
 

Beste Meijebewoner,         14 november 2019 

Naar aanleiding van de serie inbraken in het afgelopen jaar is er vanuit de werkgroep Meijebelangen een 
veiligheidswerkgroep in het leven geroepen. Er is gezocht naar maatregelen die zowel preventief werken 
alsook achteraf informatie opleveren waarmee de politie iets kan in de opsporing. 

Doordat de Bodegraafse Meije een lange weg is zonder zijwegen is deze geschikt voor het plaatsten van 
camera’s aan beide uiteinden. Deze camera’s mogen wettelijk niet op de openbare weg geplaatst worden. 
Daarom is gezocht naar een locatie waar in eerste instantie de oprit van iemand in beeld is maar daarbij 
tevens een groot en relevant deel van de openbare weg te zien is. Er is hiervoor op dit moment alleen aan de 
Bodegraafse kant aan het eind van de Kerkweg een geschikte locatie gevonden. De gemeente Bodegraven-
Reeuwijk heeft in 2019 een veiligheidsbudget ter beschikking gesteld en van dit geld zijn twee camera’s 
aangeschaft. Deze camera’s worden aan het begin van de Meije geplaatst en staan beide kanten op gericht. 
Hierdoor wordt zowel verkeer dat de Meije ingaat als verkeer dat de Meije verlaat op beeld gezet. De 
camera’s zullen in de tweede helft van november worden geplaatst (de bevestigingspaal staat er reeds).  

Er wordt tevens een “ROADBLOCK” bord geplaatst met de waarschuwing aan dieven en inbrekers dat er bij 
‘alarm’ een wegafsluiting kan plaatsvinden. Dit zal dan gebeuren door bewoners. De meest ge-eigende 
manier hiervoor is heel langzaam midden op de weg rijden zodat inbrekers niet snel de Meije uit kunnen.  

Indien er voor 2020 wederom een budget vanuit de gemeente beschikbaar is zal de werkgroep nogmaals 
kijken of er aan de Zegveldse kant van de Meije ook een geschikte locatie voor plaatsing van camera’s is te 
vinden. 

Wat gebeurt er in geval van alarm? 

De camera’s maken continue opnames en slaan de beelden op een lokale server (niet in de cloud). Indien er 
sprake is van een situatie waarbij de politie beelden opvraagt worden de camerabeelden van de betreffende 
dag door een lid van de veiligheidswerkgroep bekeken. Hiervoor heeft de werkgroep Meijebelangen drie 
personen aangewezen (helaas alle drie zelf al slachtoffer van inbraak). Dit zijn: Wijnand Dijkstra (nr 15), 
Harald de Graaf (nr 80) en Jacques de Raad (nr 59). Bij een calamiteit zullen zij bekijken of er op de beelden 
iets te zien is en dragen relevante beelden over aan de politie. Alle overige (normale) beelden die de 
camera’s opnemen worden na zes weken automatisch gewist. 

We hopen dat het plaatsen van de camera’s en het roadblock-bord inbrekers voldoende afschrikt en 
kwaadwillenden daarmee uit de Meije weert. We realiseren ons dat deze actie staat of valt met de inzet van 
de families van Wijk en Vergeer waar de camerapaal en de server staan en de drie heren die bereid zijn om 
iedere keer dat er onraad is de camerabeelden terug te kijken. Hartelijk dank hiervoor.  

Bij een inbraak of een poging daartoe kan efficiënt handelen de pakkans van de daders vergroten. De politie 
benadrukt dat melden volgens de SAAR -methode wordt geadviseerd. Deze staat verderop uitgelegd. 

Met vriendelijke groet, Stichting Werkgroep Meijebelangen 

Voorzitter: dhr  Jaco Kastelein – Meije 57; Secretariaat: mw Chantal Wansinck – Meije 31 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt deze kwijt bij de voorzitter of het secretariaat 
via meijebelangen@gmail.com Heeft u deze nieuwsbrief op papier in uw brievenbus ontvangen, maar heeft u 
ook een emailadres? Wij vernemen dan graag uw mailadres zodat wij u voortaan onze nieuwsbrief digitaal 
kunnen toesturen. Voor meer informatie zie onze website:  www.meijebelangen.nl  

http://www.meijebelangen.nl/


Wat is SAAR? 

Saar is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van: 

Signaleer  (u ziet een verdachte situatie) 

Alarmeer  (bel 112 of 0900-8844) 

App   (meld de situatie via de buurtWhatsApp) 

Reageer  (indien mogelijk naar verdachte) 

 

Signaleren 

Wanneer is een situatie verdacht? 

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht 
ervaren worden. Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een 
keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig! 

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld: 

Verdachte personen in de wijk; diefstal en inbraak, maar ook andere calamiteiten zoals vermissing, geweld, 
doorrijden na ongeval 

Alarmeren 

In geval van genoemde situaties dient altijd 112. 

U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s). 

Noteer auto merk/type/kleur/nummerbord; 

Maak indien mogelijk een foto of filmpje.   

App’en 

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, 
meldt u de situatie in de Buurpreventie App-. Vermeld in uw bericht; 

 dat de politie reeds gebeld is. 
 het signalement, de loop-of rijrichting of de verdachten.  
 Eventueel foto’s/filmpje toevoegen. 



Reageren 

Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid! 

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via de App ontvangen 
hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, 
op een veilige afstand observeren, de verdachte  per auto volgen, etc. Het blokkeren van de weg wordt door 
de politie sterk afgeraden. Wèl is het ophouden van de vluchtauto toegestaan, door vóór deze auto 
langzaam rijdend de Meije uit te rijden.  

Doe vooral waar je je goed bij voelt: deze acties zijn niet zonder risico. 

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan 
wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de WhatsApp-groep gedeeld. Het aanvullen van 
dadergegevens is van belang. 

 

 
 

 

  

 

 


