
Leefbaarheid en veiligheid zijn be-
langrijke thema’s in de samenleving. 
Ook in Maassluis doen wij veel om de 
stad leefbaar en veilig te houden. Door 
goed samen te werken, blijft de stad 
een fijne omgeving om samen te leven. 

Dat doen wij natuurlijk met onze wijk-
agenten en de handhavers van de ge-
meente. Maar ook buurtpreventie en 
ondernemers spelen een belangrijke 
rol. En uiteraard kunnen inwoners zelf 

ook bijdragen aan een veiliger stad.
Veel criminelen hebben hun werkter-
rein verplaatst en doen onzichtbaar 
hun werk op online netwerken. Ze 
proberen nu vooral via computers 
en telefoons in te breken. Dat vraagt 
ook van ons een andere aanpak. Wij 
doen daarom mee aan een project 
om leerlingen van basisscholen be-
wust te maken van deze vormen van 
criminaliteit. Via een computerspel 
leiden wij ze op tot cyber agenten.

Je bewust zijn van de gevaren die 
op de loer liggen, helpt om de eigen 
woon- en leefomgeving veilig te 
houden. Staat mijn fiets goed op 
slot? Zijn de ramen en deuren van 
mijn woning goed gesloten als ik 
weg ben? Is het achterpad naar mijn 
schuur voldoende verlicht?

Nu de coronabeperkingen langzaam 
worden losgelaten, kunnen wij elkaar 
weer ontmoeten. Dat gaan we de 
komende maanden dus weer doen. 
Zo gaan wij weer verlichtingsacties 
houden en met wijken in gesprek 
over veiligheid. Uw tips zijn zeer wel-
kom. Zo houden wij Maassluis samen 
leefbaar en veilig.

Edo Haan
burgemeester 

Kent u ook dat louche autobedrijf 
waar u zelf nooit naartoe zou gaan, 
de winkel op de hoek waar nooit 
klanten komen, het bedrijf dat vaker 
dicht dan open is? Vraagt u zich ook 
wel eens af hoe ze dan toch de huur 
kunnen opbrengen? Mogelijk is er 
sprake van ondermijning.

Ondermijning is de vermenging van 
de onderwereld met de bovenwereld. 
Denk bijvoorbeeld aan illegale hen-
nepteelt, drugsproductie, geld wit-
wassen, prostitutie, mensenhandel 
en vastgoedfraude. Criminelen ‘ge-
bruiken’ de bovenwereld. Ze zoeken 
naar manieren om illegaal verkregen 
inkomsten wit te wassen. Bijvoor-
beeld door te investeren in vastgoed 
of door een winkel te starten. Ook 
kunnen bedrijven criminelen hulp 
bieden. Bedrijven kunnen dienstdoen 
als ontmoetingsplaats voor crimine-
len of voor de productie van drugs, 
en de producten en diensten kunnen 
(bewust of onbewust) worden ge-
bruikt voor illegale activiteiten.

Lastig te herkennen
Deze vermenging van de onderwe-
reld met de bovenwereld komt vaker 
voor dan u misschien denkt. Onder-
mijning is ook lastig te herkennen. 
Als ondermijnende criminaliteit in uw 
omgeving plaatsvindt, is dit ook niet 
zonder gevaar. Denk bijvoorbeeld 
aan explosie- of brandgevaar bij het 
maken van drugs of het gebruik van 
geweld. Daarnaast zorgt witwassen 
voor oneerlijke concurrentie. Hier 

hebben integere ondernemers veel 
last van.

Signalen
Ondermijning vindt overal in Neder-
land plaats, ook in Maassluis. Onder-
mijning is aan de volgende signalen 
te herkennen:
-  bedrijf met weinig klanten;
-  afwijkende openingstijden (vaak 

gesloten);
-  ongebruikelijke activiteiten ’s 

avonds of ‘s nachts;
-  eerder een ontmoetingsplaats dan 

een bedrijf;
-  bedrijf trekt dubieuze klanten aan;
-  vervallen uitstraling;
-  grote bedragen contant geld aan-

wezig;
-  huurder die altijd contant de huur 

wil betalen;

-  bedrijf heeft geen website;
-  opvallend weinig of juist veel per-

soneel;
-  (luxe) levensstijl die uit de toon 

valt met iemand’s inkomsten/be-
drijf;

-  stankoverlast, de geur van wiet of 
aceton kan duiden op een hennep-
kwekerij;

-  veel camera’s rond het pand

Melden
Heeft u iets opgemerkt in uw omge-
ving dat mogelijk te maken heeft met 
ondermijnende criminaliteit? Dan 
kunt u dat melden bij de gemeente. 
Stuur dan een mail naar  
ondermijning@maassluis.nl  Probeert 
u zo duidelijk mogelijk in uw e-mail 
uit te leggen wat u heeft gehoord of 
gezien.
Blijft het niet bij een gevoel maar 
kunt u duidelijke signalen noemen 
van ondermijnende criminaliteit? 
Meldt u dit dan bij:
-  Meld Misdaad Anoniem  

(0800-7000) of door het invullen 
van een formulier op  
www.meldmisdaadanoniem.nl.

- de politie (0900-8844) of bij spoed 
of heterdaad via 112

Gemeenten, Openbaar Ministerie, 
politie, Belastingdienst en andere 
veiligheidspartners trekken samen 
op om ondermijning tegen te gaan. 
Maar ondermijning tegengaan kun-
nen we niet alleen. We hebben u 
daarbij nodig. Samen staan we sterk 
tegen ondermijning!  

Samen werken aan veiligheid

Ondermijning, wat is het en hoe herken je het?

Pas op voor babbeltrucs

Meld Misdaad Anoniem

Het blijft een vervelende en vaak on-
grijpbare vorm van criminaliteit: de 
babbeltruc. Oplichters komen vaak 
betrouwbaar over. Ze bellen aan, 
spreken u aan op straat of bellen op. 
Zogenaamd namens de bank, de 
thuiszorg of zelfs voor een toiletbe-
zoek voor hun kind. Eenmaal binnen 
worden op die manier elk jaar vele 
mensen van hun bezittingen be-
roofd.

Misschien wel de bekendste bab-
beltruc is die van de zogenaamde 
vertegenwoordiger aan de deur.  
Iemand belt aan en komt een pak-
ketje afleveren, de meterstand opne-
men, collecteren of iets verkopen. De 
persoon aan uw deur vertelt wat hij 
of zij komt doen en zorgt ervoor dat u 
zich op uw gemak voelt.

Pinpas
In de loop van het gesprek komt 
er een pinapparaat tevoorschijn 
waarmee u even een paar dub-
beltjes administratiekosten moet 
overmaken, of waarmee u een gift 
kunt schenken aan een goed doel. 
U gebruikt uw pinpas, waarbij de 
persoon in kwestie ongemerkt uw 
pincode afleest, uw pas inneemt en 
een andere teruggeeft. 
Dit gaat vaak zo vlug dat u het onmo-
gelijk kunt zien. In een mum van tijd 
is de oplichter weer weg en bent u 
uw geld kwijt. 

Naar binnen praten
In een ander scenario praten de 
personen aan de deur zich naar 
binnen uw woning in. Denk aan 
onaangekondigde reparateurs of een 
meteropnemer. De oplichters maken 
dan gebruik van het feit dat u moge-
lijk van uw stuk gebracht bent. 
Ook kunnen het vreemden zijn die 
vragen om een glas water of het 
toilet willen gebruiken. Verder kan 
iemand zich nog voordoen als een 
nieuwe of vervangende hulp in de 
thuiszorg. Als u even niet oplet, pak-
ken ze wat ze nodig hebben. 

Via telefoon of e-mail
Let ook op als vreemden u bellen. 
Geef dan nooit uw pincode door. 
Geen enkele bank of andere instantie 
zal u ooit om uw pincode vragen, 
via de telefoon of op welke andere 
manier dan ook. 

Wat kunt u doen?
Het belangrijkste advies tegen 
babbeltrucs is dat u rustig blijft en lo-
gisch nadenkt. Kan het zomaar wat er 
beweerd wordt? Heeft u ooit eerder 
gehoord dat iets op een dergelijke 
manier wordt aangepakt? Houd de 
volgende zaken in uw achterhoofd:
- Geef nooit persoonlijke informatie 
aan iemand aan de deur, telefoon of 
via e-mail.
- Laat de deur op het kettinkje als u 
opendoet. Zo bepaalt u altijd zelf of 
iemand binnen kan komen.
- Wantrouw mensen die zonder 
afspraak of aankondiging bij u aan-
bellen. Vraag altijd om een legitima-
tiebewijs en neem bij twijfel contact 
op met de organisatie (thuiszorg, 
reparateur, energiebedrijf ) waarvan 
de degene aan de deur zegt te zijn.
- Geef nooit uw pincode aan wie dan 
ook. Banken vergoeden vaak niets 
als u bewust uw pincode of pinpas 
gedeeld hebt met anderen. Geef uw 
pinpas ook nooit weg en stuur hem 
ook niet op.

Neem contact op
Ook al denkt u misschien onbeleefd 
te zijn of slecht van vertrouwen, het 
is verstandig om op uw hoede te 
blijven en bij twijfel niet mee te gaan 
in het verhaal. Weet u niet zeker of 
de persoon met wie u te maken heeft 
ook daadwerkelijk is wie hij of zij 
zegt te zijn? Zoek dan contact met 
de organisatie in kwestie of bel de 
politie via het telefoonnummer  
0900-8844. Is de dader nog in de 
buurt? Bel dan 112.   

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het 
onafhankelijke meldpunt waar u 
anoniem informatie kunt geven over 
criminaliteit en misdaad.

Melden bij M. kan bijvoorbeeld bij 
moord, mishandeling, overvallen, 
drugs, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Op die manier levert 
u een bijdrage aan de veiligheid in 
uw eigen omgeving.

Melder beschermen
De anonimiteit van de melder staat 
bij M. op de eerste plaats. Het team 
van medewerkers heeft maar één 
doel voor ogen: jouw anonimiteit 
beschermen. Jouw anonimiteit is 
voor M. zelfs belangrijker dan het 
oplossen van een onderzoek.

Melden
M. is 7 dagen per week bereikbaar 
via 0800-7000. 
Op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 22.00 uur en in weekenden 
en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 
uur. 
Online kunt u 24/7 melden in een 
beveiligde omgeving via 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 
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Maak het ze niet te makkelijk

(Foto: M.).



Kinderen zijn steeds vaker online. 
Ze spelen games, appen en brengen 
veel tijd op social media door. Een 
mooi tijdsverdrijf, al kent dit online 
leven ook een keerzijde. Omdat kin-
deren zich niet bewust zijn van de 
gevaren die ze online lopen, zijn ze 
een kwetsbare groep en makkelijke 
prooi voor hackers en andere online 
criminelen. 

De gemeente Maassluis hecht veel 
waarde aan de online veiligheid van 
kinderen. Daarom roepen we kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar oud op om 
HackShield te spelen en Junior Cyber 
Agent van de gemeente te worden.

HackShield
HackShield is een transmediale Cy-
bersecuritygame die kinderen tussen 
8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen 
cybercriminaliteit. Kinderen worden 
Cyber Agents die niet alleen zichzelf, 
maar ook hun omgeving (ouders, 
opa's, oma's, broertjes, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes en andere 
familieleden en bekenden) bescher-
men tegen online criminaliteit. 
De gemeente Maassluis heeft zich bij 
HackShield aangesloten om cybercri-
minaliteit aan te pakken en de jeugd 
digitaal vaardig te maken. Op vrijdag 
15 oktober geeft de burgemeester 

bij school De Westhoek het startsein 
voor de campagne in Maassluis. Aan 
het eind van de campagne worden de 
beste spelers officieel gehuldigd.

Speel mee
Wil jij alles leren over hacken, da-
talekken en veilig internetten? Dan 
kunnen we jouw hulp goed gebrui-
ken! Via HackShield word jij een 
Cyber Agent die online gevaar kan 
herkennen en voorkomen. Daardoor 
kun je ook de mensen in jouw omge-

ving leren hoe ze online veilig kun-
nen blijven en als Cyber Agent van 
Maassluis de gemeente beschermen. 
Samen zorgen we voor een veilige 
online wereld!

Kom in actie. Speel mee en word 
Cyber Agent van Maassluis. Je kunt 
HackShield online spelen op 
www.joinhackshield.nl/gemeente/
maassluis of download de app voor 
smartphone en tablet. 



In de Week van de Veiligheid vindt 
ook de landelijke inleveractie van 
steekwapens plaats. Iedereen kan 
dan anoniem en zonder dat hij of zij 
een straf krijgt een mes inleveren. 
Daarmee dragen we met z’n allen bij 
aan het veiliger maken van de sa-
menleving. Wapens horen daar niet 
thuis.

“Wapens horen niet thuis in onze 
samenleving. Dat is niet de manier 
waarop we conflicten willen oplos-
sen”, zegt burgemeester Haan. “De 
laatste jaren zien we echter dat het 
wapengebruik toeneemt, vooral 
onder jongeren en jongvolwassenen. 
Dat is een buitengewoon zorgelijke 
ontwikkeling. Daarom is het be-

langrijk dat ook in onze gemeente 
aandacht is voor dit thema. Via de 
inleveractie maken we bovendien 
onze stad weer een stukje veiliger.”

Schijnveiligheid
Veel jongeren staan onvoldoende stil 
bij de gevolgen van hun gedrag. Ze 
denken dat het stoer is een wapen te 
dragen. Of dat ze een wapen nodig 
hebben om zich te verdedigen als ze 
aangevallen worden. Maar wapens 
bieden een schijnveiligheid. Met een 
wapen op zak gaan jongeren minder 
snel een ruzie uit de weg. Ze voelen 
zich zelfverzekerder. In hoogoplo-
pende ruzies leidt wapenbezit eerder 
tot het gebruik van een wapen. Als je 
wapen dan afgepakt wordt, kan het 

tegen je gebruikt worden. En als je 
er toch mee weet te steken, zijn de 
gevolgen groot. Niet alleen voor het 
slachtoffer. Maar ook voor de dader 
zelf, omdat hij een strafblad krijgt. 

Inleveractie
Om wapenbezit tegen te gaan, 
houden het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid, politie en het Open-
baar Ministerie (OM) van 11 tot en 
met 17 oktober een inleveractie. De 
gemeente Maassluis doet hier aan 
mee. Vooral jongeren worden aan-
gemoedigd hun slag- of steekwapen 
in te leveren. Maar ook volwassenen 
kunnen hun slag- of steekwapens 
inleveren. 

Inleverpunt
In Maassluis kun je hiervoor terecht 
bij de politiepost in het stadhuis van 
maandag 11 oktober tot en met vrij-
dag 15 oktober tussen 16.00 en 19.00 
uur en op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Het inleveren gebeurt anoniem. Er is 
dus geen risico dat je bestraft wordt 
voor wapenbezit. 
Bij de inleverton ligt een leuke 
gadget voor iedereen die zijn slag- of 
steekwapen ingeleverd heeft. Maar 
de grootste beloning is natuurlijk 
dat we ons steentje bijdragen aan 
een samenleving zonder wapens en 
geweld.

Bespreek risico’s
De gemeente roept ook iedereen in 
de sociale omgeving van jongeren 
op de risico’s van wapenbezit met 
hen te bespreken. Dat kan de school 
zijn, het jongerenwerk, maar ook de 
ouders kunnen hierover een gesprek 
aangaan met hun kind.



Gemeente Maassluis zoekt Junior Cyber Agents

Wapeninleveractie Drop your knife

Woninginbraak heeft grote impact

Leg uw fiets aan de ketting,
gebruik altijd een tweede slot 

Een woninginbraak is een vorm van 
criminaliteit die u liever niet mee-
maakt. Een woninginbraak heeft gro-
te impact, niet alleen op onze fysieke 
spullen, maar ook op ons veilig-
heidsgevoel. Nu de klok binnenkort 
weer een uurtje teruggaat en het 
steeds vroeger donker wordt, neemt 
de kans op inbraken helaas ook toe.

Tijdens het ‘Donkere Dagen Of-
fensief’ zet de gemeente Maassluis 
samen met politie, Buurtpreventie 
én vooral ook bewoners, zich in om 
Maassluizers te helpen met prakti-

sche tips die de kans op een inbraak 
verminderen.

Inbraak-bakfiets
In de Week van de Veiligheid zet 
de gemeente hierbij de inbraak-
bakfiets in. Vanaf de bakfiets geeft 
een voorlichter, samen met de politie 
en medewerkers van Handhaving 
en Toezicht, praktische inbraak-
preventietips. De inbraak-bakfiets 
is dinsdag 12 oktober te vinden bij 
winkelcentrum Koningshoek en op 
vrijdag 15 oktober in de binnenstad.



Nederland is een fietsland. Het veel-
vuldig fietsgebruik brengt ook een na-
deel met zich mee. Fietsen zijn betrek-
kelijk gemakkelijk te stelen. Nu we 
meer elektrisch gaan fietsen, neemt 
ook het aantal diefstallen van elektri-
sche fietsen flink toe. Elektrische fiet-
sen leveren veel geld op voor crimine-
len en staan vaak niet beter op slot 
dan een normale fiets. 

U kunt ervoor zorgen dat de kans 
kleiner wordt dat uw fiets gestolen 
wordt. Wat u zelf kunt doen is vaak niet 
moeilijk, en niet per se heel duur. Het 
belangrijkste is: u moet het wel even 
doen.

ART-slot
Zet uw fiets altijd op slot en gebruik 
twee sloten, een ring- en een ketting-
slot. Doe dat ook als u even voor een 
paar minuten boodschappen doet. 
Criminelen hebben aan een minuut ge-
noeg. Maak de fiets met het kettingslot 
vast aan de omgeving, bijvoorbeeld het 
fietsenrek. Koop een goedgekeurd ART-
slot. De ART-kwalificatie geeft de dief-
stalbestendigheid aan. Een ART2-slot 
wordt door verzekeraars geaccepteerd 
voor fietsen. Stal de fiets in de schuur 

of bewaakte stalling én zet 'm op slot.

Elektrische fietsen
Voor elektrische fietsen is het mogelijk 
om een verzekering af te sluiten 
inclusief een track&trace-systeem. 
De fiets wordt dan zo snel mogelijk 
opgespoord.

Fiets gestolen? Doe aangifte
De politie kan alleen iets doen aan 
fietsdiefstal als de eigenaar aangifte 
doet. Aangifte doet u online via politie.
nl, telefonisch via 0900-8844 of na 
afspraak op een politiebureau. 
Na aangifte komen de gegevens van 
uw fiets in het Fietsdiefstalregister, dat 
onder meer politie, boa's en fietsverko-
pers raadplegen. 7% van de gestolen 
fietsen wordt teruggevonden. Bij de 
aangifte is het handig als u zoveel 
mogelijk kenmerken van de fiets kent. 
Noteer daarom het merk, type, kleur, 
serie-, frame- en chipnummer, bijvoor-
beeld op een fietsregistratiekaart. 
Maak  foto’s van de kenmerken en de 
fiets zelf, met eventuele accessoires 
erop. Zo kunt u beter aantonen dat het 
uw fiets is. Bewaar al deze gegevens 
op een veilige plek, bijvoorbeeld in een 
aparte map op de computer.
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De wijkcoördinatoren van de 
gemeente, politie en buurtpreven-
tie houden woensdag 13 oktober 
tussen 16.00 en 17.30 uur een 
zadelhoesjes-actie bij metrostation 
Maassluis West en de Koningshoek. 
Dit zijn twee locaties waar op dit 
moment de meeste fietsendiefsta-
len worden gemeld. 
Tijdens deze actie worden opval-
lende hoesjes om zadels gedaan 
om de fietseigenaren te wijzen op 
het gebruik van een extra slot om 
diefstal te voorkomen. 
Ook wordt voorlichting gegeven.



Zadelhoesjes-actie op 13 oktober


