Inbraakpreventie in
Het Nieuwe Westen.
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Het onderrverp (inbraak)preventie en criminaliteit neemt in Het Nieuw€ Westen
noodgedwongen een belangrijke plaats in. Het aantal inbraken ligt hoog en veel
mensen voelen zich onveilig op straat èn in de eigen woning. Deze situatie werd
voor een groot aantal mensen de aanleiding om concrete initiatieven te nemen en
niel bij de pakken neer le zitten.
In Het Nieuwe Westen wordt inmiddels ruim drie jaar aan preyentie gewerkt. In
deze periode is het preventieproject fors uitgebreid en heeft het ook €en ander gezicht gekregen. Een korte terugblik en een kijk yooruit.
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Her

Nieuwe Westen een buurtvergadering in de
Opzoomerstraat. Ttdens deze emotionele bij
eenkomst loopt de emmelover: de groeiende
criminaliteit en verloedering naakt de straat
onleefbaar. s Nachts staan drugsklanten bij
de verkeerde huizen te bellen. staan te
schreeuwen en te gillen als er niet \lug wordt
opgedaan. Er worden injectiespuilen op stÍaat
gevonden, condooms door brievenbussen gestopt. de lantaampaien doen het vaker nie(
dan wel. Bo\'endien is de argrvaan van de bewoners tegen de gemeentelijke overheid (ROlfB. CLB. Polilier lllu,'r. I en,rJnrrl !(Li<\e
mensen in de straat vindl dat het tijd wordr
om zelf de handen uit de mouwen te stekel
en niet meer op de gemeente te wachten. Er
wordt een groep gevormd om ideeèn te in'en
tariseren en actie Ie ondernemen,

kent de hem dan ook als z'n broekzak. Zijn
IrkenpikJ.el be,tJ3l uit er r icer erlenrnp.
voorlichtins en het onde$leunen van buurt-

prerentieplolecrer.ln con(relo hoLrdt d'l in
dat bewoners en \\'inkeliers bij llem terecht
kunnen voor: voorlichtingsmateriaal/

resistratiekaarten voor kostbaarheden en fietsen. het rnaken van preventieopnames van

rvoningen. het graveren van kostbaarheden.
het behandelen lan verzoeken voor
verlichtingsbolletjes. kiersrandhouders en
hang en sluitwerk.
De preventiemonteur kan meteen aan de slag.
Bewoners(gÍoepen) wachten al maandenlang
op het nromertl dal hun buu aan beun komt.
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$order er ook prerenrre-

Er wor'den veegacties gehouden, geld ingeza
meld voor de aankoop van buitenlampen
( bolletjes ), etcetera. Alle woningen worden
voozien van een bollerje. Na korre tijd blijkr
al dat de goed vellichte straat de ongeuenste
aanloop kwijt is en dat inbrekers en dealers
zich niet meer in de straat laten zien. Het ccr

projecten opgezet in samenwerking met de
corporrtie' Wuninr.Ichting On,.e Wonint
en het GWR-West. Reeds gerenoveerde woningen blijken helaas zeer inbraakgevoelig te
zijn. Een belangrijk deel van de rechnische
uitvoering van pÍeventieprojecten in deze projecten is door de corporaties uitgevoerd. Dit
geeti aan. dar ook bij corporaries belang
wordt gehecht aan lnbraakpreventie. Meteen
na zijn aanstelling van de preventiemonteur
blljk! de beiangstelling al zo groor te zijn. dat
nren op /oek gdJl n!tr een a..i.renr Dea..i..

ste bolletjes/ preventieproject is een succes-

tenl-pre\ellrenlonleuÍ. Abdl,l el HJnlout. i.

De actie 'Verbeter de buurt, begin bij jezelf'
kÍijgt veel publiciteit en aaDdacht. Bewoners
r.rn unrlele brrurten raken ererreenr errthou:i
ast over de aanpak in de Opzoomerstraat en
nemen sooÍgelijke iniliatieven.
De actie loopt nlin ofmeer parallel met de ta1ltke activiteiten van de projectgroep Oude,
ren en Sociale Veiligheid'. De Projefigroep

sinds

Prijs

org,lni\eet r o..r. pre!e lrietoorlichtin-c.btjeen
komsten en weerbaarheidscursussen. In 1990
krijgen beide initiatieven de Hein Roethof
p.Us.
De

preventiemonteur

In

1991 wordt via

Mulribedrijrei de pleven
tienronteur Hans GrootTwasers aangesteld in
Her \rcuue W(sten. De fre\enli(nto teur i,
aljaren als vlijwilliger actief in de wijk en
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I septembeÍ actief.

Eigen pand
Op l5 november gaal het preventieprojecr
een nieurve Í'ase in: samen met de \\,ijkagen
len en het Buro Slachrofferhulp krijgen de
preventiemonteurs een eigen winkelpand. de
zogenaamde Prevenriervinkel. De bedoeling
is dat er een naurver rverklerband gaat ontstaan tussen slachtolÍerhulp. poiitie en pret ent.errorrteur.. Z.r kunnen .rJnpllien \ Jn in
hru.rl eer renrll.<lijkcllerolg lrijgen in
het treffen van maatregelen ter pleventie van
inblaak.
Her efle.r
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rn inbriJLpre\enrieproje.Ien i.

niet altijd even maklielijk re meten. Wel
blijkt uit de reacties die bij de Aktiegroep en
de Pre\,entiemonteul binnenkomen dat het
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aantal inbraken afneemt in een aantal grote
complexen waar een (inbraak)preventiepro
ject is afgerond. Voor één van de eeÍste
pre \ entie proj ecten

in Het Nieuwe Westen
(project Hil) \rordt op dir monlent een etlect
meting gedaan naar het aantal inbraken voor
en na het aanbrengen van de maalregelen.

Techniek bottleneck
Het initiatief voor de prevl.ntiewerkzaamhe
den in I989. is genomen door een groep actieve bewoners. Bij hen lag de uil\,oering- Bt
de daaÍop !olgende preventieprojecten in anJere buLrrren blsek trrrrlui.r die technir.he uitvoering en het grote aantal initiatieven een
'bottleneck werden. Er bleken eenvoudig
niet genoeg mersen te zijn die een zo grote
(\'rijwillige) klus konden opp.rklen. Ook
bleek dat iiet iedere \,rijwilliger (ook die met
twee rechter handen) goed hang en sluitwerk
kan aanbrengen. De aanstelling van een Preventienonleur heeft de \'oollgang van prevenlieprojecten duidclUk verbeteld. Dir is
niet ten koste gegaan van de betrokkenheid
van bewoners. Bij de verschillende pÍojecren
draait vrijwel altijd een actieve groep bewo
ners mee die het voorbereidende werk doet
en § aakt over de voortgang van het project.
Dat de preventielvelkzaamheden steeds meel.
ten taak ziln geuorJen \:ln prolè.\ron.rls'
betelenl niet dJldepte\entrctnonleul'\oor.r
derc uitvoerende klLrs op afroep klaar staat.
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Stedelijk Buro Inbraakpreventie
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Waar mensen zelt'in staar zijn (of met behulp
van bulen. vrienden, etc) om bijvoorbeeld
buitenverlichting aan te brengen behoort een
prevenliemonteuÍ Íiet op te draven. Helaas
betekent dit in de pmktijk dar er dan mensen
afhaken omdat men zelf nier die moeite wil
doen.

Opdrachtgeverschap
ln Het Nieuwc Westen is de bewone$organisatie dejnhoudelijke opdrachtgever van de
Prevenliemonteurs. Orndat het preve[tieproject onder de vleugels van de bewonersorga0isatie is gegroeid en bewonersgroepen nauw
irn hel h?.Íl lrel. i. Je be$nnet-org.rni.erie inhoudelijke opdra.hlcer er geoler en. Drr i'
geen vallzell\prekendheid. Cor?omties, politie en zelfs het GEB kunnen de iniriator/ opdrachtgever zijl1 voorpreventieprojecten. BeJangrijk is wel dat projecten in nauwe
samenwerking met bewonels(groepen) worden ontwikkeld en uirgevoerd.
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woners *,ordt versterkt. Het samen vegen
\an de straat. het organiseren van een feest.
het aanleggen van gevehuintjes zijn voorbeeldan ran actiliteiten die vaak na een preventieproject ontstaan. De ervaringen in Het
Nieuwe Westen zijn. dat veel bewoners achter de pre\entieplojecten staan. Bewoners op
de begane grond zijn het meest met inbraak
bezig- dat is logisch- Opvallend veel bewo
ners lan etagewoningen willen echter ook fi,
nancieel bijdÍagen \'oor een berere verlichting van de begane grond/ woonstraat. Uit de
projecten die zijn aÍgerond blijkt ook dat er
veel allochtonen meedoen en dat het ondcr
wer-p inbraakpreventie bij hen net zo sterk
leeti als bij autochtone belvoners.

Langzamerhand worden er in navolging van
Het Nieuwe Wesren. in een groot aantal n ij
ken preventiemonteurs aangesteld. De behoefte om het probleem concreet aan te pakken is groot. Toch tracht men het wiel nodeJoos opnieuu uit te vinden en is de Lenni\ op
dit tenein versnipperd. Een op te Íichten
Buro Inbraakpreventie zou deze problemen
kunnen voorkomen. Hier kan aan
werkbegeleiding en bijscholing van nieuwe
Preventiemonteurs gedaan worden. Tevens
kunne[ er initiatieven genomen worden om
bij andere dan bewonersorganisaties preventieprojecten op te zetten en kunnen er stedelijk afspraken gemaakt worden over de kwaliteit van de woning en woonomgeving met
het oog op sociale veiligheid en inbraak-

preventie.
Het werken aan inbraakpreventie en sociale
veiligheidsprojecten heeft ir Het Nieuwe
Westen een aantal zichtbare resultaten opgelererd. De eer<re projecren op dir vla[ ,.ijn
een schot in de Íoos. De projecten spreken
aan bij de bewoners en hadden effect. Toch
is de vorm uiteindelijk niet sterk veranderd.
Er zijn weliswaar 'professionals' opgezet, er
woÍdt mel meer inslanlies samsngs\ qrk1
(Preventiewinkel), maar in de essentie is er
weinig veranderd: de succesvolle projecteÍr
worden vooral door de bewoners geinitieerd
en uitgevoerd.

Eric Lugtmeijer

Enkele kanttekeningen.
Nu eÍ ruim 3 jaar ges,erkr is aan prevenrie kunnen een aantal conclusies en kantrekeningen worden ge_
plaatst. WÈlke inbraakpÍeventie maalregeien hebben het meeste effect?

Nieuwe acties en solidariteit
Bewoners kennen als beste de woning en voeien zich betrokken bij het onderwerp. Bovendien blijkt uit het verloop van projecten in
Het Nieuwe Westen dat na alloop nieuwe
ideeën opbloeien omdat een actieve groep
menser reeds eerder tnet elkaar heeft sarnengewerkt. Oftewel. een indirect gevolg vao de
preventieprojecten is dar de baÍd russen be-
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Het overgÍole deel van de inbrekers bestaat uir amateur- of gelegenheidsinbrekers. De inbreker heeft
§einig tijd en wll de "klus" zo snel mogelijk klaren en daaÍbij uiteraard niet worden gestoord.
InbÍelers hebben een hekel aan felle verlichring. Andere preventie maatregelen die het cle amateur of
Selegeoheidsinbreker moeilijk maken zijn: gravereÍ van kostbaarheden, he! plaatsen van dievenklau
\ren. her aanbrengen van secrusrrips en her aanbrengen van goed hang- en sluirwerk.

'Depre\enliemonteurkandezemaatregelenopeenprofessionelemanierondersteunen.Naastdezetaken is loorlichting Yan groor beiang. Her imago van de preventiemonreur moer dan ook zijn: de voor_
lichter met de schroevendraaier.
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