Welkom
Presentatie: veiligheid in het Rembrandtpark- Componistenkwartier Naarden

Waarom zijn wij hier vanavond?
Aanleiding:
Inbraken in de buurt in het eerste kwartaal van 2017, met als gevolg onrust en gevoelens van onveiligheid in
RemCom.
Wij zijn benaderd door het bestuur om naar deze situatie te kijken en met een gepast preventieadvies te komen.
Doelen van vanavond:
•
•
•
•

Inzicht geven in de problematiek.
Het geven van preventieadvies om het aantal incidenten terug te dringen.
Het verbeteren van de subjectieve veiligheid.
Het uitwisselen van ideeën ter verbetering van de veiligheid.
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Wat wordt er vanavond behandeld?
• Inbraakcijfers
• Modus Operandi

• Hotspots
• Bevindingen schouw
• Wat doen de politie en gemeente (in het kort)?
• WhatsApp- buurtpreventie
• Wat kunt u doen?
• Vragen en discussie
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Inbraakcijfers (objectieve veiligheid)
Geregistreerde inbraken
Woninginbraak

2015

2016

2017 (t/m 1 april)

Beethovenpark (Componistenkwartier)

11

9

4

Rembrandtpark

9

9

3

Naarden

110

102

28

Gooise Meren

322

294

71

Autokraak

2015

2016

2017 (t/m 1 april)

Beethovenpark (Componistenkwartier)

5

6

0

Rembrandtpark

21

28

5

Naarden

124

125

32

Gooise Meren

507

376

69
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Modus Operandi
Welke inbraakmethoden worden er in RemCom gebruikt?
• Woninginbraak:
De woninginbraken van de afgelopen jaren laten zien dat er voornamelijk ingebroken wordt middels forceren
voordeur, ramen achterzijde. Cilindertrekken voordeur, achterdeur forceren. Zowel overdag als nacht.
Hoe u dit kunt tegengaan: afsluiten pad naar achterzijde woning (hek/deur), goed hang- en sluitwerk (PKVW),
schrikverlichting om de woning, alarminstallatie.
• Autokraak:
De autokraken van de afgelopen jaren laten zien dat er voornamelijk ingebroken wordt middels het inslaan van
de achterruit aan de bestuurderszijde en bij veel autokraken is er geen braakschade (mogelijk auto niet
afgesloten of middels (elektronische) apparatuur van dader de auto geopend). Zowel overdag als nacht.
Buit: hoofdzakelijk navigatiesystemen en airbags, maar ook huishoudelijke spullen komen terug in de
registraties, dit betekent dat er spullen achtergelaten worden in de auto. Wij zien dat dit in de regio eenzelfde
beeld oplevert en dat Naarden in vergelijking met omliggende gemeenten een gunstiger beeld toont.
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Hotspots RemCom 2017 (t/m 1 april)
Woninginbraak

Autokraak

Vanwege privacy overwegingen worden de
hotspotkaarten niet verspreid.
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Hotspots (autokraak)
RemCom in vergelijking met de omliggende wijken (2017, t/m 01-04)

Vanwege privacy overwegingen worden de
hotspotkaarten niet verspreid.
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Hotspots (woninginbraak) (1)
RemCom in vergelijking met de omliggende wijken (vanaf 2014)

Vanwege privacy overwegingen worden de
hotspotkaarten niet verspreid.
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Hotspots (woninginbraak) (2)
RemCom in vergelijking met de omliggende wijken (vanaf 2014)

Vanwege privacy overwegingen worden de
hotspotkaarten niet verspreid.

Objectief gezien toont het Rembrandtpark en Componistenkwartier een gunstig beeld in het geregistreerde aantal
woning- en auto-inbraken in de afgelopen jaren. Het aantal woninginbraken is in het eerste kwartaal van 2017 wel
enigszins gestegen.
Ondanks dat RemCom een positief beeld toont in de cijfers, kan de veiligheid altijd verbeterd worden.
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Bevindingen schouw (1)
Wat ons opviel tijdens een korte schouw door RemCom
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Bevindingen schouw (2)
Wat ons opviel tijdens een korte schouw door RemCom

Insluiping (film)
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Wat doen de politie en gemeente? (1)
Er zijn de afgelopen maanden veel verdachten van woninginbraak aangehouden in G&V.
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Bron: Bussumsnieuws.nl

Wat doen de politie en gemeente? (2)
In het kort, enkele activiteiten m.b.t. woninginbraak en autokraak:
• Het CAS-systeem en inzet politie (bijna 70% nauwkeurig).
• Persoonsgerichte Aanpak (PGA) resocialiseren dader en ter voorkoming recidive.
• Last onder dwangsom bij aantreffen inbrekerswerktuig (Art. 2.44 APV) sinds februari 2017.
• Helingbestrijding en het Digitaal Opkopers Register (DOR).
• Inzet besmettingsbrieven en BuurTent.
• Projecten en activiteiten als camera in beeld, veiligheidsmarkt, veiligheidskrant, workshops observeren en
signaleren, flyeracties dragen bij aan bewustwording preventiegedrag en heterdaadkracht.
• Burgernet (vernieuwing, vergroten effectiviteit, preventieve burgernetmail).
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WhatsApp-buurtpreventie
Komende pilot: het delen van urgente berichtgeving met beheerders.

Bron: Bussumsnieuws.nl

De communicatie van WhatsApp-groepen kan verbeterd worden
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Wat kunt u zelf doen? (1)
Enkele preventietips woninginbraak:
• Korte film preventietips (2014)
• In de lente- en zomerperiode zijn hoofdzakelijk insluipingen de Modus Operandi woninginbraak, sluit altijd de
ramen en deuren wanneer u even van huis bent of niet op kunt letten.
• Laat geen kliko’s, ladders en ander materiaal in het zicht liggen/staan dat een inbraak kan versnellen.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk (PKVW) en gebruik deze ook! Een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)adviseur kan een veiligheidsscan van uw woning uitvoeren.
• Zorg voor voldoende verlichting in – en om uw woning. Inbrekers houden niet van licht.
• Zorg ervoor dat uw woning een bewoonde indruk geeft wanneer u niet thuis bent. Breng als u langdurig
afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie, uw buren op de hoogte. Zij kunnen een oogje in het zeil houden
en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet (geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen
openen en sluiten).
Wist u dat 80% van de inbraken gepleegd wordt door gelegenheidsinbrekers?
Zorg ervoor dat u geen gelegenheid creëert voor een woninginbraak!
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Wat kunt u zelf doen? (2)
Enkele preventietips autokraak:
• Doe uw auto altijd op slot. Controleer of de auto echt op slot is.
• Laat het dashboardkastje open. Laat zien dat er niets van waarde te halen is.

• Verwijder de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit.
• Stop de aansteker terug in de houder nadat u deze heeft gebruikt voor uw smartphone of navigatiesysteem.
• Laat u toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en
telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.
• Parkeer als het kan op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.
• Slot tegen diefstal airbags.
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Wat kunt u zelf doen? (3)
Enkele preventietips algemeen:
• Verdachte situatie? Bel 112!
• Stopheling (registreer uw eigendommen), https://www.stopheling.nl/

• Boefproof (tablet, smartphone, laptop), https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof
• Wordt lid van een WhatsApp-buurtpreventiegroep en van BPF RemCom (als u dat nog niet bent).
• Sluit u aan bij Burgernet (film), www.burgernet.nl
• Tip: volg ons op twitter: WijkagentRobin en GM_JordiVanDijk
• Tip: volg de Facebookpagina van politie Gooise Meren, https://nl-nl.facebook.com/politiegooisemeren/
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Vragen en discussie
Heeft u ideeën om de buurt veiliger te maken?

Vergeet uw hand-out en preventietips niet mee te nemen.
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