!
Het programma Verzuip jij je Toe-
komst?! richt zich binnen de regio
Zuid-Holland Zuid op het terugdring-
en van het alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren. Zij doet dit door voor-
lichtingsactiviteiten, maar ook door
strengere regelgeving en handhaving.

De actiemaand is al bijna ten einde,
maar ook in maart volgend jaar is er
weer een landelijke IkPas maand!

IkPas. Jij ook?
Er vinden allerlei acties plaats in deze
maand. Van ouderavonden tot bijeen-
komsten bij sportverenigingen en van
toneelvoorstellingen tot debatten op
scholen. Centrale actie tijdens de actie-
maand is 'IkPas', waarbij deelnemers
(18+) de hele maand géén alcohol
drinken. 

Voorbeeldgedrag
Het is niet alleen goed dat mensen
eens nadenken over de vraag "kan ik
eigenlijk wel zonder mijn glaasje wijn
of biertje?", maar zich ook bewust zijn
van de invloed die zij op jongeren heb-

Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Ik voel me hier zeker wel veilig. We zien
ook best wel vaak buurttoezicht rondlo-
pen. In onze buurt werd twee jaar gele-
den heel veel ingebroken en gestolen en
dat is gelukkig nu niet meer zo. Zelf voel
ik me best veilig want er zijn altijd wel an-
dere mensen in de buurt.”

Straatinterview

WIE: Judith Monster (13) met haar 
zusje Suzanne (7)

WOONT: al haar hele leven in Sliedrecht

VINDT: dat je je in Sliedrecht veilig 
kunt voelen, omdat er altijd wel 
mensen zijn die je kunnen helpen

WE ZIEN BEST VAAK
BUURTTOEZICHT
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Verzuip jij je Toekomst?!
artikel • Actiemaand alcoholpreventie in Sliedrecht

Op 1 oktober startte de Verzuip jij je Toekomst?!-actiemaand, een jaarlijkse maand om extra aandacht te vragen
voor alcoholpreventie. Sliedrecht is dit jaar een van de vier gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid waar 
een maand lang het thema alcoholpreventie centraal staat. Met de bewustwordingsactie vragen de gemeente 
en de Dienst Gezondheid & Jeugd aandacht voor het onderwerp, om zo het gebruik van alcohol onder jongeren
te ontmoedigen. 

“Kan ik eigen-
lijk wel zonder
mijn glaasje
wijn of biertje?”

In Verzuip jij je Toekomst?! werken de
gemeenten in de regio Zuid-Holland
Zuid samen met organisaties als de
Dienst Gezondheid & Jeugd, GGZ-
instellingen, Openbaar Ministerie en
de politie.
Ook benieuwd geworden naar IkPas?
Kijk dan op facebook.com/ikpaszhz.

Info over IkPas
facebook.com/ikpaszhz

d

Colofon
Deze krant is een uitgave van
de gemeente Sliedrecht in sa-
menwerking met de partners
uit het Integraal Veiligheids-
plan. De krant wordt huis-aan-
huis bezorgd in Sliedrecht. 

Oplage:
11.000 
Fotografie: 
Louis Haagman, AmaiAmai,
Gemeente Sliedrecht, 
Politie Keurmerk Veilig Wonen,
Politie Nederland
(Eind)redactie:
Gemeente Sliedrecht, 
AmaiAmai
Vormgeving:
AmaiAmai

Voelt u zich veilig in Sliedrecht?

“Sliedrecht is een vrij rustig dorp. Ik heb
me hier altijd veilig gevoeld en ik ben hier
al mijn leven lang. Sommige mensen
zeggen wel dat het hier niet veilig is,
maar ik heb persoonlijk nog nooit iets
vervelends meegemaakt waarvan ik zeg:
ik ben verontrust.“

Straatinterview

WIE: J.J. Teeuw (76)

WOONT: zijn leven lang in Sliedrecht

VINDT: Sliedrecht een vrij rustig dorp, 
maar de achterdeur doet de heer
Teeuw wel altijd op slot

IK HEB ME ALTIJD 
VEILIG GEVOELD

Streep alle woorden in onderstaande woordzoeker af  en vorm met de overgebleven letters een zin.
Stuur deze oplossing voor maandag 16 november naar Gemeente Sliedrecht, t.a.v. Marja Mijnster,
Postbus 16  3360 AA Sliedrecht of per mail m.mijnster@sliedrecht.nl en maak kans op een oplaad-
bare Maglite ML125 t.w.v. € 100,00.

Puzzel mee 
en win!

Actiemaand
Alcohol
Brandweer
Burgernet
Buurttoezicht
Drugs

Fietsendiefstal
Jeugdoverlast
Jongerenwerk
Politie
Preventie
Risico

Vandalisme
Veiligheid
Vrijwilliger
Wijkagent
Woninginbraak
Zakkenrollers

Zoek de woorden:

MAGLITE
ML125

WIN ‘N

MAGLITE

ZAKLAMP

TWV 

€ 100,-


