Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41,
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente
Leeuwarden
Datum: 6 oktober 2017
Onderwerp: Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Geacht college,
Vandaag, 6 oktober 2017, kopte het Friesch Dagblad over de inbraakgolf in de Leeuwarder wijken
Dde Vossepark en Camminghaburen. Volgens Misdaad in kaart waren er in Leeuwarden dit jaar
alleen al 156 inbraken of pogingen tot inbraak. Een inbraak is een zogenaamde high impact crime
welke diep ingrijpt op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Wij stelden in april van dit jaar
vragen aan het college en riepen op tot het gebruik maken van het Criminaliteits Anticipatie
Systeem om zo onder andere inbraken en straatroven te voorkomen. De VVD vroeg de laatste jaren
ook regelmatig naar het opzetten van een gezamenlijk veiligheidsaanpak een samenwerking tussen
buurt, ondernemer, politie en onder andere de gemeente door bijvoorbeeld het stimuleren van
actieve whatsapp buurtgroepen. Naar aanleiding van het recente nieuws heeft de VVD de volgende
vragen:
1. Kunt u aangeven of de politie inmiddels gebruik maakt van het Criminaliteits Anticipatie
Systeem en deze inzet om High Impact crimes te voorkomen?
2. Zo nee waarom wordt dit beproefde systeem nog niet ingezet?
3. Bent u bereid om tot een uitgebreide gezamenlijke veiligheidsaanpak te komen, zoals
bijvoorbeeld succesvol gehanteerd door de gemeente Almere?
De door de politie ontwikkelde witte voetjes campagne
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/witte-voetjes/ zorgt er voor
dat mensen worden gewezen op inbraakgevoelige punten van hun woning.
4. Bent u bereid om bij de politie te bevorderen dat deze witte voetjes campagne tijdens de
wintermaanden actief onder de aandacht wordt gebracht bij de inwoners van de getroffen
wijken?
De VVD is een voorstander van het instellen van whatsapp buurtpreventie groepen. En wil dat het
voor buurtbewoners zo gemakkelijk mogelijk wordt om een buurtpreventie groep op te richten en
actief te houden .
5. Hoe stimuleert u actief het instellen van whatsapp buurtpreventie groepen?

De gemeente stelt nu dat de whatsapp borden zelf betaald moeten worden. Doorgaans zit daar een
probleem in straten en in wijken. Wie betaalt de rekening in de straat? Hoe doen we dat? Door de
inzet van whatsapp groepen vergroot je het aantal oren en ogen in de wijk en straat aanzienlijk. Daar
mag best wat tegenover staan.
6. Bent u bereid om de whatsappborden gratis beschikbaar te stellen aan opgerichte groepen?
Zo nee waarom niet?
Wij rekenen er op dat u deze vragen z.s.m. beantwoordt.
Namens de VVD Fractie,
Serge Hollander

