
› Naar inhoudsopgave

 INTERVIEW  Gemeente, politie en justitie pakken woninginbraken samen aan

AMSTELVEEN 
GOOIT DE 
DEUR OP SLOT

De gemeente Amstelveen werd de afgelopen jaren 
geconfronteerd met een flinke stijging van 

het aantal woninginbraken. Voor burgemeester 
Jan van Zanen reden om zich persoonlijk in te zetten 

voor een intensieve aanpak. “Een inbraak heeft zo’n 
enorme impact op de slachtoffers, dat elk geval er een 

te veel is. De aanpak van woningin braken staat in onze 
gemeentelijke top 3 van veiligheids thema’s dan ook 

op nummer een, twee en drie.”

door Robbie Keus 

 A
mstelveen lijkt op het eerste gezicht een 
Walhalla voor inbrekers. Een rijke gemeen-
te, met inwoners die dure spullen in huis 
hebben, genoeg groen om je als inbreker 

in te kunnen verstoppen en een perfecte verbinding 
met de A9, waardoor je in een mum van tijd kilome-
ters verwijderd bent van de plaats delict. Dit zijn 
waarschijnlijk belangrijke factoren voor de enorme 
stijging van het aantal woninginbraken in de jaren 
2007 tot 2010. Een stijging die burgemeester Van 
Zanen aan het hart ging. “Woninginbraak is een 
high impact crime die het veiligheidsgevoel van 
 burgers een knauw geeft. Bovendien praat een 
inbraak zich rond. Daardoor heeft het niet alleen 
effect op de getroffen bewoners, maar ook op 
de buren, vrienden en familie.” >>

VEEL ANIMO
Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van 
Amstelveen, blijkt wel uit de animo voor de voor-
lichtingsbijeenkomsten over woninginbraak. Vorig 
jaar kwamen hier ruim 2000 belangstellenden op af. 
“Voorlichting aan bewoners is slechts een van de 
maatregelen die de gemeente samen met de politie 
neemt”, vertelt Van Zanen. “De politieregio Amster-
dam-Amstelland zet in Amstelveen negen extra 
rechercheurs in. Zij zijn specifiek vrijgemaakt voor 
de aanpak van woninginbraak. Daarnaast is er in 
een prioteam Woninginbraak in het leven geroepen, 
bestaande uit acht agenten.” 

‘De politie houdt bij 
elke woninginbraak 
een buurtonderzoek’

Om de politie te ondersteunen bij de opsporing 
van inbrekers, is een warmtebeeldcamera aange-
schaft en staat een helikopter stand-by. Daarnaast 
is Burgernet ingevoerd, waarvoor zich binnen een 
maand al 3300 deelnemers aanmeldden. Inmiddels 
heeft Amstelveen het gewenste dekkingspercen-
tage bereikt. Verder is een preventieteam opgericht 
dat advies geeft aan mensen waar is ingebroken 
en ook aan de buren. De politie houdt bij elke 
woninginbraak een buurtonderzoek. Slachtoffers 
van woninginbraak kunnen via het preventieteam 
gebruik maken van een veiligheidsscan, om 
 herhaling te voorkomen.” 
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NEAR REPEAT
Het nieuwste middel in de strijd tegen woningin-
braak is near repeat. Dit is een methode gericht 
op het voorkomen van herhaald slachtofferschap. 
“Er loopt in de gemeente een pilot waarvoor de 
 politie zes specialisten heeft vrijgemaakt en waarin 
de gemeente met vier toezichthouders participeert. 
Near repeat maakt een analyse van buurten en 
 wijken die een verhoogd risico op inbraak hebben. 
Vervolgens zijn de medewerkers van het team 
 zichtbaar in de buurten aanwezig om te posten, 
verdachte situaties te ontdekken en om het 
 bewustzijn van bewoners te vergroten.

‘Ik ben blij dat al 
het sleuren niet voor 
niets is geweest’ 

Vooral bij dat laatste valt volgens de burgemeester 
nog een wereld te winnen. “Bewoners kunnen zelf 
het meeste doen om een inbraak te voorkomen. Ik 
ben met het preventieteam op stap geweest tijdens 
een achterpadcontrole. De eerste schuttingdeur die 
we tegenkwamen was gewoon open, waardoor we 
zo de tuin in konden. Dat gold ook voor de tweede. 
Bovendien konden we op dat adres ook zo het 
schuurtje in. Hier troffen we niet alleen fietsen aan 
die voor het grijpen stonden, ook hing er een huis-
sleutel aan een spijker. Bij de derde woning stonden 
de fietsen onafgesloten buiten en stak de huissleu-
tel in het slot van de achterdeur. Op zo’n middag 
vraag ik me wel af hoeveel extra politie ik nog moet 
inzetten. Het lijkt op dweilen met de kraan open.” 

TUINTJE GEWIED
Van Zanen vond dat gemeente, politie en justitie 
wel eerst zelf hun zaakjes op orde moesten hebben, 
voordat hij bewoners kon wijzen op hun verant-
woordelijkheid. Inmiddels zijn we zover dat ik tegen 
mijn inwoners durf te zeggen: ‘Wij hebben onze tuin 
gewied, nu is het ook aan jullie’. De grote inzet van 
de politie en extra beveiligingsmaatregelen hebben 
effect. Het blijkt in Amstelveen steeds moeilijker om 
een geslaagde inbraak te plegen. En terwijl het aan-
tal pogingen tot een inbraak een stijging vertoont, 

kwam het aantal geslaagde inbraken in een duik-
vlucht terecht. “Sinds de invoering van de aanpak is 
het aantal geslaagde inbraken structureel gedaald 
met zo’n vijftien procent. Dat niveau wil ik vasthou-
den, maar we zetten in op nóg minder inbraken.” 

SLEUREN
Dat dit geen grote woorden zijn, bleek een paar 
weken geleden toen de burgemeester de gemeente-
raad kon laten weten dat in de eerste maanden van 
dit jaar een daling van 20 tot 25 procent is gereali-
seerd. “Voor mij het bewijs dat de aanpak werkt. 
Zeker in een tijd dat de inbraken, zowel landelijk als 
hier in de regio, stijgen, ”zegt Van Zanen met enige 
vreugde. “Ik ben blij dat al het sleuren niet voor niets 
is geweest. Want het is niet vanzelf gegaan. Je moet 
flink investeren om dingen voor elkaar te krijgen. 
Als ik agenten vrijmaak voor woninginbraak, gaat 
dat ten koste van andere zaken. Gemeente, politie 
en justitie moeten keuzes maken en de financiële 
situatie is momenteel niet zo dat je flink kunt 
 investeren.” 

‘De daling is prachtig, 
maar we richten 
ons niet op korte-
termijnsucces’

De Amstelveense aanpak is bij andere gemeenten 
niet onopgemerkt gebleven. “Collega-gemeenten 
vinden het merkwaardig dat, in een tijd van stij-
gende inbraken, bij ons een spectaculaire daling 
plaatsvindt. Ik word regelmatig gebeld hoe we dat 
voor elkaar hebben gekregen.” Voor Van Zanen is dit 
overigens geen reden om tevreden achterover te 
leunen. “Dat we nu zowel regionaal als landelijk 
beter scoren, stemt tot tevredenheid. Maar de extra 
inzet op woninginbraken blijft de komende periode 
noodzakelijk. De daling is prachtig, maar we richten 
ons niet op kortetermijnsucces. Van verslapping 
kan zeker geen sprake zijn.” <<

De gemeente Amstelveen herbergt een van 
de grootste studentencampussen van Europa: 
Uilenstede. Campus Uilenstede ondergaat sinds 
2010 een forse herontwikkeling met uitbreiding. 
In het project werken de gemeente Amstelveen, 
de Vrije Universiteit en woningcorporatie DUWO 
samen. Als de campus helemaal klaar is, staan 
er zeven nieuwe woongebouwen met in totaal 
724 woningen. 

Woningcorporatie DUWO wil dat bewoners 
 zorgeloos kunnen wonen. “Veiligheid speelt 
vanaf de eerste plannen een belangrijke rol”, legt 
DUWO-directeur Jan Benschop uit. “Wij voelen een 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze 
bewoners en hun spullen. Dus alle plannen voor 
zowel de woongebouwen als het campusterrein 
toetsen wij integraal op veiligheid.” 

SLIM PLANNEN
Die veiligheid mag volgens Benschop best wat 
 kosten. Al is het volgens hem vooral een kwestie 
van slim plannen. “Door bij nieuwbouwprojecten 
en groot onderhoud direct na te gaan waar je  
de veiligheid kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van andere sloten of door dubbel 
glas. Je kunt het beter direct goed doen. Besparing 
op veiligheid is een kortetermijnbesparing, die 
op de langere termijn veel meer kosten met 
zich meebrengt.”

Voor nieuwbouwprojecten maakt de corporatie 
gebruik van de zogenoemde DUWO-formule voor 
studentenhuisvesting. “Een belangrijk onderdeel 

van deze formule is een toegepast Programma 
van Eisen voor nieuwbouw,” legt Benschop uit. 
“Dit betekent dat we, naast de verplichte eisen 
van het Bouwbesluit, nog een aantal extra veilig-
heidsmaatregelen nemen. Denk aan zaken als 
goed sleutelbeheer, sociale beheerders en nestor-
studenten die tegen een vergoeding in de gaten 
houden of alles reilt en zeilt op de campus.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Over de samenwerking met de politie en gemeente 
is Benschop tevreden. “Veiligheid moet je met ver-
schillende partijen oppakken. Bewoners hebben 
een heel belangrijke rol en uiteraard nemen wij als 
verhuurder ook onze verantwoordelijkheid. 
Daarnaast dragen de gemeente en de politie hun 
steentje bij. We hebben een eigen wijkagent waar-
mee het contact perfect verloopt. Hij kent de speci-
fieke problemen van een studentencomplex. Het 
contact is geformaliseerd door zijn deelname aan 
het veiligheidsoverleg van onze beheerders.”

Benschop is blij dat de gemeente de campus als een 
meerwaarde voor Amstelveen ziet. “De gemeente 
stelt zich flexibel op. Neem de afvalverwerking. 
Een studentencomplex als Uilenstede vraagt soms 
om andere maatregelen dan een reguliere woon-
wijk. Studenten verhuizen bijvoorbeeld vaker, dus 
staat er bij ons regelmatig grofvuil of een bankstel 
aan de straat. In overleg met de gemeente hebben 
we besloten dat er daarom wat vaker een wagen 
langskomt om die spullen weg te halen. Dat zijn 
heel  concrete afspraken waarmee je er samen voor 
zorgt dat het straatbeeld niet verloedert.”

VEILIGHEID OP 
AMSTELVEENSE 
STUDENTENCAMPUS 
UILENSTEDE
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