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pag. 5: Inzet BOVA team en detectiepoortjes in brandpoorten e.d. 1 nacht en dan weer weg? 
Gebeurt dit ad random of op basis van bepaalde aanwijzingen? 

Antwoord: De plaatsing en verwijdering van detectiesensoren in brandgangen wordt gedaan op 
basis van de hotspotkaart en politiedagrapportages. Indien er in een bepaalde wijk/buurt veel 
wordt ingebroken (afhankelijk van de MO) zal de politie overwegen extra inzet te plegen in die 
wijk/buurt.  

pag. 6: Kan de wijkschouw worden gezien als een meer gerichte voortzetting van de 
wijkbezoeken die in het verleden door het college en ambtenaren werden verricht? 

Antwoord: Nee. De wijkschouwen worden georganiseerd vanuit team OOV en zijn primair gericht 
op het voorkomen en aanpassen van onvolkomenheden en gebreken, met als doel het risico op 
woninginbraak te verkleinen. Woninginbraak kan het beste multidisciplinair worden aangepakt 
daarom zijn de wijkschouwen integraal en multidisciplinair opgezet en wordt eveneens gewerkt 
aan burgerparticipatie, sociale controle, preventie en subjectieve veiligheid conform het 
wijkgericht werken. De ambtenaren en uitvoerende partijen zijn altijd aanwezig. Het kan 
voorkomen dat bestuurders meegaan uit belangstelling en om het initiatief te ondersteunen bij 
bewoners en veiligheidspartners. 

pag 7: Hondenbezitters inschakelen als ogen en oren. Is hiervoor gekozen op basis van 
ervaringen elders? En zo ja wat zijn de ervaringen?  

Antwoord: Allebei. Voorheen heette dit Project Waaks. De ervaringen zijn overwegend positief 
omdat hondenbezitters veelal op niet courante tijden in de wijken aanwezig zijn en open staan 
voor een dergelijke samenwerking. Immers, aan hen wordt enkel gevraagd extra op te letten op 
specifieke zaken. Zij krijgen extra kennis en informatie van de veiligheidspartners om op 
specifieke zaken met betrekking tot woninginbraken te letten. Dit kan leiden tot een toename van 
de heterdaadkans en het oplossingspercentage van woninginbraken. Bijkomend effect is dat de 
subjectieve veiligheid over het algemeen toeneemt in de wijk.  

pag. 7: Bij het buurtonderzoek nieuwe stijl worden vrijwilligers ingeschakeld. Welke instantie is 
voor de selectie en aanstelling verantwoordelijk en is er elders al ervaring daarmee opgedaan? 

Antwoord: Politie Eenheid Den Haag blijft verantwoordelijk. Evenals de brandweer werkt de 
politie met vrijwilligers. De ruim 50.000 Nederlandse beroepsagenten worden ondersteund door 
3250 vrijwilligers. Meer dan de helft is 'executieve vrijwilliger' en heeft dezelfde bevoegdheden 
als 'gewone' agenten. Zij dragen ook een wapen. Het buurtonderzoek nieuwe stijl vraagt meer 
politie inzet en daarom is vanuit het politieteam Leiden Noord voorgesteld deze extra capaciteit in 
samenwerking met  de vrijwilligers in te vullen. 

 



 

pag. 7/8: Waarom moeten brieven aan hondenbezitters aangetekend worden verstuurd? 

Antwoord: Uit respect naar bewoners en zekerheid van aankomst is gekozen voor deze variant. 
Wanneer in de loop van het proces mocht blijken dat het ook via de reguliere post kan worden 
verzonden zal gekozen worden voor die variant. .  

pag. 23: Aansluiting met hulpverlening en zorg is een landelijk speerpunt vanuit de 
Veiligheidshuizen maar lijkt op dit moment nog niet altijd goed van de grond te komen. In 
Hollands Midden zijn veel zorgpartners inmiddels wel aangesloten bij het Veiligheidshuis. Wat 
moet er vanuit Leiderdorp worden gedaan om die aansluiting wel goed te krijgen? 

Antwoord: Dat is wat er de komende tijd onderzocht gaat worden. De domeinen veiligheid, (straf-
) en zorg moeten beter met elkaar worden verbonden. Met oog op reeds gestelde doelen op de 
diverse beleidsterreinen moeten er goede afspraken komen over verantwoordelijkheden en te 
hanteren werkwijze. Hierover zijn wij in gesprek met het Veiligheidshuis en diverse betrokken 
partners. 

pag. 25: Inzet Wereldhave voor veiligere omgeving. Hoe wordt dat in concreto aangepakt als het 
gaat om steeds terugkerende overlast jongeren bij bankje buiten bij Winkelhof? 

Antwoord:  Op dit moment wordt er samen met de in en rond  het centrum werkzame partners 
(brandweer, politie, Scorpion beveiliging, winkeliersvereniging, gemeente schoonmaakdienst) 
nauw samengewerkt met Wereldhave in de opstap naar het verkrijgen van de eerste ster in het 
kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden. In dit kader heeft Scorpion op 
verzoek van Wereldhave en de winkeliers extra inzet gepleegd op het tegengaan van overlast 
van hangjongeren op de buitengalerij van het centrum. Er is sprake van een lik-op-stukbeleid. Dit 
beleid zal ook na het behalen van de eerste ster worden voortgezet. Bij overlastsituaties wordt de 
jongere(n) direct de toegang tot het centrum ontzegd. Ook de politie zet zich extra in om overlast 
rondom het centrum tegen te gaan. Scorpion houdt ook zicht op de directe omgeving rondom het 
winkelcentrum en in de dagelijkse praktijk waarschuwen zij de hangjongeren op het bankje. Er is 
contact tussen de politie en Scorpion. Het gebeurt ook wel dat de politie, als daar aanleiding voor 
is, de jongeren wegstuurt. 
De eerste resultaten van dit strengere beleid zijn volgens de winkeliers bemoedigend. 


