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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Naar aanleiding van de rondvraag van het CDA in de Algemene commissie betreffende preventievoorlichting over
babbeltrucs stuur ik u deze brief waarin wordt aangegeven wat er gedaan wordt aan preventievoorlichting.
In het kader van "Veilig wonen" is de laatste 4 jaar actief ingezet op preventievoorlichting aan bewoners. Vanuit de
gemeente wordt hierin nauw samengewerkt met de buurtpreventieteams, politie, brandweer en het bankwezen
(Rabobank) . In het verleden is gebleken dat voorlichtingen op buurt en wijkniveau , of georganiseerd door een bepaalde
vereniging (bv de KBO) de meeste bezoekers trekken . Normaliter worden de bijeenkomsten dan ook in samenwerking
met een buurtpreventieteam georganiseerd.
Er zijn verschillende vormen van voorlichtingen mogelijk.
1. Een gecombineerde voorlichting door politie, brandweer en bankwezen .
2. Een voorlichting door een preventievoorlichter van de gemeente
3. Een voorlichting door een preventievoorlichter van de politie. (met name gericht op de babbeltruc)
De afgelopen jaren zijn alle drie de varianten uitgevoerd.
1. Deze voorlichtingen worden breed opgezet waarbij door een voorlichter van de politie uitleg gegeven wordt over
inbraakpreventie, babbeltrucs en woningovervallen . Een voorlichter van de brandweer uitleg geeft over
brandpreventie in de woning en een voorlichter van de Rabobank uitleg geeft over veilig bankieren.
2. In deze voorlichtingen, die worden gegeven door een preventievoorlichter van de gemeente, komen ook alle
eerder genoemde onderwerpen aan bod .
3. Deze voorlichting , die gegeven wordt door een vrijwilliger van de politie, richt zich met name op ouderen en
betreft uitleg over babbeltrucs.
De verschillende vormen van voorlichtingen maken het mogelijk op doeltreffende wijze voorlichtingen te verzorgen voor
alle inwoners van een wijk of buurt, maar ook voorlichtingen te organiseren voor bijzondere doelgroepen zoals
bijvoorbeeld ouderen in wooncomplexen of voor de leden van een ouderenbond .
Inmiddels zijn er 8 voorlichtingen gerealiseerd en wordt er, in samenwerking met het buurtpreventieteam, een voorlichting
voorbereid in Borgvliet-Langeweg . Deze staat gepland voor medio april en is gericht op alle bewoners van de wijk.
Natuurlijk wordt er ook preventievoorlichting gegeven middels de preventietassen die uitgereikt worden in de directe
omgeving van een woninginbraak, tijdens de schoenspooracties (buurtpreventie&politie) en wordt er aangesloten bij
landelijke acties als "Buren wij gaan op vakantie" en "11-12-14 een dag niet".
Hoogachtend ,
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