
Pagina 1 van 6 
 

Verslag THEMABIJEENKOMST VEILIGHEID d.d. 20 november 2017 
Verslaglegging: Maike van Schie 
 
Onderwerp Besproken Opvolgen 

door 
Besluiten en nagekomen 
berichten 

1. Opening en welkom De voorzitter Ursula Rutten opent om 17.45 uur de bijeenkomst. Zij heet iedereen, mede 
namens de Pacters Ben de Koning, Bob Venhuizen, Sjoerd Top, Mario Stam en Joost Krop, 
van harte welkom op het wijk-overleg Oost.  
 
Het wijkoverleg heeft een heel andere vorm dan anders. Het thema van de bijeenkomst is 
Veiligheid, zoals afgesproken tijdens de laatste Pact-bijeenkomst op 17 mei. Hoe (on)veilig is 
Oost? Wat doet de gemeente, Irado, politie en andere organisaties om Oost veilig te maken en 
houden? En wat doen wijkbewoners, wat kunnen jullie doen?  
 
Het wordt een heel interactieve avond, vol workshops. En we gaan de Oost Pact door pin 
uitdelen, voor mensen die een speciale rol spelen in het vergroten van de veiligheid in Oost.  
 

 
 
 
 

 

2. Veiligheid en 
Leefbaarheid in Oost 

Presentatie en gesprek door Sjoerd Top (politie) en Mario Stam (gemeente). 
 
Sjoerd neemt het woord. Schiedam Oost heeft een speciaal plekje bij hem; hij heeft de wijk 
als districtschef geadopteerd. Hoe veilig is het nou in Oost? Dat wordt gemeten met de 
Veiligheidsindex. Deze index is voor 50% gebaseerd op feiten (meldingen bij brandweer, 
politie en Irado) en voor 50% op gevoelens van Schiedammers (Leefbaarheids- in 
veiligheidsmonitor). 
 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat u zich prettiger voelt in Oost? Waar moeten we ons geld en 
onze mensen voor inzetten? Beide zijn schaars, dus we moeten kiezen. Gelukkig investeert de 
gemeente Schiedam extra geld en menskracht in Oost. 
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Iedereen heeft stemkaarten. We gaan dilemma’s bespreken. 
 
Wat vindt u van de aanpak van Hennepkwekerijen? Moet dat prioriteit hebben? We hebben de 
afgelopen periode 33 hennepkwekerijen opgerold: daarmee zijn we uren bezig geweest, dat 
kost ons klauwen met tijd. Moeten we hier nu wel of geen tijd/geld aan besteden? Stemt u 
maar. Uit de stemming blijkt veel prioriteit. “Het zijn mensen die verslaafd zijn en je krijgt er 
meer shit door” en “De kans op brand bij een hennepkwekerij is groot.”  
 
Het aantal fietsendiefstallen is gestegen van 180 naar 252. Waar moet de politie prioriteit aan 
geven: woninginbraak of fietsendiefstal? Woninginbraken krijgen een hogere prioriteit van de 
aanwezigen. De politie heeft een woninginbraakteam. 
 
Het Interventieteam: Mogen ze zo je huis binnentreden of niet? Veel mensen vinden het goed 
als ze naar binnen lopen want dat zal dan wel een reden hebben. Maar er is ook tegengeluid: 
jouw privacy wordt geschonden, je mag weigeren. Wettelijk is bepaald dat de politie en 
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andere professionals alleen onder heel strikte voorwaarden een woning mogen binnengaan. 
 
Nog meer dilemma’s: 
- A. Meer blauw op straat, te voet per fiets of surveillancewagen. B: Meer in burger 

surveilleren. Merendeel stemt A (60-40). “Als je in burger bent dan hebben ze een grote 
mond, de pakkans is groter.” De een zegt preventie is goed in blauw en de ander vindt 
juist in burger 

- A. Iedere aangifte gaan wij opvolgen. B: Meer (preventief) blauw op straat. Voorkeur 
gaat uit naar: B. 

- Je hoort geschreeuw en gehuil bij de buren. Onderneem je actie of vind je het een zaak 
van die mensen zelf? Bijna iedereen komt in actie en dat is positief. Bel 112 of Veilig 
Thuis. U kunt natuurlijk zelf aanbellen bij uw buren, maar dit is best lastig want je weet 
niet hoe dit verloopt. Als je er zelf op afstapt, zorg dat je zelf niet emotioneel bent.  
 

Het werd een levendige sessie. Sjoerd: “Jullie antwoorden zijn genoteerd en we kijken hoe we 
daar in ons werk opvolging aan kunnen geven. En als je iets verdachts ziet, bel 112!”  
 
Mario Stam neemt het woord van Sjoerd over. Hij bespreekt de Leefbaarheids- en 
veiligheidsmonitor. Hieruit blijkt dat Oost (5,9) achterblijft bij de rest van de stad (6,5).  
 
De cijfers uit de Veiligheidsindex wijzen erop dat Oost feitelijk veiliger is geworden. Het 
gevoel van veiligheid onder de bewoners is echter (nog) niet toegenomen. Hoe komt dat en 
hoe kunnen we dit samen veranderen?  
 
Een paar opvallende zaken uit het gesprek met de zaal: 
- Het relatief hoge geweldscijfer in Oost heeft te maken met huiselijk geweld 
- Buurtproblemen: rommel op straat, te hard rijden, hondenpoep, vuil naast container 
- Niet iedereen kent de LBB 
- Social media beinvloeden de mening over de wijk. Als er veel berichten op staan dat het 

niet goed gaat met Oost ga je dit geloven 
- Bewoners kennen elkaar niet meer; ook doordat nogal wat buren uit andere landen komen  
- Het interventieteam gaat alle deuren langs om kennis te maken 
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- Een kwart van alle Schiedamse hennepkwekerijen zitten in Oost 
- Bijplaatsingen: 4.100 vuilniszakken doorzocht. In 866 gevallen is er een boete opgelegd  
- Er is 42 keer een proces verbaal opgemaakt vanwege het niet opruimen van hondenpoep 
- Aanpakken overlast en overbewoning moet meer prioriteit krijgen dan rommel opruimen  
- De aanwezigen willen een strengere aanpak. Wat wordt er nu allemaal aan gedaan aan 

jongerenoverlast? 1) Pilot Vroegsignalering om in te grijpen als het verkeerd dreigt te 
gaan met kinderen dreigen mis te gaan. 2) Het jongerenwerk gaat de straat op. 3) Jeugd 
BOA: opsporingsambtenaren die gespecialiseerd zijn in jeugd. 4) Groepsaanpak en het 
Van ’t Hoffplein: behoorlijke aanpak van de inrichting het lijkt te werken en je hoort er 
voortdurend bovenop zitten; er komen telkens nieuwe groepen 

- High impact criminaliteit wordt aangepakt met preventief fouilleren, Veiligheidshuis, 
cameratoezicht rond het stationsplein (de meeste overvallers zijn opgepakt). Veel 
aanwezigen vinden cameratoezicht belangrijker dan hun privacy.  

 

3. Start Carrousel 
workshops 

De aanwezigen konden drie workshops kiezen: 
 
1. VOORKOMEN IS BETER DAN FIKKEN - Help brand!! Je moet er niet aan denken. En 

dat moet je juist wel doen! Heb je rook- of brandmelders in huis? Heb jij al nagedacht 
over een vluchtweg? Weet je hoe je brand kunt voorkomen? Stel al je brandende vragen 
aan de brandweer! 

2. OOST WEST THUIS BEST? - Hou ramen en deuren gesloten: thuis ben je veilig…. Of 
niet? Wat doe je als je de buurvrouw weer hoort schreeuwen? Of de buurkinderen hoort 
huilen? Zet je de TV wat harder? Of ga je er wat aan doen? Maar wat? We geven je 
praktische tips om te handelen zodat iedereen thuis een veilig nest heeft. 

3. TE VIES OM AAN TE PAKKEN - Vuil op straat is niet alleen vies; veel mensen voelen 
zich er onveiliger door. Wat kunnen jij en jouw buren eraan doen om de wijk schoon te 
houden? Hoe helpen de gemeente en Irado? 

4. WIET WEET JE WEL - Sinds mei zijn zeven illegale hennepkwekerijen vernietigd in 
Oost. Vaak doen buurtbewoners een melding bij de politie. Is de angst voor brand of 
wateroverlast terecht? Hoe herken je een hennepkwekerij? Wat doet de politie met je 
melding? 
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5. BLA BLA BLA… - Vertrouwen is goed, opletten is beter! Welke babbeltrucs zijn er 
zoal? Wat doe je als iemand via een babbel je huis probeert binnen te dringen? Waar meld 
je een babbelaar of inbraak en wat gebeurt er dan? En hoe voorkom je eigenlijk ‘gewone’ 
woninginbraak? 

6. HOOR WIE KLOPT DAAR? - Gekmakend, overlast van je buren! Ook niet normaal, tien 
volwassenen en vier kinderen in één huis. Wat kun je zelf doen tegen overlast? Wat doen 
de gemeente en Woonplus met een melding? Wat mogen ze wel, wat niet? 

7. DOE FF NORMAAL - Wie zijn de ogen en oren van de wijk? Buurtpreventie, Toezicht 
en Handhaving, de politie? Jij? En als je zelf ongewenst gedrag ziet, wat doe je dan? Wat 
kun je doen? En wat kun je beter niet doen? Hoe spreek je iemand aan? 

8. WAT ZOU JIJ DOEN? - Onbekend maakt onbemind. Verzin jij ook wel eens redenen 
voor het gedrag van een ander? Of weet jij altijd waarom een ander doet wat hij of zij 
doet? Acteurs spelen herkenbare verhalen na en met elkaar onderzoeken we hoe we met 
die situatie (anders) kunnen omgaan. 

 

9. Tips Toezicht en 
Handhaving 

Terug in de zaal werd een video vertoond over een ‘fietsendief’ en hoe mensen op die persoon 
reageren afhankelijk van de etniciteit van de ‘dief’. 
[https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA] Een verhelderend experiment in 
Amsterdam: de blanke man werd geholpen om het slot van de fiets te openen, de donkere man 
werd gefotografeerd en gemeld bij de politie. Ook de politie bleek te discrimineren. 
 
Hierna bracht Toezicht en Veiligheid een ‘fietsendief’ het podium op. De zaal kreeg tips hoe 
diefstal te voorkomen is: zet je fiets binnen of gebruik anders twee goede sloten en klink je 
fiets altijd met een kettingslot aan iets vast. Ook was er uitleg waarom Toezicht en Veiligheid 
niet zomaar weesfietsen mag opruimen. En waar je je eigen weggehaalde of gevonden fiets 
kunt ophalen; dit kost wel 25 euro. 

 Per 1 jan gelden er de 
volgende regels via 
contact@schiedam.nl 
kunt u een melding 
maken van een fietswrak. 
Als deze na 4 weken er 
nog staat krijgt hij een 
sticker en als hij er na 2 
weken nog staat wordt de 
fiets verwijderd.  

10. Uitreiking Oost 
Pact door Pin 

Na een korte terugblik op de avond, werd de bijeenkomst door Mario afgesloten met de 
uitreiking van de Oost Pact Door-pin aan Oosterlingen die een positieve bijdrage leveren aan 
een schoon, heel en veilig Oost.  
 
“Het zijn twee mensen die hun mening nooit onder stoelen of banken steken. De Mini en 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA
mailto:contact@schiedam.nl
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Maxi van de wijk. Ze zijn van de korte lijntjes en soms ook van de korte lontjes. Oost kan niet 
zonder hun tomeloze inzet. We hopen dat ze doorgaan: Aad Hofstad en Siegfried de Koning.” 
 
De derde speld is een aanmoedigingsprijs: “Wij kwamen met haar in contact via Creatief 
Ondernemend Oost. Zelf steekt ze als vrijwilliger de handen uit de mouwen voor een schone 
buurt. Ze ontwikkelde het logo en de communicatiestrategie van Oost Pact Door: Jeanette van 
Nieuwenhuijzen.”  
 

11. Terugkoppeling 
ervaringen 

Sjoerd Top en Ursula Rutten 
 
Sjoerd vond de avond heel mooi, alleen al de enorme opkomst. De workshopleiders vonden 
het heel intensief en telkens weer anders. Tot op het allerlaatste moment waren er heel veel 
professionals aanwezig; zij hebben heel veel met elkaar uitgewisseld. Die stemronde met 
dilemma’s wel heel informatief, maar niet altijd eenduidig. We zeggen niet dat onveiligheid 
tussen de oren zit; we willen van u weten hoe we beter ons werk kunnen doen. We hebben 
handige tips meegekregen en meegegeven. We moeten het met elkaar doen. Er lopen hier 
allemaal mensen in blauwe pakken rond; informeer ons.  
 
Jammer dat er geen workshop over verkeersveiligheid was. Als de politie bekeurt, blijken het 
vooral mensen uit Oost te zijn die te hard rijden. We kunnen extra controleren. Misschien zijn 
vluchtheuvels een goed idee? 
 
Informeer de inwoners over hoe ze afval moeten aanbieden. Telkens weer de regels herhalen,  
het liefst in verschillende talen. Bij de uitgang liggen prikstokken die u kan meenemen. 
 
Als u ideeën heeft voor de wijk; er is een wijkbudget. Kijk op de website van de gemeente of 
neem contact op met Sieg en Aad, Astrid en Nel.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

12. Sluiting Ursula zegt dat ze het heel leuk vindt om voor en met Oost te werken: “Ik voel me verankerd 
met deze wijk en doe het heel graag.” Om 21.56 uur sluit ze de thema-avond. 

  

 


