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V o o r  e n  d o o r  b e w o n e r s

Budgetaanvragen voor onze wijk zijn nog altijd mogelijk via: 
www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen

Voor actueel nieuws: www.wheermolenpurmerend.nl
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Nog steeds gezocht: 
redactieleden

De redactie van de wijkkrant bestaat helaas al een flinke 
tijd uit één persoon. Deze enthousiaste vrijwilliger, die 
voor de artikelen en foto’s zorgt, kijkt nu toch echt uit 
naar iemand die de zaak wil overnemen of wil meewerken 
om de wijkkrant eens in de zes of acht weken in elkaar 
te zetten. Ook mensen die willen helpen artikelen te 
schrijven over het wel en wee in de wijk zijn van harte 
welkom.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via de mail. Zie voor het contactadres het colofon.

Voor klachten en vragen bel 0299-452452

Laat je zien!
De donkere 
maanden komen er 
weer aan. Daarom 
moeten we weer 
extra aandacht 
besteden aan 
de verlichting 
van onze fietsen, 
brommers 
en andere 
vervoermiddelen.

Dit geldt zeker voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar, die per 
fiets naar school gaan. Juist voor hen is een goed werkende 
fietsverlichting van belang, zodat ze niet het risico te lopen bij 
onverwachte situatie bij een ongeval betrokken te raken. Vooral 
voor al het andere snelverkeer, denk aan automobilisten, is het 
nodig goede verlichting op de fiets, bromfiets te voeren, zeker 
bij regenachtig weer. Dit geldt natuurlijk ook andersom: ook 
automobilisten moeten hun verlichting in orde hebben.

Tip: gebruik (extra) losse lampjes. Zorg dat deze goed 
zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op het bovenlichaam, en niet 
alleen op armen of benen. Bevestig ze aan kleding of tas en 
zorg er voor dat ze goed te zien zijn. Dus altijd vooruit en 
achteruit laten schijnen - en geen geknipper.  l

Burenhulpplatform gestart

Graag informeren we de 
bewoners van Purmerend 
over de start van een 
pilot, in eerste instantie 
voor een jaar, met het 
Burenhulpplatform. Dit is 
een online platform waar 
huurders van Intermaris 
met elkaar in contact 
kunnen komen als ze een 
hulpvraag hebben of juist 
hulp willen aanbieden.

Voorbeelden zijn 
boodschappen meenemen 
voor een buurtbewoner, 
samen formulieren invullen of 
gewoon een kopje koffie te 
drinken voor de gezelligheid. 
Medewerkers van 
VrijwilligersNH (onderdeel van 

WilgaerdenLeekerweideGroep) coördineren vraag en aanbod 
op Burenhulp en zorgen er voor dat de juiste matches tussen 
huurders worden gemaakt.

U kunt het platform bereiken via de website van Intermaris en 
via de link www.burenhulp.intermaris.nl.

U kunt ook bellen als digitaal aanmelden lastig is. Heeft 
u suggesties? Dan kunt u die doorgeven aan Sjoukje van
der Velde, de projectleider van de pilot BurehHulp of aan
Suzanne Bormann, strategisch adviseur bij Intermaris. Ook
voor meer informatie kunt u onderstaande nummers bellen.
Sjoukje van der Velde, e-mail s.vandervelde@intermaris.nl,
telefoon 088 25 20 209.

Suzanne Bormann, e-mail s.bormann@intermaris.nl, telefoon 
088 25 20 475.

Giorgo Held, wijkconsulent, telefoon 06 51608091 of 088 
2520325, e-mail E.G.Held@intermaris.nl. l

http://www.purmerend.nl/product/wijkbudget-bijdrage-aanvragen
http://www.burenhulp.intermaris.nl
mailto:s.vandervelde%40intermaris.nl?subject=
mailto:s.bormann%40intermaris.nl?subject=
mailto:E.G.Held%40intermaris.nl?subject=
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HOP nog geen gelopen race
Wie dacht dat na drie jaar vergaderen, flyeren, 
overleggen en onderzoek door hondenbezitters in 
Weidevenne, Wheerrmolen en de Gors om speel- 
en uitrenvelden voor hun trouwe viervoeters te 
verwezenlijken een gelopen race is, kwam na de 
commissievergadering SOB (Stedelijke Ontwikkeling 
en Beheer) van een koude kermis thuis.

De eerste plannen voor een hondenontmoetingsplek (HOP) 
werden in juni 2019 aangeboden aan de wethouder. Aansluitend 
werden ze bekeken en bijgeschaafd tot een uitvoerbaar plan. 
Zoiets kost echter geld, namelijk ongeveer vierhonderdduizend 
euro, en daarover mocht de commissie zich uitspreken.

Inspreken
Voor een vrijwel lege publieke tribune maakten zeven bewoners 
gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. De eerste inspreker 
was blij met de plannen en wees op de toevoeging voor ouderen. 
“Niet alles is opgenomen, maar ik ben toch tevreden. Je moet 
geven en nemen. Alleen nog een paar bankjes erbij zou fijn zijn.”
Andere insprekers waren minder tevreden. Vooral het ‘niet 
opruimen van hondenpoep’ en ‘te dicht bij de woningen’ 
waren terugkomende opmerkingen. “Voordat de honden bij 
de uitrenplek zijn, hebben ze vaak hun behoefte onderweg al 
gedaan, en wie is dan de sigaar?”

Bezwaar
Ook werd gesproken over de aantasting van de leefomgeving 
en was er bezwaar van bewoners. Dit is al enige jaren aan 
de gang, diverse malen in vergaderingen aangegeven en 
schriftelijk kenbaar gemaakt via de daarvoor vermelde 
instanties en/of aan de initiatiefnemers van de wijken. 
Volgens een inspreker is honden uitlaten vrijwel onmogelijk 
en zijn zeker nieuwe bewoners niet of nauwelijks ingelicht 
over de plannen. Meermaals werd aangegeven dat bewoners 
niet op de hoogte zijn, mede door het niet ontvangen van de 
wijkkrant.:  Het overhandigen van de voorstellen voor een 
HOP aan Eveline Tijmstra, juni 2019.

Verdeeld
Bij de fracties zijn de meningen verdeeld. De VVD heeft lof voor 
het project: ‘Goed initiatief, maar wel een gigantisch bedrag.’ 

De Stadspartij vindt de participatie goed geslaagd: ‘Geeft minder 
overlast in de wijken, maar kost ook heel veel geld.’ D66 noemt 
het plan een mooi stukje burgerparticipatie, ‘maar je kunt het niet 
iedereen naar de zin maken.’ Groen Links is ook blij met het initi-
atief uit de samenleving, ‘maar houd wel rekening met de natuur.’ 
Ouderenpartij AOV ziet een toegevoegde waarde voor mens en 
dier en ‘een goed project voor ouderen tegen eenzaamheid.’ Het 
CDA vindt het belangrijk dat ouderen kunnen meedoen aan parti-
cipatie en ziet graag een bankje bij de uitlaatvelden. Gemeentebe-
langen stelt dat belangen niet goed zijn afgewogen en ziet graag 
een bewonersonderzoek. Leefbaar Purmerend ziet al jaren weinig 
gebeuren voor hondenbezitters en spreekt van ‘hapsnapbeleid’. 
Zij vinden dat er genoeg uitlaatplekken zijn, ‘desnoods met de 
hond met de bus naar Het Purmerbos of lopend naar het Leegh-
waterpark, waar al diverse ren- en zwemplaatsen zijn.’ De PvdA 
adviseert een kortere doorlooptijd en om in een steeds drukker 
wordende stad goed naar het hondenbeleid te kijken.

Geschrokken
Wethouder Eveline Tijmstra wijst er op dat het geen 
participatieproject van de gemeente is, maar van bewoners. 
Het college kan de gebieden aanwijzen en de raad gaat 
over het geld. Ook de wethouder is geschrokken van het 
hoge bedrag: “Het is echter het eerlijke verhaal, het kan niet 
goedkoper. We kijken naar de belangen van de hele wijk, niet 
alleen naar hondenbezitters.”

Beschikbaar
Twee fracties waren tegen het beschikbaar stellen van het 
gevraagde bedrag, drie  voor en vier gingen het nog bespreken. 
Tijdens die raadsvergadering was duidelijk geworden dat de 
honden nog even moeten wachten voordat ze straks lekker op 
hun eigen plek kunnen uitrennen.
In de afgelopen  raadsvergadering is echter besloten het budget 
te verlenen, maar… het geld is voorlopig geparkeerd, omdat 
(onder andere door PvdA en D66) een motie is ingediend waarin 
wordt gesteld dat de HOP-commissie nogmaals en opnieuw 
met de tegenstanders moet gaan praten, voordat de plannen 
eventueel kunnen worden goedgekeurd. Of dit gaat gebeuren 
is onzeker, want vanuit een wijk is aangegeven dat er na drie 
jaar praten, vergaderen, flyeren en overleggen weinig interesse 
meer is om verder te gaan. Algemene verontwaardiging kwam 
zodoende op bij zowel de wethouder als de HOP-mensen. Eën 
wijk heeft zelfs al aangegeven er mee te willen stoppen. 
De motie ging voornamelijk over de kwestie dat de regels 
voor de losloopgebieden voor de hondenbezitters duidelijker 
moeten worden weergegeven.

Begroting
Zoals uit het voorgaande blijkt is de realisering van de HOP dus 
zeker nog geen gelopen koers. Ook de financiën blijven een 
twistpunt: dit behoorlijke bedrag kan tijdens het bespreken van 
de begroting voor deze extreme uitgaven voor de uitrenplaatsen 
een punt van discussie opleveren, want hoe wordt dit gedekt? 
Via een verhoging van de hondenbelasting misschien?

U zegt het maar, wij weten het niet en zullen het moeten 
afwachten. 

Bron en medewerking: Westervenne. l
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Spurd en GoldenSports laten ouderen 
samen buiten bewegen

Op maandag 5 oktober is Spurd in samenwerking met 
GoldenSports in Weidevenne de derde serie bewegingslessen 
in de buitenlucht gestart voor zestigplussers. De over 
het algemeen lichte oefeningen bestaan vooral uit het 
bevorderen van de conditie, balans/stabiliteit en coördinatie. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit coronaproof en op eigen 
niveau. Zo is er elke maandagochtend op het sportcomplex 
van FC Purmerend een uur outdoor fitness. Maandag was 
vanwege de start met korting een leskaart voor zes keer 
GoldenSports te koop.

De eerste twee locaties, door Spurd en GoldenSports in 
Purmerend opgestart in 2019, zijn heel succesvol. Het idee is 
dat de gevarieerde lessen plaatsvinden en zijn in de wijk waar 
de mensen wonen.

Helen Kaptein, specialist ouderen bij Spurd: “‘De zestig-
plussers op de locaties van GoldenSports in Wheermolen 
en Gors zijn trouwe, enthousiaste deelnemers. Ontmoeting 
en plezier door verantwoord bewegen staan centraal. Het 
aantal deelnemers neemt daar nog steeds toe. Ik nodig de 

zestigplussers in Weidevenne dan ook graag uit op maandag 
naar de les te komen. Heeft u de opening gemist, dan is dit 
geen probleem, want u kunt zich altijd alsnog aanmelden. Dat 
heeft voor het aantal deelnemers, zeker gezien de toeloop in 
Wheermolen en Gors, de voorkeur.

Ondanks het regenachtig weer was de eerste GoldenSports 
in Weidevenne een succes. Twintig deelnemers trotseerden 
het weer en gingen enthousiast met de aanwezige materialen, 
uiteraard coronaproef aan de gang. 

Informatie
Nadere informatie over GoldenSports staat op www.spurd.nl en 
is verkrijbaar via e-mail: info@spurd.nl. Wie mee wil doen, kan 
zich aanmelden via goldensports@spurd.nl of op maandag 
tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.15 uur bellen met 0299 
418 100. Inschrijven kan op elk gewenst elk moment.  l

Unieke samenwerking 
balletschool lisette en koffie loket
Balletschool Lisette, Amstellaan 2, en het Koffie Loket, Dr. 

J.M. den Uyllaan 9, in Overwhere hebben in deze lastige tijden
figuurlijk de handen ineengeslagen. De dichtbij elkaar gelegen
ondernemingen bieden ouders die op hun dansende kinderen
moeten wachten korting aan. Vanwege de coronamaatregelen
mogen ouders niet in de balletschool wachten, maar kunnen
vanaf nu met korting bij het Koffie Loket een consumptie
halen. Alle leerlingen en ouders krijgen op vertoon van hun
stempelkaart korting. Het is natuurlijk ook mogelijk op andere
tijden dan je lesdag gebruik te maken van deze actie.

Meer informatie: www.balletschoollisette.nl,  
telefoon 06 14178182, en e-mail www.koffie-loket.nl.

U kunt ook de beide ondernemingen volgen op instagram en 
facebook.  l

http://www.spurd.nl
mailto:info%40spurd.nl?subject=
mailto:goldensports%40spurd.nl?subject=
http://www.balletschoollisette.nl
http://www.koffie-loket.nl
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Training valpreventie 
ouderen In Balans
Op 13 oktober hebben Spurd en Evean in het voormalige 
schoolgebouw Mercuriusweg 2 een informatiebijeenkomst 
gehouden over een training valpreventie. De cursus In 
Balans is voor mensen die steeds meer moeite hebben 
met lopen, die aan valangst lijden of al eens zijn gevallen.

Spurd en Evean vertellen samen over bewustwording van 
de risico’s en het nut van training om balansverstoring te 
voorkomen of op te vangen. In Balans geeft mensen informatie 
en training om voldoende zelfvertrouwen te houden of te krijgen 
en verantwoord in beweging te kunnen blijven bij de dagelijkse 
bezigheden. Volgens Spurd en Evean is vallen door kennis en 
training vaker te voorkomen. Er zijn veel factoren van invloed 
op veilig bewegen in en om het huis. Die zijn dan ook uitgebreid 
onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. Vooral het 
bewust worden over risicofactoren en het voorkomen van vallen 
werden goed en duidelijk kenbaar gemaakt.

Struikelen
Voorbeelden van situaties waarbij u een risico loopt om te 
vallen: struikelen over een snoer of kleed, uit bed tuimelen, 
gladde sokken, matten bij toilet of douche, niet op een stoel 
gaan staan, enzovoort.

Op deze trainingen leren de deelnemers het behouden van 
de balans, rekening houdend met de eigen mogelijkheden 
waarop je altijd zelf invloed kunt uitoefenen. Naast de kennis 
zijn de fysieke factoren balans, coördinatie en spierkracht 
van belang om valrisico’s tijdens dagelijkse bezigheden te 

verminderen en waar 
mogelijk te vermijden.

Wilt u meer informatie of 
zich aanmelden, neem 
dan gerust contact op 
met Spurd, telefoon 
418100, e-mail:  
info@spurd.nl of  Evean 
Ledenvereniging 088-
3832000, e-mail: service@
ledenvereniging.nl.

Positieve tests Leeghwaterbad: 
quarantaine niet nodig
De GGD heeft het 
Leeghwaterbad 
geïnformeerd dat 
twee bezoekers 
begin oktober  
positief zijn getest 
op het corona-
virus. Ook heeft 
een medewerkster 
gemeld dat ze 
positief is. De bezoekers en de medewerkster hebben 
geen contact met elkaar gehad. Gezien de door Spurd 
genomen veiligheidsmaatregelen hoeft volgens de 
GGD niemand in quarantaine.

De bezoekers zijn door Spurd per e-mail geïnformeerd. Hen 
is conform het advies van de GGD gevraagd hun gezondheid 
extra goed in de gaten te houden. Het betreft bezoekers van 
donderdag 8 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur.

Conform
De bezoekers hebben de GGD gemeld dat niemand op 
minder dan anderhalve meter afstand is geweest voor 
langer dan vijftien minuten. De medewerkster heeft steeds 
conform het coronaprotocol zwemles gegeven. Dit betekent 
dat de kans op besmetting in beide situaties heel klein is 
geweest. Spurd heeft de bezoekers die op dat moment in 
het zwembad waren en de ouders van de zwemleerlingen 
eveneens per e-mail geïnformeerd.

Onrust
Spurd-directeur Jancor de Boer: “Dit is een heel vervelende 
situatie voor de besmette bezoekers en mijn collega. Ik kan 
me de onrust bij andere bezoekers goed voorstellen, maar de 
coronamaatregelen die we toepassen hebben de verspreiding 
hoogstwaarschijnlijk begrensd tot deze drie mensen. De GGD 
heeft daarom bepaald dat bezoekers en collega’s extra hun 
gezondheid in de gaten moeten houden en het zwembad 
open kan blijven. Ik wens iedereen sterkte met het omgaan 
met de situatie.”  l

Ga veilig om met bank-mail
Ontvangt u een e-mail die van uw bank lijkt te komen? 
Let dan op onderstaande punten.

Banken zullen u nooit per e-mail vragen direct of indirect 
in te loggen bij uw bank via internetbankieren. De bank 
vraagt u nooit naar beveiligingscodes.

Beveiligingscodes zijn uw pincode, toegangscodes of de inlog- 
en signeercodes. Dit zijn codes die u zelf ooit heeft aange-
maakt. Geef deze codes nooit door aan anderen. Vertrouwt u 

een e-mail niet? Stuur deze dan door naar uw bank of bel er 
mee, en verwijder daarna direct de e-mail (of u doet dit meteen).

Vertrouwelijkheid
De informatie in een e-mail van uw bank kan vertrouwelijk zijn 
en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als blijkt 
dat u deze e-mail onterecht heeft ontvangen, wordt sterk 
aangeraden de inhoud niet te gebruiken en, die verwijderen.

Nogmaals: banken zullen u nooit per e-mail benaderen, 
hoogstens schriftelijk, dus ook als u hieraan twijfelt: bel 
uw bank.  l

mailto:info%40spurd.nl?subject=
mailto:service%40ledenvereniging.nl?subject=
mailto:service%40ledenvereniging.nl?subject=
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Boze buurman altijd op pad

Als echte Purmerender ben je natuurlijk 
nieuwsgierig naar het reilen en zeilen in 
deze stad. Veel informatie krijg ik van 
buurman die vaak met zijn hond door de 
stad wandelt. 

Verleden week steekt buurman zijn hoofd over de schutting 
en roept ‘hé buur, er is straks een live raadsvergadering 
over de HOP’. Snel buurvrouw, die toch boodschappen 
doet, geappt, ‘neem bier en bitterballen mee’ en tegen acht 
uur zitten we met hond Droef tussen ons in bij buurman op 
de bank. Al knabbelend aan de gevulde koek nemen de 
raadsleden hun geïsoleerde plekken in. De voorzitter opent 
de vergadering, waarna de vicevoorzitter een college geeft 
over regels, afsplitsing en morele verantwoordelijkheid. 
Buurman, linksback in het veteranenelftal en regelmatig in 
de clinch met scheidsrechters, reageert met; ‘ja, maar jullie 
hebben wel zelf de spelregels vastgesteld’. Terwijl buurvrouw 
de frituurpan opstookt, gaat het opeens over windmolens 
en kernenergie, maar als de voorzitter over HOP begint, 
gaat Droef opeens rechtop zitten. Hij loopt altijd braaf bij 
buurman aan de lijn, maar even lekker uitrennen en snuffelen 
aan soortgenoten ziet hij wel zitten. Buurvrouw is betrokken 
bij het project en buurman is zelfs een keer naar een 
bewonersavond geweest, want in gedachten zag hij een mooi 
afgesloten groen grasveld met een verwarmd terras met bar 
en grote frituurpan. Dat bleek echter niet de bedoeling, maar 
buurman heeft het wel bijna vier jaar lang allemaal gevolgd, 
het vergaderen, flyeren, bespreken, bekijken, onderzoeken 
en uitleg geven tijdens bewonersavonden, waar overigens 
iedereen welkom was. De adviezen en meningen werden 
besproken, overlegt met de gemeente, in het plan verwerkt, 
en via (wijk)kranten, websites en flyers naar buiten gebracht. 
Als bij stemming blijkt dat de raad de portemonnee trekt, 
propt buurman van pure vreugde een loeihete bitterbal met 
teveel mosterd in z’n mond. Blussend met bier ziet hij dat 
het feest helaas nog niet kan beginnen, want het toegezegde 
geld gaat voorlopig in de oude kous. Na ‘bouwen bouwen 
bouwen’ is er een nieuw credo, namelijk ‘praten praten 
praten’. Ondanks alle loftuitingen over burgerparticipatie 
worden de initiatiefnemers met een onvoldoende voor 
draagvlak opnieuw de wijk ingestuurd. Buurvrouw schiet in 
tranen en mompelt ‘ruim drie jaar ploeteren om als bewoners, 
samen met de gemeente, iets te realiseren en vlak voor 
de finish laten mensen die niet hebben deelgenomen je 
struikelen. Opnieuw beginnen? Nou, mooi niet’. Droef is 
inmiddels zielig kijkend bij de deur gaan zitten en buurman 
besluit nog even een wandeling te maken. Geheel tegen 
mijn gewoonte in ga ik mee en terwijl Droef dezelfde boom 
van gisteren zoekt, blijkt buurman er toch nog iets positiefs 
in te zien. “Ze hadden het in het begin over windmolens en 
kernenergie en als daarvoor in de toekomst na jarenlang 
vergaderen, overleggen, inspreken en publiceren vlak voor de 
definitieve beslissing opeens ‘een klein draagvlak’ uit de hoge 
hoed komt, dan gaan die molens en kerncentrales natuurlijk 
ook de ijskast in en wordt het opnieuw praten praten praten, 

want het zal toch niet alleen gelden voor burgerinitiatieven?” 
Ik herhaal nog maar even de reactie uit een fractie die mij 
die avond het meest is bijgebleven (vrij vertaald): “Als de 
bewoners het bijltje erbij neergooien, kan de gemeente het 
altijd nog zelf doen.” Het is buurman tijdens de vergadering 
blijkbaar ontgaan, maar nu staat hij verbijsterd met een vers 
gevuld poepzakje in z’n handen naar de maan en sterren te 
staren.

Kan daar niet wat aan gedaan worden?
bozebuurman@hotmail.com  l

Richard Groothuizen maakt 
encyclopedie over Koot en Bie

Muziekkenner Richard Groothuizen heeft een boek 
samengesteld over Kees van Kooten en Wim de Bie, 
afgekort bekend als Koot en Bie. Op 3 oktober hield hij 
een signeersessie bij boekhandel Het Leesteken.

In 1992 wilde Richard al een boek uitbrengen over het 
komische duo Koot Bie, maar kreeg daarvoor toen geen 
toestemming van het duo. Richard bleef echter doorgaan met 
het verzamelen van informatie. 

Uiteindelijk hebben al die onderzoeken en het verzamelen 
toch tot een boek geleid, zij het zonder toestemming van 
de ‘lijdende voorwerpen’ Van Kooten en De Bie. Het boek 
is bedoeld als eerbetoon aan de mannen. Dat Richard jaren 
lang met het boek bezig is geweest, blijkt wel uit het aantal 
pagina`s, want het boek telt er wel vijfhonderd! Volgens 
Richard is er nog altijd, hoewel het duo al een tijd geleden is 
gestopt, een grote groep fans in zowel Nederland als België.

Bent u benieuwd naar het boek? Loop dan eens binnen bij 
Het Leesteken.  l
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Voorkom inbraak in donkere maanden

In de vorige wijkkrant hebben we het gehad over het 
gebruik van de AED. Nu, met de donkere dagen in 
aankomst, is het weer tijd voor een aantal belangrijke 
inbraakpreventietips. Immers, jammer genoeg is een 
inbraak nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt zelf 
veel doen om de kans flink te verkleinen. De beste tips 
zetten we hieronder op een rij.

Anti-inbraaktips voor de komende donkere maanden
Vermeld niet op sociale media, facebook of je 
antwoordapparaat dat je niet thuis of op vakantie bent.

•  Zorg er voor dat op verschillende plekken, op
verschillende tijden, in huis (ook op de bovenverdieping)
licht brandt als het donker is. Dit kan simpel met behulp
van een schakelklok.

•  Als je in deze periode toch een weekendje weggaat,
vertel het de buren, zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden en voor de post en planten kunnen
zorgen. Vraag hen ook om ‘s avonds de gordijnen dicht
te doen en ‘s ochtends weer te openen.

•  Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat
koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen, zodat
het huis een bewoonde indruk maakt. Zo beveilig je je
huis goed.

•  Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige
schuifpui.

•  Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen,
(garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

•  Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral
als deze gemakkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld
een uitbouw of erker.

• Zorg voor voldoende buitenverlichting.
•  Geef je woning een bewoonde indruk als je er niet bent.

Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook voor de eerste
etage. Laat deze op verschillende tijden aan- en uitgaan.

Wat kun je nog meer doen?
•  Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.

Een inbreker kan dan een raam inslaan en zo de deur 
openen of binnenkomen via de methode van gaatjes 
boren (zie inbraakmethodes).

•  Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-
raampjes of ramen en deuren van een garage, zodat kwaad-
willenden niet via deze deur toch toegang kunnen krijgen.

•  Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en
bloempot zijn echt geen geheime plaatsen.

•  Hang geen adreslabel aan je sleutel(bos). Als je de
sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt, maak je
het een inbreker wel erg gemakkelijk.

• Zorg dat je geen grote hoeveelheden geld in huis hebt.
•  Plaats waardevolle spullen zo veel mogelijk uit het zicht

van voorbijgangers.
•  Als je een schuifpui hebt: plaats een balkje aan de

binnenkant op de rails tussen de deurpost en de
schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend.

•  Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op
slinkse wijze te achterhalen of bewoners afwezig zijn.
Zorg dat een vertrouwd iemand op je woning past op
het moment van de afscheidsdienst.

Zet ladders en kliko’s weg, zodat hierop klimmen onmogelijk is.  l

Zwerfvuil – is dat nodig?
Nee, zal iedereen zeggen, zwerfvuil is niet nodig. 
Echter, als je door de wijk rondloopt, zie je toch 
dat er nog veel zwerfvuil  rondslingert op straat, in 
voortuinen, de berm en plantsoenen.

Dat is natuurlijk jammer, want we willen de wijk juist schoon 
houden. Daarom is het storend dat er hier en daar nog 
altijd lege pakjes, blikjes, papier, enzovoort achteloos wordt 
neergegooid, in plaats van dat het wordt meegenomen naar 
huis en in de daarvoor bestemde kliko  gegooid.

Millieubewuster leven kunnen we iedereen bijbrengen, vooral 
dit doen we vooral door zelf het goede voorbeeld te geven 
door lege verpakkingen mee te nemen en niet zo maar op 
straat weg te gooien.

Hierop is een spreekwoord 
van toepassing: jong geleerd 
is oud gedaan, maar dan 
dien je wel zelf het goede 
voorbeeld te geven.

Daarom deze herhaalde op-
roep: laten we de wijk schoner 
maken en schoon houden.  l
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