
Vorige jaar is de politie op Goeree Overflakkee begonnen om 
kinderen te betrekken bij de zogenoemde  “witte voetjes actie”. 
Afgelopen school seizoen was dit goed bevallen. Schoolkinde-
ren, ouders, leerkrachten en bewoners waren zeer te spreken 
over dit initiatief. Daarom is besloten de actie dit jaar weer te 
doen. 

Hoe ziet het project eruit?
In de donkere dagen tijd is de politie samen met diverse part-
ners, buurtpreventie, gemeente, woningbouw en brandweer 
weer druk aan de slag om inbraken tegen te gaan. Bewoners in 
diverse dorpen worden attent gemaakt op openstaande ramen, 
deuren, enz , Daarbij krijgen ze tips om ze aan het denken te 
zetten. Om dit op een effectieve manier te doen organiseert 
de politie samen met de gemeente, buurtpreventieteams en 
corporaties op Goeree-Overflakkee buurtpreventieavonden met 
de naam Witte voetjes actie waarbij ook schoolkinderen van de 
groepen 7/8 van de basisschool meelopen. 

De buurtpreventieavonden zijn een onderdeel van deze actie 
van de politie om schoolkinderen van de groepen 7/8 van de ba-
sisschool in te lichten over veiligheid in het algemeen. Alle kin-
deren hebben op school een gastles gekregen van de politie en 
brandweer over veiligheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
ervaringen van ex-inbrekers, observatieoefeningen en filmpjes. 
Onder andere het leren kijken naar een situatie en het onthou-
den van signalementen van verdachte personen en bijvoorbeeld 
het nemen van foto’s van kentekens draagt al bij aan de kennis 
van de jeugd. Hierbij ondervinden ze door de oefeningen hoe 
moeilijk het is om een ‘boef’ te herkennen en welke kenmerken 
voor de politie van belang zijn om door te geven. 

Na deze voorlichting zijn de kinderen (en hun ouders) uitge-
nodigd om met een buurtpreventieavond van de politie, de 
gemeente en de buurtpreventieteams mee te lopen. Hierbij 
helpen de leerlingen met de controle van woningen in een wijk, 
waarbij gekeken wordt naar ramen die open zijn, schuren die 
open zijn en bijvoorbeeld auto’s zie open zijn. Ze bellen aan bij 

bewoners en spreken ze daarop aan. Daarbij worden ze gehol-
pen door de politie en buurtteams om ook tips en adviezen te 
geven. Als mensen niet thuis zijn, wordt er informatie achterge-
laten over de staat waarin het huis is aangetroffen en mogelijk 
ook een wit voetje. 

Gebeurt alles op 1 dag?
De voorlichting op scholen en de actie in de wijk zijn opge-
deeld. Er wordt een dag gepland waarop de voorlichting op de 
basisscholen in een wijk die meedoen plaat vindt. Ongeveer een 
week later vindt dan de buurtpreventieavond in dat dorp plaats.

In welk gebied vindt het plaats?
Elke maand wordt 1 dorp op Goeree-Overflakkee bezocht, waar-
bij per dorp meerdere basisscholen mee kunnen doen. De actie 
begint in oktober en gaan 6 maanden door, waardoor er zo’n 6 á 
8 dorpen bezocht kunnen worden. 

Wat levert het op?
Door in groepen de wijk in te gaan bereiken we in korte tijd 
heel veel mensen. We hopen dat de kinderen er iets van leren 
want Jong geleerd is Oud gedaan. Door ze nu al te leren om 
voor je weg gaat een rondje door het huis te gaan en te kijken 
of alle ramen en deuren op slot zitten, maar ook het slot van 
de schuur te controleren leidt hopelijk tot automatisch gedrag. 
Waarbij het op latere leeftijd voor deze kinderen gewoon is om 
alles goed af te sluiten als je van huis bent. De bedoeling is dat 
zij dit verhaal weer meenemen naar huis door er over te vertel-
len binnen hun eigen gezin. Vervolgens spreken we tijdens de 
actieavond zoveel mogelijk bewoners aan.  
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Janita de Ronde van de politie wijkteam Goeree is al jaren actief om voorlichting te geven over woninginbraken. De afgelopen 
twee jaar is er veel voorlichting gegeven op scholen. In het kader van het Donkere Dagen Offensief heeft Goeree Overflakkee 
het initiatief genomen om scholen nog meer te betrekken bij preventieactiviteiten in de wijk. Het project witte voetjes actie 
met leerlingen van basisscholen is daar een goed voorbeeld van.
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