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Donkere Dagen Offensief
In de wintermaanden slaan criminelen
veelvuldig hun slag, vaak met een piek
voor de feestdagen. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie nemen in
deze maanden extra maatregelen tegen
woninginbraak, overvallen en straatroven: het Donkere Dagen Offensief.
De extra maatregelen en acties bestaan
onder meer uit verscherpt toezicht en
intensievere surveillances op bepaalde
tijdstippen en risicoplaatsen waar cri-

minelen vaker toeslaan. Dit wordt verzorgd door de politie, maar ook door de
inzet van Buurtpreventie, Waaks! en het
Geel verven. In dit artikel leest u meer
over deze locale activiteiten.
Elastiekjes hulpmiddel?
Heel recent stond in de media een artikel over elastiekjes die mogelijk gebruikt worden door inbrekers. Aan
deurklinken van woningen in Maarssen

Woninginbraken
De gemeente vraagt al haar inwoners mee te doen met de campagne tegen inbraken. Samen kunnen we er voor zorgen dat we het de inbreker niet te makkelijk
maken. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat bewoners de volgende
maatregelen nemen:
1. Doe deuren en ramen op slot.
Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg
voor goed hang- en sluitwerk.
2. Laat uw verlichting aan,
ook als u er niet bent.
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en
vergeet de buitenlamp niet.
3. Doe nooit zomaar open
voor onbekenden.
Gebruik raam, deurspion, intercom
of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112.
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
In de regio werken erkende PKVWbedrijven. PKVW staat voor Politie
Keurmerk Veilig Wonen. Deze bedrijven
adviseren over maatregelen om inbraak
te voorkomen. Bovendien kunnen deze
bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed
hang- en sluitwerk. Een erkende PKVWbedrijf bij u in de buurt vindt u op www.
politiekeurmerk.nl/bewoners/pkvw_
bedrijf.

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht.
Als de woning een bewoonde indruk
maakt, schrikt dat af.
Als u ’s avonds weg bent, laat dan altijd
een lamp aan, zeker nu het ’s avonds
eerder donker wordt. Bij lange afwezigheid, zoals bij een vakantie, wordt het
gebruik van een tijdschakelaar op een
lamp aangeraden.
Kijk goed... voor je open doet!
Criminelen bellen soms gewoon aan. Ze
gebruiken dan een smoesje (babbeltruc) om binnen te komen. Of een handlanger gaat stiekem via de achterdeur
naar binnen. Doe daarom nooit zomaar
de deur open. Kijk eerst door een raam
of deurspion. Sommige woningen hebben een intercom of kierstandhouder.
Verdachte situatie? Bel 1-1-2
Ziet u iemand in de straat die er niet
thuishoort en bijvoorbeeld bij huizen
naar binnen kijkt of op de uitkijk lijkt te
staan? Spreek diegene eens aan met
een simpel ‘hallo’ of bel 1-1-2. Criminelen
houden niet van een sociale buurt! n

zijn elastiekjes aangetroffen. De politie
daar kreeg zaterdag 18 oktober een
melding dat er elastiekjes om verschillende deurklinken (voor-, achter- en
schuurdeuren) zaten. Het is niet uit te
sluiten dat inbrekers deze gebruiken
om te zien of mensen lang van huis zijn.
Wanneer u bemerkt dat er elastiekjes
zijn geplaatst in uw woning of bij die
van uw buren, bel dan direct de Politie
via 0900 8844. 	           n

Buurtpreventie werkt. Doe mee!
Vorig jaar is Buurtpreventie gestart in
Maassluis. Drie teams, zo’n 50 vrijwilligers, zijn succesvol aan de slag gegaan in
de Binnenstad, Sluispolder West,
Vogelbuurt, Burgemeesterswijk en de
Molenwijk. De gemeente Maassluis zoekt
nieuwe vrijwilligers voor deze wijken.
Groter veiligheidsgevoel
Buurtpreventie vergroot het veiligheidsgevoel in een wijk maar is er ook:
- Om criminaliteit terug te dringen;
- Om de buurtbetrokkenheid te bevorderen;
- Om buurtbewoners elkaar te leren
kennen, elkaar aan te spreken en elkaar te gaan waarderen;
- Voor en door bewoners;
Hoe werkt Buurtpreventie
Binnen Buurtpreventie zetten buurtbewoners zich vrijwillig in voor hun eigen
wijk of buurt door regelmatig rond te lopen, te signaleren en rapporteren naar
politie en gemeente, ook werken zij samen voor inbraakpreventie. Vrijwilligers
lopen samen met buurtgenoten op zelf
aangegeven dagdelen.
Buurtpreventie werkt
De vrijwilligers signaleren misstanden in
de wijk, zoals rommel, defecte verlichting,
onveilige situaties et cetera. Waar nodig
geven ze dit door aan de juiste instanties.
De vrijwilligers van Buurtpreventie zorgen
zo samen met politie en gemeente voor
een schone, hele en veilige buurt.
Nieuwe vrijwilligers gezocht
De gemeente Maassluis zoekt nieuwe
vrijwilligers voor de bestaande teams.
Daarvoor kunnen Maassluizers zich aanmelden of eventueel een avond meelopen om te kijken wat Buurtpreventie nu
eigenlijk is.
Aanmelden
Maassluizers die willen aansluiten bij
de bestaande teams van Buurtpreventie
Vogelbuurt/Burgemeesterswijk,
Binnenstad / Sluispolder West of
Molenwijk kunnen contact opnemen
met de coördinator Buurtpreventie,
Laura Kleingeld. Dat kan via emailadres: buurtpreventie@maassluis.nl of
telefoonnummer 010-5931852   
n

www.maassluis.nl

Een aantal vrijwilligers aan het woord:
Martin Romeijn: ,,Het is leuk een bijdrage te leveren in mijn buurt, fijn om een
praatje te maken met buurtbewoners en zo samen de wijk in de gaten te houden
om zo inbraken en vernielingen te voorkomen.”
René van Burik: ,,Ik doe mee met Buurtpreventie om de leefbaarheid in mijn wijk
te verbeteren en waarom zou ik op de bank gaan hangen als ik ook wat kan
doen voor mijn wijk?”
Rob Schoones: ,,Iedereen kent het gevoel van thuiskomen wel, je doet de voordeur open, de andere gezinsleden verwelkomen je en de hond kwispelt met zijn
staart. Je voelt je welkom, veilig en alles is zoals jij het graag ziet. Nu ik bij buurtpreventie meer mensen in mijn wijk heb leren kennen merk ik dat ik mijn grens
van thuiskomen heb verlegd. Aan het begin van de wijk zeggen buurtbewoners
je gedag, samen houden wij de buurt schoon, het is goed onderhouden en met
elkaar letten wij op veiligheid.”
Jolanda Stevenhagen: ,,Ik ben vrijwilliger geworden om mee te werken aan een
veilige en schone wijk voor mijn kind.”

Geel Verven weer gestart!
Geel verven? Wat is dat eigenlijk?
Geel verven betekent, dat het Team
Handhaving en Toezicht, samen met de
politie en studenten van het Albeda college de straat op gaan in de donkere uren.
Tijdens hun werkzaamheden dragen zij
felgele hesjes. De bedoeling hierachter is,
dat Maassluizers zien dat er zichtbaar toezicht is op straat voor hun veiligheid. Geel
verven wordt vooral ingezet vooral de inbraken in de meest gevoelige wijken tegen te gaan. Zichtbaar aanwezig zijn is het
motto!
Geel verven start dit jaar met ingang van
eind oktober en duurt tot begin 2015. Geel
verven richt zich vooral op het tegengaan
van woninginbraken. Naast in de wijken
zichtbaar rondlopen, maken de deelne-

mers van Geel Verven u ook attent op
maatregelen die u zelf kunt nemen om inbraken tegen te gaan. Dit kan gebeuren
door het verspreiden van flyers, of het
daadwerkelijk aanbellen aan huis om een
gesprek met u aan te gaan. Daarnaast zullen zij aandacht geven aan het voorkomen
van auto- en fietsendiefstal en de ‘schoon,
heel en veilig’ onderwerpen, zoals defecte
lichtmasten, groen in het openbaar gebied en tuinen en dergelijke.
Samenwerking met
Albeda College en de Politie
Er doen dit jaar maar liefst 75 leerlingen
van het Albeda College aan het project
mee. Dit zijn studenten die de opleiding
voor beveiliger volgen. Het meedoen aan

Helingbestrijding
Wat is heling?
Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling
is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als u had
kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een
fiets, mobiele telefoon of auto kopen
voor een prijs die eigenlijk te mooi is om
waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak.
Veelal gaat het dan om een gestolen
goed. Via de website www.stopheling.nl
kunt u kijken of een aangeboden goed als
gestolen bij de politie staat geregistreerd.
Is heling strafbaar?
Ja, voor heling kunt u een boete krijgen
en bovendien een strafblad. Heling is
opgenomen in het Wetboek van
Strafrecht. Er zijn drie soorten heling:
- Schuldheling: iemand kan bij de aankoop, bezit of verkoop van een goed
vermoeden dat het om een gestolen
goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of
een geldboete van maximaal € 78.000.
- Opzetheling: iemand koopt, bezit of
verkoopt een product en weet dat het
om een gestolen goed gaat. Hier staat
een gevangenisstraf van maximaal
vier jaar op en/of een hoge geldboete.
- Gewoonteheling: iemand koopt of
verkoopt vaker producten waarvan
hij of zij weet dat ze zijn gestolen. Zeg
maar een gewoonte maken van opzetheling. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar op en/
of een hoge geldboete.
Wat kan ik als burger
doen tegen heling?
- Noteer altijd serienummers als u een
(nieuw) product koopt. Een serienummer is een nummer op een product en maakt het product uniek en
traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele
telefoons staan deze nummers vaak
onder de batterij. Winkelmedewerkers
zetten dit nummer ook vaak op de
aankoopnota. U kunt op de site van
stopheling een speciaal formulier
downloaden om uw serienummers
overzichtelijk te noteren.
- Noteer uw serienummers overzichtelijk op de registratiekaart.
- Doe altijd aangifte. De politie kan u
dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de
politie meer inzicht in welke helers er
zijn en hoe zij werken.
- Check bij de aankoop van een product op Stopheling.nl of het product
als gestolen staat geregistreerd (lees

Ik wil een aankoop doen. Kan ik
controleren of het aangeboden goed
gestolen is?
Ja, via Stopheling.nl kunt u controleren of
het (op een advertentiesite) aangeboden
goed als gestolen staat geregistreerd bij
de politie. U hebt dan wel het serienummer van het aangeboden product nodig.
Dit kunt u opvragen bij de verkoper.
Hoe werkt het controleren?
- Vraag de aanbieder om het serie
nummer.
- Voer het serienummer in op
Stopheling.nl.
- Levert het ingevoerde serienummer
geen resultaat op? Dan staat het product niet als gestolen geregistreerd.
Blijf alert als bijvoorbeeld de prijs niet
in verhouding staat met het aangeboden product.
- Komt het ingevoerde serienummer
overeen met een als gestolen geregistreerd artikel? Dan komt u automatisch
in een scherm terecht waarin u de naam
van de internetsite, het advertentienummer en het e-mailadres van de aanbieder kunt invullen. U kunt dan met de
politie bellen via 0900-8844. De politie
stelt dan een onderzoek in. Ook neemt
de politie contact op met de advertentiesite. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.
- Gaat u het product ophalen? Controleer
dan of het serienummer overeenkomt
met het nummer waarmee u de check
heeft gedaan.
Op Stopheling.nl kunt u ook een app
downloaden voor uw mobiele telefoon
of tablet. Zo kunt u ook onderweg kijken of een product als gestolen staat
geregistreerd.
Wat kan een handelaar
doen tegen heling?
Handelaren moeten elke aankoop van
gebruikte goederen registreren in een
inkoopregister. Het is mogelijk deze gegevens digitaal te registreren: in het
Digitale Opkopers Register (DOR). Het
DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen.
Hierdoor kan de politie meteen reageren als een goed aangeboden wordt dat
van diefstal afkomstig is en waarvan
aangifte is gedaan.

www.maassluis.nl

De gemeente Maassluis is trots op het
project Geel Verven. We zetten hiermee
een uniek stuk samenwerking tussen
partners neer die nergens in het land
bestaat. Het is een bijdrage aan de veiligheid voor en van onze inwoners. n

Criminelen maken gebruik van babbeltrucs

hieronder hoe u dit kunt doen). Let
op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari
2010, staan in het register.

Meer weten over heling?
Kijk op www.stopheling.nl

het project Geel Verven is voor hen een
welkome praktische aanvulling op hun opleiding. Er wordt in de avonduren gelopen,
in groepjes van 5 à 6 personen. In totaal
lopen per avond ongeveer 20 tot 25 personen in de gele vestjes.
Het wijkteam van de politie is meestal ook
aanwezig bij het Geel verven. Daarnaast
zorgt de politie voor informatie en advies
aan de studenten.

   

n

Het gevaar van de rappe babbelaar
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de krant van criminelen die met
een smoesje een huis weten binnen te
komen. Ze doen zich voor als medewerker van een energiebedrijf, zorginstantie
of pakketdienst. Of ze zeggen dat ze
nieuwe buren zijn die even bij u willen
binnenkijken. Eenmaal binnen speuren
ze de kamers af en nemen mee wat ze te
pakken kunnen krijgen. Meestal is dat
geld, een portemonnee of sieraden.

om met een smoes of met geweld binnen
te komen. Zorg dat je ziet wie voor de
deur staat. Daarom is een kierstandhouder, de stevige variant van een deurketting, een goede oplossing. Een kierstandhouder zorgt dat de deur maar een
paar centimeter open kan. Dat is voldoende om een collectant geld te geven
of een enveloppe aan te nemen. Zo kunnen bezoekers beleefd en zorgeloos te
woord worden gestaan.

Ook in Maassluis heeft vorige week een
babbeltruc plaatsgevonden. Oplichters
en overvallers kunnen geloofwaardig
overkomen, zien er vaak keurig en betrouwbaar uit en zijn erg gehaaid. Veel
mensen vinden het onbeleefd om iemand voor de dichte deur te laten staan.
Criminelen weten dat. Ze kiezen vaak senioren als slachtoffer, maar eigenlijk kan
iedereen slachtoffer worden van een
babbeltruc. Dat kan zijn bij de voordeur
of de pinautomaat. Daders stellen zich
bijvoorbeeld voor als bankmedewerker,
nieuwe buurman, meteropnemer, collectant of zelfs als rechercheur.
Geef onbekenden aan de deur geen kans

Doe nooit zomaar open!
- Maak met uzelf de afspraak dat u niet
zomaar de deur opendoet voor onbekenden. Kijk door het raam, deurspion
of gebruik de intercom.
- Vraag wie de persoon is en wat deze
komt doen. Vraag bij twijfel om legitimatie, ook als hij zegt namens de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Of bel ter controle naar het
betreffende bedrijf of instantie.
- Mensen van bedrijven die aan uw deur
komen om een afspraak te maken om
een beveiligingsscan van uw woning te
maken, doen dit op eigen initiatief en
niet in opdracht van- of in samenwer-

-

-

-

-

king met de gemeente. U bent natuurlijk vrij om te bepalen of u hier wel of
geen gebruik van wilt maken. De mensen die bij u aan de deur komen, moeten overigens wel een vent vergunning
van de gemeente hebben. Vraagt u hier
gerust naar; wanneer dit niet getoond
kan worden, kunt u de politie bellen via
telefoonnummer 0900 8844.
Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen nooit onaangekondigd bij u aan de
deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel probleem als u om legitimatie vraagt.
Geef nooit uw pincode af. Ook niet aan
medewerkers van de bank of politie.
Aan onverwacht bezoek (bijvoorbeeld
een elektriciteitsbedrijf) kunt u ook
vragen om op een ander tijdstip terug
te komen als er meer mensen thuis zijn.
Plaats een kierstandhouder op de deur.
Wees bedacht op zielige praatjes of
smoezen die oplichters gebruiken om
binnen te komen.
Wanneer u iets niet vertrouwt, belt u
dan met de Politie, telefoonnummer
0900 8844.
n

Burgernet: horen, zien en bellen!
U voelt zich betrokken bij de veiligheid
van uw buurt of wijk. Wonen en leven in
een veilige omgeving vindt u belangrijk.
U bent alert en bereid een bijdrage te
leveren aan een prettige leefomgeving.
Laat dan van u horen en doe mee met
Burgernet!
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De gemeente
en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken daarbij
graag nog beter met u samen. In uw eigen buurt kunt u immers zelf ook veel
doen om uw leefomgeving prettig en
veilig te houden. Daarom is Burgernet
op zoek naar burgers die behulpzaam
willen zijn om verdachten, voertuigen of
vermiste personen gerichter en sneller
op te sporen. Gewoon vanuit uw eigen
huis, op straat of vanaf de werkplek. Zo
vergroten we samen de kans dat een
vermist kind snel wordt opgespoord of
dat een verdachte sneller wordt gepakt.
Werk samen met gemeente en politie

aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer
mensen aan Burgernet deelnemen, hoe
groter de kans dat snel een verdacht, of
vermist persoon wordt opgespoord.

Help ook mee en meld u aan. Voor meer
informatie en voor het aanmelden bij
Burgernet kunt u kijken op
www.burgernet.nl         n

