
Zou u willen dat uw wijk 
veiliger, gezelliger en 
rustiger was? 
 
 
 
 
 
Daar willen de politie en de gemeente u graag 
bij helpen.  
Met een buurtpreventieproject! 
 
Wat is een buurtpreventieproject? 
Sinds 2004 hebben we in de gemeente Katwijk 
ervaring met buurtpreventie. Bijvoorbeeld in de 
buurt Frederiksoord in Rijnsburg. Met dit  
project zorgen buurtbewoners samen voor een 
gezellige, veilige en rustige buurt door het 
dieven, inbrekers en vernielers minder 
gemakkelijk te maken om hun slag te slaan. Dit 
kan eigenlijk heel simpel door wat extra op te 
letten en wat meer betrokken te zijn bij de buurt, 
straat of flat waar u woont. De politie en de 
gemeente en in dit geval ook Dunavie blijven 
door de ervaringen en meldingen van u en van 
andere buurtbewoners beter op de hoogte van de 
ontwikkelingen in uw buurt.  
 
Buurtpreventieprojecten hebben resultaat. 
Mensen voelen zich in de wijk veiliger en ze 
hebben beter contacten met andere bewoners. 
 
 

Waar is het voor bedoeld? 
Het buurtpreventieproject is bedoeld voor 
buurten waar regelmatig problemen zijn op het 
gebied van leefbaarheid, overlast en 
criminaliteit. Als een groot deel van de 
bewoners samen met gemeente en politie wat 
aan deze problemen wil doen, heeft een 
buurtpreventieproject kans van slagen.  
 
Wat doet u? 
Buurtpreventie begint natuurlijk bij maatregelen 
die u thuis zelf kunt nemen. Goede sloten 
spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan 
het merken van waardevolle bezittingen of het 
aanlaten van een of meer lampen als u ’s avonds 
de deur uitgaat. Om kenbaar te maken dat u 
meedoet aan het buurtpreventieproject, plakt u 
de sticker “Attentie Buurtpreventie” op uw raam 
of deur. Dat is  de bedoeling van het 
buurtpreventieproject: dat iedereen wat meer 
oplet en alerter is op verdachte en ongewenste 
situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken 
met de buren dat u een oogje in het zeil houdt 
als ze op vakantie zijn. Verder is het belangrijk 
overlast en verdachte situaties direct te melden 
bij de politie. Bent u slachtoffer geworden van 
een strafbaar feit, doe hier dan altijd aangifte 
van. 
 
De buurtcoördinator en meldpunten 
Om de contacten tussen buurtbewoners, politie 
en gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen, 
is het de bedoeling een buurtcoördinator aan te 
wijzen. Dat is iemand die zich vrijwillig wat 
meer wil inzetten voor het project. De 
buurtcoördinator houdt contact met de politie en 
de gemeente over wat er op het gebied van 

leefbaarheid, overlast en criminaliteit in uw 
woonomgeving speelt. De meldpunten zijn de 
contactpersonen voor een deel van de buurt. 
Samen wordt er regelmatig vergaderd, waar ook 
de politie, de gemeente en Dunavie aanwezig 
kunnen zijn, om van gedachten te wisselen over 
de ontwikkelingen in de buurt. Daarnaast kan 
informatie gegeven worden over de preventieve 
maatregelen die in uw woonsituatie het meeste 
effect hebben. Overigens is de wijze waarop het 
project wordt georganiseerd altijd bespreekbaar. 
 
Wat doen de politie en de gemeente? 
De politie verzamelt en verwerkt 
criminaliteitsgegevens van de buurt. Deze 
gegevens vormen een belangrijke basis voor de 
verdere acties van de gemeente en de politie. 
Zoals het plaatsen van betere straatverlichting 
en politiesurveillance in de buurt, maar ook het 
informatie geven over preventieve maatregelen 
die voor u het meest geschikt zijn. Verder geeft 
de politie voorlichting, hoe u aangifte kunt doen 
en hoe u verdachte situaties het best kunt 
melden en beschrijven. Om de contacten met de 
buurtcoördinator goed te laten verlopen is er 
voor zowel de politie als voor de gemeente per 
wijk één aanspreekpunt.  
 
Wat is het niet? 
Het is niet de bedoeling om zelf “controle” uit te 
oefenen of inbreuk te maken op het privéleven 
van anderen. Het is dus niet de bedoeling om 
burgerpatrouilles te organiseren en om “eigen 
rechter” te spelen.  



Bespreek het eens met uw buren. 
Uiteraard vraagt een buurtpreventieproject 
interesse en inzet van zoveel mogelijk 
bewoners. Praat er eens over met uw buren of 
met vrienden uit uw straat, flat of buurt. Vooral 
met diegenen die deze folder hebben gekregen, 
maar nog niet deelnemen. Hoe zij erover denken 
en of ze eventueel deel zouden willen nemen 
aan het buurtpreventieproject. Bent u lid van 
een bewoners- of wijkvereniging, dan ligt het 
voor de hand er op een vergadering eens 
aandacht aan dit onderwerp te besteden. 
 

 
 
Meer informatie. 
Wilt u meer informatie over buurtpreventie? 
Neem dan contact op met de wijkagent of de 
wijkregisseur van uw wijk. 
 

 
 
Ton den Butter 
Wijkregisseur Rijnsburg en Katwijk a/d Rijn 
Spreekuur: donderdag van 08.30 tot 09.30 uur in 
de Burgt,  Burgemeester Koomansplein 1, en 
van 10.00 tot 11.00 uur in wijkcentrum De 
Coligny in de Louise De Colignylaan 7 en via 
telefoonnummer (071) 4065000.  

 
 
André Veenstra 
Wijkregisseur Katwijk aan Zee 
Spreekuur: Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur in 
gebouw marktmeester, Marktplein, Piet 
Heinlaan, en via telefoonnummer (071) 
4065000. 
     

 
 
Richard Onstenk 
Wijkregisseur en Valkenburg  en Katwijk 
Noord. Spreekuur: donderdag van 11.30 tot 
12.30 uur in het Dorpshuis, Kerkweg 3 in 
Valkenburg  en van 13.30 tot 14.30 in het 
Kwadrant, Schimmelpenninckstraat 10 en via 
telefoonnummer (071) 4065000. 
Bij de spreekuren van de wijkregisseurs is ook 
altijd een wijkagent aanwezig. 

Het bezoekadres van de politie is:      
Piet Heinlaan 40, Katwijk. 

Geen spoed, wel politie : 0900-8844 
Spoed : 112 
 

  
Axel van Gaalen en Alco Bödicker 
Wijkagenten Rijnsburg 
  

  
Bram Demoed en Marco Rusman 
Wijkagenten Katwijk a/d Rijn en Valkenburg 
 

  
Gertjan van ’t Voort en Ilse van Dun 
Wijkagenten Katwijk aan Zee 
 

  
Kelvin Kiewiet, Tanja Wassenaar en 
wijkagent jeugd Huibert den Butter 
Wijkagenten Katwijk Noord en  
wijkagent Jeugd Katwijk.  
 
 


