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Verslag van de wijkagent, Jan Langendoen, betreffende de criminaliteitscijfers
Het aantal auto-inbraken of pogingen daartoe is in Bosweide gestegen van 4 in 2014
(waarvan 2 pogingen) naar 28 in 2015 (waarvan 6 pogingen), oftewel een explosieve
stijging. Ter vergelijking, In Morgenweide, de wijk van Ypenburg die recht tegenover
Bosweide ligt, is dit cijfer gestegen van 25 naar 36. De auto-inbraken vinden vooral
plaats in BMW’s en in mindere mate ook in audi’s, mercedessen en mini’s. De autoinbraken vinden vooral ’s nachts plaats, tussen 1 en 4.
Het aantal woninginbraken en pogingen daartoe in Bosweide is gestegen van 8 in 2014
(waarvan 3 pogingen) naar 15 in 2015 (waarvan 8 pogingen). Er zijn bij 2 zaken
verdachten aangehouden. In Morgenweide is dit aantal gedaald van 19 in 2014 naar 15
in 2015. De woninginbraken vinden meer overdag plaats, en dan met name tussen 12
en 17 uur ’s middags. Ook tussen 17 uur en 24 uur is er een piek in het aantal
woninginbraken te zien.
De auto-inbraken worden waarschijnlijk door mobiele bendes gepleegd.
Presentatie van Henk Houtman over buurtpreventieteams (BVT)
Henk Houtman is betrokken geweest bij de oprichting van het BPT in Morgenweide en
heeft jarenlang deel uitgemaakt van dit team. Het minimaal aantal vrijwilligers om een
BPT te kunnen laten functioneren ligt bij 15, aldus Henk. De gemeente en de stichting
Voor Welzijn verlenen veel ondersteuning bij het oprichten van een BPT. Er wordt een
draaiboek geleverd voor het opstarten en laten functioneren van het BPT en er wordt
subsidie verleend voor de aanschaf van benodigdheden zoals portofoons, hesjes en
fietsen. Er dient eerst een bestuur voor het BPT opgericht te worden. Dit bestuur moet
een coördinator hebben. De vrijwilligers lopen nooit alleen, men loopt normaliter in
groepjes van 2 of 3 en meestal loopt men met meerdere groepjes tegelijk. In
Morgenweide loopt men normaliter met 2 a 3 groepjes tegelijk door de wijk. Bij het
begin van een patrouille belt het team via een speciaal nummer in bij de politie, zodat
ze op hoogte zijn en sneller ter plaatse kunnen zijn indien nodig. Het patrouilleren
gebeurt alleen overdag en ’s avonds, maar normaliter niet na 11 uur ’s avonds,
aangezien er dan vanuit het politiebureau Ypenburg minder politieondersteuning
geleverd kan worden, in verband met een lagere bezetting aan personeel. Het BPT
controleert onder andere of bewoners hun auto’s hebben afgesloten en waarschuwt
autobezitters indien dit niet het geval is.
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Presentatie van Jaap Mooibroek van het Stadsdeelkantoor over buurtpreventieteams
(BVT)
Bosweide is de enige deelwijk van Ypenburg die nog geen BPT heeft, wat een reden kan
zijn voor het gestegen aantal woninginbraken. Sinds dat Morgenweide een actief BPT
heeft is het aantal inbraken daar juist gedaald. Het bestuur van het BPT sluit een
convenant met de gemeente en de politie waarin duidelijke afspraken gemaakt
worden. De subsidieverlening kan via de bewonersvereniging Bosweide verlopen. De
gemeente biedt ook nog cursussen aan aan de vrijwilligers van het BPT. Het BPT kan
verder opgenomen worden in een stedelijk netwerk van BPT’s.
De WhatsApp groepen van Bosweide
Er zijn 3 groepen momenteel in Bosweide:
Wingerd alert met Walter Guljé als beheerder
Guirlande alert met Josée Schut-Mudde als beheerster
Boswinde alert met Céline Kanters als beheerster
De regiegroep voor de WhatsApp alerts bestaat uit deze 3 personen en verder nog uit
Arie-Simon Kranendonk. Deze groep is bezig met het verbeteren van het WhatsApp
netwerk van Bosweide, aangezien de Wingerd groep met 100 leden al vol is en de
andere groepen ook snel
vollopen. Als protocol voor het
gebruik van WhatsApp binnen
deze groepen geldt: SAAR
Signaleer
Alarmeer (normaliter de
politie)
WhatsApp
Reageer
Dus nog voordat er een
WhatsApp berichtje gestuurd
wordt, dient, indien de situatie
voldoende verdacht is, de
politie via 112 gealarmeerd
worden
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Presentatie van Westvlietbewaking
Westvlietbewaking heeft enige tijd geleden een offerte aan de bewonersvereniging
Bosweide gestuurd met daarin verschillende opties voor surveillance in Boswinde. De
kosten van een surveillance-ronde door Bosweide van 15 minuten met auto zijn 18,75
euro. Deze kosten zijn onafhankelijk van het tijdstip, dus ook ’s nachts betaald men
deze prijs. Men kan zelf kiezen hoe vaak per dag en hoe lang er gesurveilleerd moet
worden. Westvlietbewaking heeft er sterk de voorkeur voor dat de bewoners zich en
groupe inschrijven en betalen. Dat zou betekenen dat of de bewonersvereniging
Bosweide of een andere groep als intermediair tussen Westvliet en de bewoners op
zou moeten treden en dan ook verantwoordelijk zou zijn voor het innen van het geld
van alle bewoners die meedoen. De kosten per bewoner hangen sterk af van hoeveel
adressen er mee doen. De surveillant krijgt een lijst van alle adressen die meebetalen
en zal de surveillances daarop afstemmen. Alle huizen die meebetalen krijgen een
bordje aan de deur waarop te zien is dat Westvlietbewaking het betreffende huis
bewaakt. Op dit moment zijn er al 30 bewoners in Bosweide die hun alarm op de
alarmcentrale van Westvliet hebben aangesloten. Deze bewoners zullen, als ze zich bij
de groep die voor de surveillances willen betalen aansluiten, korting krijgen.
Afsluitende discussie over veiligheid
Er was aan het einde van de avond nog een levendige discussie over verschillende
veiligheidsaspecten. De verlichting rondom de Bosplas werd als te gering bestempeld.
Verder was er met name over de risico’s van
de aanwezigheid van iemand in onze wijk die
beveiligd moet worden een heftige discussie.
Het werd duidelijk dat verschillende
bewoners, die dicht bij die persoon in de
buurt wonen, zich ernstig zorgen maken en
graag meer informatie wensen over wat ze
moeten doen als er iets gevaarlijks gebeurd.
De wijkagent zegde toe te proberen contact
te maken met de beveiligingsentourage om
te vragen of die iets over
veiligheidsprotocollen zouden kunnen
vertellen.

