Presentatie Veilig wonen voor StadsdorpThee op dinsdagmiddag 8 november
2011 Apollo First hotel door C.F.M. (Kees) Jansen, lid bestuur SDZD / voorheen
veiligheidsadviseur Burgemeester van Amsterdam



Er is een heel kleine kans dat u in de buurten waar wij wonen iets overkomt.
Kijk maar naar de cijfers over (on)veiligheid in ons werkgebied
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De Prinses Irenebuurt komt niet afzonderlijk voor in de gepubliceerde
veiligheidsstatistiek; alleen als onderdeel van het gebied Buitenveldert West / Zuid
WTC. De kenmerken van de Irenebuurt wijken zullen echter niet al te zeer afwijken
van die van Buitenveldert West / Zuid WTC als geheel, zodat onderstaande cijfers bij
benadering ook gelden voor de Irenebuurt afzonderlijk.
Buitenveldert
West / Zuid WTC

Jan t/m
2006 2010 dec
2010

Aangiften

478

Mei
2010 t/m
april
2011

487

Veiligheidsindex
objectief
Veiligheidsindex
subjectief
Geweld

46

45

59

60

33

30

Inbraak

60

62




Toelichting

totaal aantal Buitenveldert
West / Zuid WTC
indexcijfer voor onveiligheid
in 2003 is dit op 100 gesteld;
dus sindsdien sterk verbeterd
dit zijn absolute aantallen,
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heel Buitenveldert West /
Zuid WTC

Maar u woont in de grote stad en dat betekent dat u op uw hoede moet zijn en
blijven.
We weten allemaal van nare gebeurtenissen in onze directe omgeving. Ik ga u
daar nu niet naar vragen, want ik weet zeker dat u zonder probleem inbraken




weet te noemen en erger nog berovingen op straat, soms met geweld en het
allerergste, een overval met geweld in eigen huis.
Wij moeten extra alert zijn, want wij worden door rovers en overvallers gezien
als een extra kwetsbare groep.
Want wat wil een crimineel? Zoveel mogelijk buit in een zo kort mogelijke tijd
met een zo klein mogelijk risico. Wat betekent dat ?

Praktische tips op straat
Riskante situatie: alleen ’s avonds/’s nachts, bijv. van station Zuid naar huis, van
tramhalte naar huis, van laat bezoek in de buurt










Kijk om u heen.
Als u merkt dat u gevolgd wordt, spreek iemand en vraag of hij/zij met u
meeloopt naar huis.
En als er niemand in de buurt is, bel dan aan bij het dichtstbijzijnde huis en
vraag of men u thuis wil brengen of even te mogen wachten tot het
(veronderstelde) gevaar geweken is.
Vermijd dit soort situaties: ga bijv. met meer mensen uit.
Als u toch aan ziet komen dat u ’s avonds laat lopend naar huis moet, bijv. van
station of halte,
neem een taxi (betaal extra als de chauffeur weigert vanwege het korte ritje),
of vraag StadsdorpZuid via de pagina Wie helpt wie op onze website,
of onze coördinatoren om begeleiding door een lid dat in de buurt woont.

Praktische tips op straat en thuis
Riskante situatie: Als u uw voordeur openmaakt met de huissleutel.









Middel tegen diverse delicten op straat: een schone en nette buurt werkt
preventief.
Geef verloedering altijd door aan het stadsdeel.
Doe er zelf ook wat aan (bijv. zwerfvuil opruimen).
Let op verdacht gedrag in de buurt, bijv. een auto met onduidelijke types die te
lang in de straat staat en kennelijk observeert.
Noteer kenteken / waarschuw de politie (0900 – 8844)
Zorg voor goede verlichting bij de voordeur (vooral benedenhuizen Prinses
Irenebuurt, maar toch ook Apollobuurt en de flats Beethovenstraat als je ’s
avonds laat thuiskomt.
Heb niet veel geld bij u als u uitgaat of in huis.

Praktische tips thuis
Riskante situatie: Als u alleen thuis bent en er wordt aangebeld.


Zie hieronder de tips van de politie op www.politie-amsterdam-amstelland.nl
(>thema’s > oplichting aan de deur>Tipkaart)






doe nooit zomaar open!
kijk eerst door het raam, deurspion of
gebruik de intercom
vraag wie de persoon is en wat deze komt
doen, vraag om een legitimatie
 wees bedacht op zielige praatjes of
smoezen die oplichters gebruiken om
binnen te komen





vertrouwt u het niet,
bel dan meteen de politie op 1 1 2
geef nooit uw bankpas / pincode af
blokkeer direct uw bankpas wanneer u
bent bestolen of opgelicht
afspraak met een bedrijf aan huis? zorg
at er een bekende bij u aanwezig is



Extra tip van Stadsdorp: bent u echt oud en alleen thuis, of ligt u ziek op
bed, doe dan gewoon nooit de deur open, tenzij u tevoren weet wie er op
dat tijdstip langskomt. Vraag aan leveranciers of controleurs altijd om een
concrete afspraak. Laat pakjes afgeven bij de buren, gesteld die zij meer
zelfredzaam zijn dan u.



Hoe u woont bepaalt mede de mogelijkheden van preventie, bijv.
benedenwoning: je kunt beter zien wie er voor de deur staat; vraag dan bijv.
om Identiteitsbewijs door de brievenbus te steken.

Meer doen aan preventie






Maar u kunt meer doen aan preventie:
Zorg voor een deurtelefoon als u die nog niet hebt.
Maar in deze tijd is een deurvideo/ deurtelefoon beter en ook betaalbaar.
Video vooral belangrijk voor bovenwoningen, maaar u kunt ook bedlegerig
zijn in uw benedenwoning.
Een van onze leden heeft zich degelijk georiënteerd en start nu een
gezamenlijke inkoopactie, opdat onze leden een goed apparaat krijgen
(verplaatsbare draadloze monitor is een aantrekkelijke optie) tegen korting.
(Toelichting van dit lid wel uitgesproken, maar wordt hier niet weergegeven.)

Toch Slachtoffer ?








Zie thema Overval op www.politie-amsterdam-amstelland.nl . Hieruit de
volgende tips:
Overvallers komen meestal voor geld. De dader wil dit zo snel mogelijk in
handen krijgen zonder herkend te worden. Hoe kunt u het beste handelen als
u ondanks de maatregelen toch slachtoffer wordt:
Accepteer dat u overvallen wordt, speel niet de held, werk mee en blijf zo
rustig mogelijk.
Geef het geld/goed waarom gevraagd wordt af.
Kijk en blijf kijken om een zo goed mogelijk signalement aan de politie te
kunnen geven.
Let goed op de stem en het uiterlijk van de overvaller (niet op het wapen).

Na een overval:






Bel 112 en/of druk op de overvalknop.
Blijf overal af i.v.m. politieonderzoek.
Laat een (geïnstrueerd) persoon buiten de politie opwachten.
Vraag getuigen te blijven (of noteer hun naam, telefoonnummer en adres).
Denk aan nazorg (bv Slachofferhulp)

Extra tip van StadsdorpZuid:




Plak sticker met alarmnummers bij de telefoon. Vooral 112.
Doe voor nazorg indien nodig ook een beroep op onze coördinator.
Als u lichamelijk letsel hebt opgelopen en uw ziektekostenverzekering betaalt
niet voor behandeling, kunt u een beroep doen op het Schadefonds
Geweldsmisdijven: www.schadefonds.nl

Trainingen politie


De politie biedt samen met Stadsdeel Amsterdam Zuid per wijk
voorlichtingsbijeenkomsten ‘Hoe voorkom je oplichting aan de deur’ aan.
StadsdorpZuid is met de politie in gesprek om zo’n bijeenkomst in
januari/februari 2012 voor onze gebied te houden. Nader bericht volgt.

Vragen en discussie
Levendige discussie, kort en krachtig, geen verslag.

Cjn/sdzd/11:11:2011

