
Verslag van de Veiligheidsavond Tent in de Wijk  op 26 november 2018 in de Meije 
 
Aanwezig: Team Veiligheid, Politie, burgemeester van der Kamp, beheerders WhatssAppgroep, Stichting 
Werkgroep Meijebelangen, AS Beveiliging uit Reeuwijk en veel  bewoners van de Meije. 
 
Recent is in een drietal woningen in de Meije ingebroken door het openbreken van ramen en deuren. 
Onlangs zijn enkele verdachten van inbraken aangehouden. Het onderzoek loopt nog.  
 
112 Daar pak je dieven mee! 
Het is belangrijk om bij verdachte situaties ( verdachte personen of auto’s, pogingen tot inbraak) melding 
te doen bij 112. Ook bij twijfel altijd een melding doen. Meerdere meldingen, ook van kentekens van 
verdachte auto’s,  kunnen de politie op het spoor van mogelijke verdachten zetten.   
Overwin de schroom om 112 te bellen, neem verdachte situaties serieus en doe er iets aan. Maak zo 
mogelijk foto’s . Bel eerst 112 en informeer daarna de bewoners via de WhatsApp groep.  
 
Een bewoner vertelt wat de inbraak met hem gedaan heeft: 
Na de eerste emoties van onder andere boosheid vraagt hij zich af hoe goed je je huis moet beveiligen 
om inbrekers buiten te houden. Zijn  huis is voorzien van goed hang- en sluitwerk en beeld- en 
geluidsalarm. De alarminstallatie heeft goed gewerkt, de politie was snel ter plaatse en toch zijn de 
inbrekers binnen gekomen en hebben zij het hele huis doorzocht. Het goed beveiligde huis voelt als 
schijnveiligheid.  
De conclusie is dat de inbrekers geen gelegenheidsdieven waren. Zij waren goed geïnformeerd en 
hebben wellicht aan het begin en eind van de Meije staan posten.  
 
De WhatsApp-groepen, buurtbeveiliging   
In de Meije zijn sinds enkele jaren twee Buurt-WhatsApp-groepen actief.  De Buurt-WhatsApp wordt 
alleen gebruikt voor verdachte situaties. De bewoners worden hiermee op een snelle manier 
geinformeerd en opgeroepen om alert te zijn.  De Buurt-WhatsApp draagt bij aan de bewustwording van 
de bewoners voor hun woonomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt.  
 
Eenmalige informatie via de WhatsApp bij werkzaamheden 
Bij uitzondering zal de WhatsApp in 2019 gebruikt worden bij de vernieuwing van de straatverlichting en 
bij de vernieuwing van het asfalt van de Meijeweg. Tijdens deze werkzaamheden wordt  de Meije in 
gedeelten  afgesloten. Via de WhatsApp worden de bewoners een keer per dag op een vast moment,  
geinformeerd over de locatie van de afsluitingen. Bewoners die alleen per mail geinformeerd willen 
worden over de afsluitingen kunnen hun emailadres doorgeven aan 
https://www.meijebelangen.nl/contact/ 
Aanmelden: De aanwezigen worden opgeroepen om zich aan te melden bij de WhatsApp groep, via 
aanmeldingsformulieren of via de webite van Meijebelangen:    
https://www.meijebelangen.nl/files/2017/12/Meije-whatsapp-groep-2.pdf   
  
De veiligheid in de Meije 
- Aan het begin en het einde van de Meije kunnen camera’s worden geplaatst. Dat betekent wel dat 
iedereen die in de Meije rijdt wordt gefotografeerd. Een groepje inwoners kan dit voorstel uitwerken.  
Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij Meijebelangen.  
- De politie zou wat vaker in de Meije kunnen surveilleren.  

https://www.meijebelangen.nl/contact/
https://www.meijebelangen.nl/files/2017/12/Meije-whatsapp-groep-2.pdf


-De nieuwe straatverlichting op de Kerkweg en in de Meije wordt als minder veilig ervaren, er zijn 
donkere plekken ontstaan. Misschien kunnen er op bepaalde plekken alsnog lantaarnpalen worden 
geplaatst.  
 
Gedurende de avond werden door het team Veiligheid en AS Beveiliging  veel tips gegeven om inbraak te 
voorkomen:  

• Geef het huis een bewoonde indruk;  kopjes en tijdschriften, kranten op tafel leggen. 
• Laat de auto op de oprit staan. 
• Laat binnenverlichting branden en gebruik een tijdschakelaar. Vraag buren om de tijdschakelaar 

af en toe te wisselen.  Zorg voor goede buitenverlichting of voor een bewegingsmelder.    
• Zorg voor camerabewaking. Richt de camera’s op de tuin en op de toegang via de openbare weg. 

Deze camerabeelden mogen gebruikt worden bij politieonderzoek.    
• In je eigen huis mag je je verdedigen tegen inbrekers. Neem echter geen onnodig risico. 

Haarspray en deodorantspray mag ter verdediging gebruikt worden. Pepperspray is een wapen 
en is bij wet verboden! Dit mag dus niet gebruikt worden ter verdediging.  

• Installeer hang- en sluitwerk met het keurmerk Veilig  Wonen dat voldoet aan de 3 minuten eis.  
Beveilig cilindersloten tegen cilinders trekken. Zorg ervoor dat het lang duurt voor inbrekers 
binnen zijn.   

• Een goede alarminstallatie beperkt het risico op inbraak.  
• Zorg voor goede, continue verlichting. 
• Hang camera’s op die ook in het donker beelden opnemen. Dit is een vrij simpele maatregel.   

 
Aan het einde van de avond kwamen er nog enkele algemene punten aan de orde vanuit de Werkgroep 
Meijebelangen. Dit is na te lezen in het verslag van 9 oktober 2018 op de website www.meijebelangen.nl  
 
 
 
Meije, 7 december 2018  
B.Willers-van Oostwaard, 
Secretariaat Meijebelangen 
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