
› Naar inhoudsopgave

De openbare ruimte in de stad inrichten 
volgens de eisen van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). Dat ambitieuze 
doel stelde de gemeente Deventer zich 
ruim vijf jaar geleden. Volgens burge-
meester Andries Heidema en Jos Reijerink 
van de staf Veiligheid werpt de aanpak 
vruchten af. “Het PKVW helpt om met 
beperkte middelen goede resultaten 
te bereiken.” 

 Deventer werpt politiekeurmerk in de strijd tegen inbraak

‘ PKVW VOOR-
KOMT ELLENDE 
ACHTERAF’

door Robbie Keus
De auteur is journalist bij Tekstbureau Alfa te Amsterdam.

 E
en veilige woon- en leefomgeving staat 
hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente 
Deventer. Dit komt goed tot uitdrukking in 
het raadsbesluit dat bepaalt dat zoveel moge-

lijk woningen worden gebouwd onder keurmerk en 
dat de openbare ruimte wordt (her)ingericht volgens 
de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). “We toetsen nu al onze ruimtelijke plannen 
aan de eisen van het PKVW”, vertelt Jos Reijerink van 
de staf Veiligheid. “Denk aan zaken zoals voldoende 
en effectieve verlichting, de aanwezigheid van vei-
lige routes, sociale controle en de afwezigheid van 
schuilplekken of vluchtroutes voor criminelen.” 

BEPERKTE MIDDELEN
Burgemeester Andries Heidema voelt zich persoon-
lijk betrokken bij de aanpak van woninginbraken 
in zijn gemeente. “Als burgemeester geef je hoge 
 prioriteit aan sociale veiligheid en zeker ook aan 

een high impact crime zoals woninginbraak. 
 Tege lijkertijd moet je je ook realiseren dat de 
 middelen om dat te bereiken, beperkt zijn. Het 
PKVW helpt om met beperkte middelen goede 
 resultaten te bereiken. Uiteindelijk is het de burger 
– soms rechtstreeks en soms via een bouwer – die 
kiest voor de maatregelen. De gemeente kan wel 
maatregelen promoten en mensen bewustmaken. 
En als aan vullende maatregel zorgen dat de inrich-
ting van de openbare ruimte ook bijdraagt aan 
de sociale veiligheid.”
 
In 2001 besloot de gemeenteraad van Deventer dat 
woningen en de woonomgeving moesten voldoen 
aan het PKVW. In het kader van de ambitie Veilige 
Stad werd in 2006 via een raadsbesluit herbevestigd 
dat het keurmerk de norm zou zijn voor woningen 
en openbare ruimte. En de ambitie van de gemeente 
ging nog verder. Voor de periode 2006-2010 stelde 
de raad als doel dat alle winkel centra en bedrijven-
terreinen het Keurmerk Veilig Onder nemen (KVO) 
zouden krijgen. Heidema: “Het KVO versterkt hier 
zowel de bewustwording als het uiteindelijke 
effect van de PKVW-inspanningen in de gemeente. 
Ook in winkelgebieden wonen mensen en vaak 
 sluiten deze locaties aan op  woonwijken.” 

WENNEN
De nieuwe werkwijze was in het begin wel even 
wennen voor de ontwerpers en de projectleiders 
binnen de gemeente. “Gemeentelijke regie op de 
toepassing van het PKVW is meer dan een besluit 
nemen. Je moet het bij elk project al aan het begin 
onder ieders aandacht brengen”, benadrukt de 
 burgemeester. “In 2007 hebben we deze taak belegd 
bij de speciaal daarvoor opgerichte staf Veiligheid. 
Al snel bleek dat het begrip sociale veiligheid nog 
niet was ingeburgerd bij ontwerpers, projectleiders 
en teamleiders. Bij de start bleek dat men hier 
onvoldoende prioriteit aan gaf. We hebben echt 
alles uit de kast moeten halen om hen te overtuigen 
van het nut van het PKVW.” 

>>

In Deventer is het 
Politiekeurmerk Veiig 
Wonen de norm voor 
woningen en de open-
bare ruimte / foto: 
Liesbeth Dingemans. 
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Die eerste reactie is volgens Reijerink wel logisch. 
“De projectleiders en ontwerpers hebben bij de 
inrichting van de openbare ruimte al met enorm 
veel regels te maken. Als er dan wat bijkomt, roept 
dat in eerste instantie weerstand op.” 

‘Een hele generatie 
projectleiders en 
ontwerpers kan  
het PKVW dromen’

Reijerink wilde dat het politiekeurmerk echt tussen 
de oren van de projectleiders en ontwerpers zou 
komen. Iedereen volgde een training over het PKVW. 
Om het belang van de opleiding en het keurmerk 
binnen de gemeente te onderstrepen, nam ook de 
burgemeester deel aan het praktijkgedeelte van de 
cursus. “Dat maakte wel indruk. We hebben nu een 
hele generatie projectleiders en ontwerpers die het 
PKVW kunnen dromen. Het is een behoorlijke inves-
tering, maar die betaalt zich op termijn terug.”

NIET HALVERWEGE
Alle betrokken partijen merkten in de praktijk dat 
de eisen van het PKVW niet vertragend of kostenver-
hogend werken. “Het is wel zaak om al in een vroeg 
stadium rekening te houden met de eisen”, weet 
Reijerink. “Als je halverwege het traject met het 
PKVW aankomt, frustreer je het proces. De kosten 
lopen daarmee flink op.”

Deventer hoopt andere partijen te inspireren om 
met het keurmerk aan de slag te gaan. Op woning-
niveau zijn de bouwers en woningcorporaties nu 
aan zet. “We hebben met twee corporaties en met 
veel bouwers een convenant afgesloten. Daarin 
is vastgelegd dat ze bij bouwprojecten en bij 
 her ontwikkeling gebruikmaken van het PKVW”, 
 vertelt Reijerink.

Bij kavelverkoop verzorgt de gemeente standaard 
PKVW-voorlichting. “Maar we kunnen niet eisen dat 
de kopers het PKVW ook daadwerkelijk gaan toepas-
sen. We kunnen ook geen sancties toepassen. Wat 
we wel kunnen doen, is uitleggen dat 90 procent 
van de PKVW-eisen al is vastgelegd in het Bouw-
besluit en dat de bewoners dus maar 10 procent zelf 
hoeven op te pakken. Het gaat om veelal kleine, 
goedkope oplossingen, waarmee je veel ellende 
kunt voorkomen.”

OVERTUIGEN
Vooral in oudere wijken met veel particuliere wonin-
gen is volgens burgemeester Heidema veel winst 
te behalen. “We zouden graag meer gehoor vinden 
bij eigenaren van woningen in oudere wijken, zodat 
daar eveneens minder gelegenheid bestaat voor 
gelegenheidsinbrekers. Daarmee zou ook die 
 bewoners de ellende van inbraak worden bespaard. 
Het probleem is echter: hoe overtuig je de woning-
eigenaren van de noodzaak van het PKVW? Want 
het is uiteindelijk de burger die besluit om maat-
regelen te treffen.” 

‘De baliemedewerker 
wijst bij een aangifte 
op het PKVW’

De gemeente verzorgde al eerder voorlichting op 
hotspots, plekken waar veel inbraken plaatsvinden. 
In Deventer gaat het om de oude stadswijken die in 
een schil om het centrum liggen. Maar de bewoners 
in deze wijken blijken moeilijk te motiveren voor het 
PKVW. Reijerink: “Hun prioriteit ligt bij andere 
zaken, totdat er daadwerkelijk een inbraak plaats-
vindt. We hebben daarom met de politie afgespro-
ken dat de baliemedewerker bij een aangifte wijst 
op het PKVW. Zo proberen we het ijzer te smeden 
als het heet is.”

Liever heeft Reijerink dat bewoners, maar ook 
 corporaties en projectontwikkelaars, het PKVW 
omarmen voordat het misgaat. “We hebben in de 
stad te maken met onveilige plekken die met het 
PKVW voorkomen hadden kunnen worden. Het 
resultaat is dat we, door deze fouten in het verleden, 
de problemen nu moeten oplossen met camera’s, 
hekken of extra toezicht. Deze oplossingen achteraf 
zijn per definitie duurder en minder elegant.”

Reijerink noemt een concreet voorbeeld. “Het 
gebouw waar een deel van de gemeente nu tijdelijk 
gehuisvest is, werd in de jaren 80 gebouwd. Het is 
ontworpen als kantorencomplex. Het was voorzien 
van een ondergrondse parkeergarage waaraan een 
fietsverbinding was gekoppeld, dwars door de gara-
ge. Een paar maanden na opening leidde dit tot een 
recordaantal auto-inbraken in de parkeergarage. 
Terwijl iedereen had kunnen bedenken dat je met 
een vrij toegankelijke parkeergarage zonder sociaal 
toezicht om problemen vraagt. Na verloop van tijd is 
de route afgesloten en de fietsverbinding omgeleid, 
met alle bijkomende kosten. Ik ben er van overtuigd 
dat het ontwerp binnen het PKVW al in een vroeg 
stadium was afgekeurd en dat er in de ontwerpfase 
voor een andere oplossing was gekozen.” 

LAAGDREMPELIG
De invoering van het raadsbesluit lijkt in Deventer 
zijn effect niet gemist te hebben. De landelijke 
 stijging van het aantal woninginbraken is aan 
de Hanzestad voorbij gegaan. Naar de reden van 
de dalende trend in Deventer kan Reijerink slechts 
 gissen. “We vermoeden dat het voor een deel te 
 danken is aan het relatief hoge aantal PKVW- 
woningen in de gemeente. Ruim een kwart van 
ons woningbestand is PKVW-gecertificeerd. Voor 
een aantal nieuwbouwwijken geldt zelfs dat zowel 
de woningen als de omgeving volledig aan de eisen 
van het PKVW voldoen. Voor ons is dat geen reden 
om op onze lauweren te rusten. Het is onze ambitie 
om het aantal woninginbraken nog verder terug 
te dringen.” 

Deventer kiest nu vooral eenvoudige, laagdrempe-
lige maatregelen. Het liefst zou Reijerink het PKVW 
door middel van subsidie promoten. “Maar dat zit er 
in deze tijden van bezuiniging niet in. Maar maatre-
gelen zoals een Witte Voeten-actie of Waaks kunnen 
ook een enorm effect sorteren.”

AFVOERPUTJE
Jaarlijks vindt er verantwoording plaats over veilig-
heid in een voortgangsrapportage aan de gemeen-
teraad. Daarin staat informatie over de toename van 
het aantal PKVW-certificaten en de ontwikkeling 
van de politiecijfers omtrent woninginbraken. 

‘Het gevaar is dat 
woninginbraak van 
de politieke agenda 
verdwijnt’

“De daling van het aantal woninginbraken met 
20 procent tussen 2010 en 2011 maakt ons uniek in 
de regio”, stelt Reijerink. “Het gevaar is echter dat 
woninginbraak daardoor geleidelijk van de politieke 
agenda verdwijnt. Door de stijging van het aantal 
woninginbraken in andere gemeenten zie je dat het 
onderwerp daar meer prioriteit krijgt. Ook in Deven-
ter lijkt het aantal inbraken – ondanks alles – in 2012 
weer te stijgen. Als we in Deventer achteroverleu-
nen, loop je het gevaar dat er een waterbedeffect 
optreedt. We willen koste wat het kost voorkomen 
dat we het afvoerputje van de regio worden.”<<
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