
Ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid

Praktijkvoorbeeld studentenaanpak 
preventie woninginbraken

Maastricht heeft de meeste buitenlandse studenten, maar koos er bewust voor om studenten niet te labelen: “Zij zijn net zoals 
alle andere mensen, gewoon inwoner van onze gemeente.” En elke inwoner heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Maastricht heeft meer dan 
honderdduizend inwoners 
waarvan zo’n twintigduizend 
jongeren. In deze Limburgse 
gemeente staan mbo-, hbo- en 
universitaire onderwijsinstel-
lingen. Hier studeren ook de 

meeste buitenlandse studenten. Niet voor niets heeft de ge-
meente aandacht voor de studentenpopulatie. En dan wel heel 
concreet: de burgemeester is de afgelopen twee jaar tijdens de 
introductieweek bij maar liefst acht faculteiten van de universi-
teit langs geweest. 

Gemeentelijk projectcoördinator Rieneke Soumete blikt hierop 
terug: “Het was geweldig. Hij vindt het belangrijk om nieuwe 
inwoners een warm welkom te heten. Tegelijkertijd is hij bur-
gervader en dan mag je vanuit die rol ook wat kanttekeningen 
plaatsen. Daarom legde de burgemeester de spelregels voor het 
wonen in Maastricht uit. Later ging de politie hier verder op in 
en vertelde onder andere over het voorkomen van inbraken.”

De gemeente werkt voor de studentenaanpak samen met de 
politie (zie kader) maar ook met andere organisaties. Soumete: 
“Het programma Stad en Student bestaat al wat langer, maar 
sinds 2013/2014 werken we heel intensief samen.” Onder dit 
programma vallen verschillende werkgroepen waaronder 
Veiligheid en Integratie. Naast de gemeente en de politie 
nemen hieraan ook de onafhankelijke Maastrichter studenten-
raad, brandweer, onderwijsinstellingen en studentenvereni-
gingen actief deel. De samenstelling en intensiteit van deze 
samenwerking zijn wel afhankelijk van de noodzaak en actuali-
teit: “We komen nu bij elkaar als het nodig is en denken samen 
na hoe je studenten bewust kan maken over hun verantwoorde-
lijkheid en de gevolgen van hun gedrag. In het begin overlegden 
we vaker maar nu is de studentenaanpak onderdeel van onze 
dagelijkse routine.” 

Interview Rieneke Soumete
Procescoördinator Zelfsturing
Gemeente Maastricht

Controles en gesprekken
De gemeentelijke handhavers werken gebiedsgebonden met 
wijken onder hun hoede. Als ze actief zijn in buurten waar 
studenten wonen en/of uitgaan, hebben ze hier extra aandacht 
voor. “Mijn gebiedsgebonden collega’s gaan gesprekken met 
studenten aan. We merken dat daardoor bijvoorbeeld klachten 
over overlast verminderen. Er is veel meer interactie tussen 
klager en veroorzaker. Verder hebben we met de politie een 
flexteam dat reageert op klachten of op andere signalen. Als 
het nodig is, controleren we bij studentenhuizen op veiligheid, 
brandveiligheid en het aantal ingeschrevenen. Ook houden we 
steekproefsgewijs controles.”

Bovendien liep in 2014 de preventiecampagne ‘Ben jij het waard 
om beroofd te worden?’. De veiligheidscoördinator van de 
gemeente en de student-agent van de politie gingen samen de 
straat op en spraken studenten voor en na horecabezoek aan. 
“Ik ben zelf ook een keer mee geweest. De gesprekken gingen 
over de verschillende leefritmes van studenten en omwonen-
den waardoor die laatste groep zich soms onveilig voelt,” aldus 
Soumete. Zij trekt zich dit aan: “Het sociale domein en integra-
tie daarin is echt mijn ding. Zo ondersteunden we in 2014 de 
studentenraad om een stadsbrede bijeenkomst te organiseren. 
Thema was de student als buurmeisje of buurjongen: hoe ziet 
het studentenleven eruit ten opzichte van een gezinsleven?” 

http://www.gemeentemaastricht.nl/?id=695
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Paul Vermin, student-agent in Maastricht: “Ik ben de liaison 
binnen de politie voor de gemeente, universiteit, hbo, mbo 
en de grotere studentenverenigingen. Zo overleg ik regel-
matig met het bestuur van de grote studentenverenigingen. 
Wij hebben het dan bijvoorbeeld over hoe je kan integreren 
in de stad, wat de do’s en don’ts zijn, hoe je inbraak kan 
voorkomen en wat de regels zijn bij evenementen. Je merkt 
dat het contact zo laagdrempelig voor studenten wordt. Wij 
komen echt niet alleen, als er wat gebeurd is.”

“Wat goed werkt zijn onze burglar proof acties. Wij gaan 
dan op verschillende tijden hotspotwijken in. Daar versprei-
den we folders aan de deur met een persoonlijke uitleg. 
Tegelijkertijd houden we verkeerscontroles bij uitvalswe-
gen om eventueel mensen met inbrekerswerktuig aan te 
houden.”

“Ook al spreek je ze maar een minuut, bewustwording kun 
je creëren. Bij het uitdelen van folders of gadgets, zoals de 
flessenopener met Harm Alarm, is het belangrijk om de 
boodschap erbij te vertellen. Zo liet ik studenten tijdens 
de introductieweek eerst een blaastest doen. Daar was de 
boodschap: let op met alcohol in het verkeer. Daarna gaf ik 
hen de flessenopener met uitleg: in de tijd dat jij een flesje 
opent, opent een inbreker je deur.”

persoonlijke aanpak door politie

Bijeenkomsten zoals deze helpen bewust te maken dat er ver-
schillen zijn en dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid 
voor het eigen gedrag te nemen. 

Soumete wijst op nog een mogelijkheid voor gemeenten: een 
leefbaarheidsconvenant. Daarin leg je in begrijpelijke taal on-
derlinge afspraken tussen buurtbewoners en dus ook studenten 
vast. “Door studenten en andere bewoners met elkaar in con-
tact te brengen ontstaan op wijkniveau mooie initiatieven.” En 
uiteindelijk leidt dit contact ook tot meer sociale controle over 
en weer: een inbreker is dan zo gespot.

Studenten en andere bewoners in contact brengen

De bovenstaande twee foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken, kijk 
in de beeldbank. 
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