
‘Het was stikdonker in de Molenwijk. Je kon 
echt niks meer zien,’ vertelt Freeda Verburg, 
brein en coördinator van het project SMS Alert 
Onze Molenwijk in Amsterdam-Noord. ‘Door 
kortsluiting was de stroom in de hele wijk 
uitgevallen. Ik stuurde direct een sms-bericht 
naar de deelnemende wijkbewoners en vroeg 
of ze wilden controleren of niemand vast zat in 
de liften of in de garages van de flats. Daarna 
belde ik 112 en de energieleverancier. Even 
later zag ik politieauto’s de toegangswegen van 
de wijk inrijden. Toen hoorde ik plotseling: 
‘Beng, beng, beng…. Er werd geschoten.’ 

Politiehelikopter 
Freeda en haar partner kunstenaar Henk Veen 
zitten op de hoekbank met twee honden naast 
zich. Ze steken een sigaret op. De balkondeur 

gaat op een haakje voor frisse lucht.  
Freeda: ‘Achteraf bleek het een overval door 
twee gewapende mannen op een taxichauffeur. 
Ze dachten gebruik te kunnen maken van de 
donkere situatie. Gelukkig wemelde het van de 
politie in de wijk en kon een van de overvallers 
worden opgepakt. De ander zag kans om te 
vluchten. Buurtbewoners die aangesloten zijn 
bij SMS Alert sms’ten elkaar voortdurend over 
waar de verdachte zich zou kunnen ophouden. 
De volgende dag vloog een politiehelikopter 
over de wijk. Toen een van de bewoners een 
onbekende, zich vreemd gedragende man op 
een parkbankje zag,  snelde de politie erop af. 
Het bleek een “stille”. Daar moesten we later 
wel om lachen. Maar uiteindelijk kon de 
voortvluchtige overvaller worden opgepakt. We 
weten wat er speelt in de wijk en kennen de 

Bewoners uit de Amsterdamse Molenwijk treden 

gezamenlijk op tegen verloedering, overlast en criminaliteit 

door met elkaar te sms’en. Politie, woningcorporaties en de 

buurtbewoners zien een duidelijke verbetering in de wijk. 

‘We kunnen samen overal tegen optreden. Nu alleen nog een 

mobiele wijkrechter.’
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flatwoningen waar rare dingen gebeuren’, 
aldus Freeda.

Geschilderde verkeersborden
Drieënhalf jaar geleden meldde de 
Amsterdamse buurtregisseur Gerard Zwarts 
dat de wijk ernstig achteruit ging. Steeds 
vaker kregen wijkbewoners te maken met 
brandstichtingen, overvallen, inbraken en 
autodiefstallen. Bewoners durfden ’s avonds 
niet meer naar buiten. Freeda en Henk 
vroegen zich af hoe ze de wijk weer veiliger 
konden krijgen. Zij kwamen met het idee van 
project SMS Alert Onze Molenwijk.
De Molenwijk staat bekend als een soort 
voorloper van de Bijlmermeer. Vijftien flats van 
tien verdiepingen herbergen 1500 woningen. 
De gebouwen staan in een autovrije parkach-
tige omgeving.  
Freeda is geboren in de Molenwijk en kent veel 
bewoners. Henk is kunstenaar en heeft veel 
contacten met jongeren uit de wijk. ‘Niet dat 
het alleen om jongeren gaat’, aldus de 
oprichters, ‘want we hebben meer zeiksnorren 
in de wijk dan vervelende jongeren.’
Freeda en Henk genereerden aandacht voor 
hun project met door Henk kunstzinnig 
beschilderde verkeersborden. 
Er kwamen kunstborden met de teksten als 
“Zwart(s) rider” (verwijzend naar de wijkagent) 
bij de bushaltes in de wijk, “Geen gezeik in de 

Molenwijk” op strategische plaatsen tegen 
wildplassen of “Heb me lief” tegen dierenmis-
handeling. De PR-campagne werkte. Iedereen 
in de wijk had het over de beschilderde 
borden. Buurtbewoners werden opgetrom-
meld en de politie kreeg de “verkeersborden” 
op het bureau aangeboden. Er kwamen flyers 
over wat te doen tegen de brandstichtingen en 
hoe ouderen zich konden weren tegen 
overvallers. SMS Alert was snel een begrip in 
de wijk.  

Zonder subsidie
SMS Alert is een simpel systeem en gemak-
kelijk op te zetten. Henk: ‘De deelnemers zijn 
bewoners die de handen uit de mouw willen 
steken. Als iemand een verdachte ziet, belt of 
mailt hij ons. Wij versturen dan een groeps-
sms. Die krijgt de politie ook binnen. Door die 
sms’jes staan bewoners direct in contact met 
elkaar. Alle muren zijn weg. Als er op het 
voetbalveldje hier beneden iets gebeurt dan 
sms’en we even wie er gaat kijken.’  
Veertig gescreende deelnemers behoren tot 
de eerste ring van het alert. Een tweede ring 
van twintig bewoners doet mee als er extra 
oren of ogen nodig zijn. Daarnaast hebben 
negenendertig instanties zich aangesloten: 
verschillende afdelingen van de politie, 
streetcorner workers, winkeliers en woning-
corporaties. ‘Met één alert hebben we 

                   Bewoners houden hun wijk veilig

Zie jij wat ik zie?
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ongeveer honderd mensen die meekijken,’ 
weet Freeda. 
SMS Alert is helemaal zelf door de bewoners 
georganiseerd zonder enige subsidie. Ze 
betalen de geringe kosten van de sms’jes zelf.

Preventief
Nederland kent vanuit de overheid een aantal 
initiatieven die met SMS Alert werken. Maar 
het project SMS Alert in de Molenwijk werkt 
andersom. Burgers organiseren en beheren 
SMS Alert zelf en waarschuwen de politie als 
ze die nodig hebben. SMS Alert is géén 
Burgernet. Burgernet wordt door de politie 
ingeschakeld als de dief al heeft ingebroken. 
SMS Alert is een preventief project. ‘Zodra we 
iemand zien die zich vreemd gedraagt zenden 
we een groeps-alert uit. Zie jij ook wat ik zie? 
Soms maken we foto’s van vermeende 

inbrekers en sturen die door naar de politie. 
We voeren geen politietaken uit en gebruiken 
absoluut geen geweld. We zijn er alleen maar 
voor elkaar.’

Snoeien
Op een website van Henk (henkveen.nl) staat 
alle informatie over SMS Alert met protocollen 
en presentaties: bijvoorbeeld wanneer je wat 
aan wie sms’t en hoe je een duidelijk signale-
ment doorgeeft. 
Regelmatig vergadert de harde bewonerskern 
met politie, middenstand en woningcorporatie 
over gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Een 
incidentenlijst met alle sms-berichten en 
reacties wordt dan behandeld. 
 “…ik hoorde zojuist dat er weer 7 auto’s 
opengebroken zijn onder parkeergebouw 1. Ik 
ga er nu heen!!!”
“…zou jij morgen kunnen navragen wat de 
status is van de reparatie van de dranger van 
de deur van de garage. Vandaag stond hij weer 
wagenwijd open… ☹”     
Vanuit dit overleg worden activiteiten ontwik-
keld om de wijk leefbaar en veilig te maken. 
Zo meldt iemand tijdens de laatste vergade-
ring op 1 oktober dat een specifieke hoek in de 
wijk door teveel begroeiing duister (lees: 
onveilig) is geworden. Afgesproken wordt dat 
aan het einde van dit jaar flink gesnoeid zal 
worden. Andere bewoners vertellen dat op een 
kruising aan de randweg relatief veel ongeluk-
ken gebeuren. De politie zal een speciaal 
onderzoek uitvoeren. 

 ‘Vroeger deden we wel vier tot vijf keer per 
week een alert uit. Dan vroegen we: zie jij wat 
ik zie? Gaan we de politie bellen of niet? In het 
eerste jaar behandelden we per vergadering 
wel acht A4-tjes vol ellende,’ herinnert 
Freeda zich. ‘Dat is binnen drie jaar terugge-
bracht tot één pagina. Je hoort zo vaak dat 
mensen zeggen dat ze niks kunnen doen aan 
criminaliteit in de wijk. Dat ze er geen vinger 
achter kunnen krijgen. Maar dat is niet zo,’ 
vindt coördinator Freeda. ‘Door ons SMS Alert 
kunnen we overal tegen optreden.’ 

Intimideren
Het ergst vonden ze dat oudjes uit de wijk 
thuis overvallen werden. 'Meestal gebeurde 
dat vanuit het winkelcentrum door een 
groepje criminelen. Ze luisterden bijvoorbeeld 
gesprekken af die buurtbewoners met elkaar 
deelden. Met die informatie werd dan later bij 
het slachtoffer aangebeld. Ze zeiden dan: “Uw 
man is ziek en ik zou hem graag even gedag 
zeggen.” Zo kwamen ze binnen en haalden ze 
alles leeg.
Met de deelnemers van SMS Alert hebben we 
toen afgesproken om met z’n allen naar het 
winkelcentrum te gaan om letterlijk te laten 
zien dat we hun in het vizier hadden. We 
hebben zelfs foto’s van ze staan maken. Heel 
intimiderend. Een van de overvallen vrouwtjes 
is nu ook deelneemster van SMS Alert. We 
hebben haar geleerd hoe ze met een mobiel-
tje om kan gaan en haar computerlessen 
gegeven. Dat doen wij ook. We zijn niet alleen 
SMS Alert, maar verzorgen ook evenementen 
en leggen huisbezoeken af om elkaar te  
leren kennen.' 

Beste vriendin
In het eerste weekend van oktober heeft 
Freeda twee maal een groeps-alert verstuurt. 
Eentje over een overval op een geldtransport 
in een aangrenzende wijk waarbij de overval-
lers waarschijnlijk de Molenwijk waren 
ingevlucht. ‘We zagen een politiehelikopter 
boven de wijk cirkelen, politie in burger 
rondlopen en politieauto’s rondrijden. Om te 
weten wat er aan de hand was belde ik met 
112. Ik ken iedereen bij de meldkamer. Zij 
vroegen mij of ik een alert wilde versturen 
naar de bewoners om op de uitkijk te  
gaan staan.’ 
De andere groeps-alert ging over een paar 
jongens die de boel met graffiti hadden 
ondergespoten. 
Freeda: ‘Een van die jongens bleek de zoon 
van mijn allerbeste vriendin. Ik heb met haar 
en haar zoon gesproken en stelde voor om de 

troep schoon te maken. In eerste instantie 
wilde de zoon dat wel doen, maar haar 
ex-man stak er een stokje voor. Hij zei: “We 
gaan helemaal niks schoonmaken.” Het is 
lastig, maar de melding ligt nu toch bij  
de politie.’

Roethofprijs
Het project is succesvol, kost nauwelijks iets 
en kent alleen maar winnaars. Met name op 
het gebied van overlast is sprake van een 
aanzienlijke verbetering. De woningcorpora-
ties meldden dat het aantal reparaties als 
gevolg van vandalisme en vernieling overdui-
delijk is afgenomen. De politie kon meerdere 
verdachten aanhouden en  vaker met succes 
preventief opereren door participatie van 
buurtbewoners. En bewoners voelen duidelijk 
dat zij het verschil in hun eigen wijk maken. 
Geen wonder dat er veel belangstelling is bij 
bewoners en politie van andere wijken. 
Ook vanuit het OM wordt het project met 
interesse gevolgd. Hoofdofficier Theo Hofstee 
directeur bedrijfsvoering Henk Boland van 
parket Amsterdam en (voormalig hoofdofficier 
van Amsterdam) PG Herman Bolhaar hebben 
gezamenlijk het project SMS Alert aangemeld 
voor de Hein Roethofprijs. Zij komen af en toe 
ook naar de SMS Alert vergaderingen.
‘We hebben de afgelopen keren gesproken 
over alternatieve straffen, slachtoffers en lik 
op stuk-beleid. We hebben gezegd dat we wel 
een mobiele rechter willen die bewoners in de 
wijk berecht,’ vertelt Henk Veen. ‘Of een 
schandpaal. Dat zou leuk zijn.’
Intussen zit Freeda op het puntje van de bank. 
‘Eigenlijk weten we ons geen raad als we die 
Roethofprijs winnen. Wat moeten we met al 
dat geld? We willen het niet op onze privé-
bankrekening. Het geeft me echt kopzorgen.’  
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‘Met één SMS 
Alert hebben 
we ongeveer 
honderd 
mensen die 
meekijken’

Hein Roethof
Het project SMS Alert is genomi-
neerd voor de Hein Roethofprijs. De 
Hein Roethofprijs is op 29 oktober 
uitgereikt aan een van vijf genomi-
neerden voor het beste initiatief in 
Nederland om criminaliteit te voor-
komen of sociale veiligheid te  
bevorderen. De prijs bestaat uit 
20.000 euro en een beeldhouw-
werkje. Wie de prijs heeft ontvangen 
is bij het ter perse gaan van dit blad 
nog niet bekend. 


