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Het antwoord op raadsvraag 52 geeft aanleiding tot de volgende nieuwe raadsvraag: 
 
 
1. Graag  ontvangen wij een kopie van de volgens het antwoord op 19 mei verzonden 

 uitnodiging aan hondenbezitters om mee te doen met de whatsapp groep. 
Zie bijlage. 
 

2. Er wordt gesproken over overleg met een hondenvereniging. Welke vereniging is dat, en 
wanneer en met wie vond dat overleg plaats. Hoeveel leden heeft deze vereniging?  Graag 
ontvangen wij graag het verslag van dat overleg. 
De strekking is dat ten tijde van de formulering van het Uitvoeringsplan ten behoeve van het 
Integraal Veiligheidsbeleid, het plan bestond om hondenbezitters uit te nodigen om 
waakzaam te zijn, om zo te helpen om criminaliteit tegen te gaan. Indertijd, begin dit jaar, is 
ons voornemen telefonisch besproken met een van de oprichtsters van ‘Hondenvrienden van 
Leiderdorp’, die een facebook-site hebben met 177 volgers. Zij stond positief tegenover het 
‘ogen en oren-project’, evenals de politie. Er is zijn geen verslagen gemaakt van de 
telefoongesprekken. Uiteindelijk is er dus voor gekozen om de hondenbezitters uit te nodigen 
voor deelname aan Burgernet en Whatsapp Wijkpreventie. Dit is inmiddels gebeurd. Ook zal 
er nog een gezamenlijke bijeenkomst komen in september, waarin – ook aan aanwezige 
hondenbezitters – zal worden uitgelegd hoe een-en-ander functioneert.   
 

3. Graag ontvangen wij een nadere uitleg  van het antwoord op vraag 6. Welke relatie heeft dat 
antwoord op de vraag? 
In relatie tot het veiligheidsbeleid zijn de onderwerpen verbinding, regie en daadkracht 
inmiddels uitvoerig besproken. Er worden op alle mogelijke manieren lijntjes gelegd tussen 
de verschillende maatregelen (te denken valt aan de koppeling van het ‘ogen en oren-project’ 
aan de Whatsapp-groepen en Burgernet). Met regie wordt bedoeld dat de gemeente de 
ontwikkelingen en de grote lijnen bewaakt en acties initieert, maar niet de gehele uitvoering 
voor haar rekening neemt. We moeten het samen doen met al onze partners. De daadkracht 
is af te lezen uit het uitvoeringsplan, waarin concreet de acties staan beschreven. In de 
evaluatie is, conform de zelfde opbouw, aangegeven wat de stand van zaken is, per 
onderwerp. Voor wat betreft het project ‘extra ogen en oren’ is eerder al aangegeven dat er in 
mei nog geen brief was uitgegaan naar de hondenbezitters. Zeer kort nadat dit zich 
openbaarde, is de brief alsnog verstuurd. 
  



4. Waaruit blijkt het succes van die whatsapp groepen?  Hoeveel concrete meldingen heeft dit 
bij de politie opgeleverd en wat was het effect van die meldingen?  
De Whatsapp Wijkpreventie groepen bestaan sinds januari 2016 en hebben geen 
management beheersystemen zoals Burgernet. Het betreft een burgerinitiatief dat door de 
gemeente en politie actief worden ondersteund, maar waarmee geen beheerskosten zijn 
gemoeid. Het Whatsapp-netwerk is vanaf het moment van de start met gemiddeld 250 
aanmeldingen per maand gegroeid en is daarmee een zeer snel groeiend netwerk, met oog 
voor (on)veilige en verdachte situaties binnen Leiderdorp. Doordat de wijkagenten zijn 
aangesloten en snel kunnen reageren op situaties en vragen van inwoners worden 
betrokkenheid vergroot en ergernissen voorkomen. Overigens is er een specialist van de 
politie toegevoegd aan het LDP Wijkpreventie netwerk om de effectiviteit van deze netwerken 
te onderzoeken. Er is nu nog geen uitkomst van dit onderzoek beschikbaar. 
Ook draagt burgerparticipatie bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang hetgeen voor de 
veiligheidssituatie van grote betekenis is. De verbetering van het veiligheidsgevoel is een van 
de doelstellingen uit het IVB (subjectieve onveiligheid).  
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datum : 19 mei 2016 
kenmerk : Z/14/001511/59086 
betreft : Uitnodiging Burgernet en LDP Wijkpreventie 
 
 
 
Geachte hondenbezitter, 
 
 
Doe mee  en vergroot de veiligheid in uw wijk! 
Als hondenbezitter laat u elke dag de hond uit bij u in de wijk, ook op momenten dat er misschien 
minder mensen op straat zijn. U loopt meestal vaste rondjes en omdat u zo vertrouwd bent met uw 
eigen omgeving, vallen afwijkende situaties u wellicht snel op. Hierbij kunt u denken aan een 
onbekende in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto's rommelen of verdachte 
personen die rondhangen op straat. Bij het zien van een verdachte of een risicovolle situatie kunt u 
direct 112 bellen. De politie is vervolgens zo snel mogelijk ter plaatse. (Voor minder urgente zaken kunt 
u bellen met 0900-8844). 
  
Burgernet 
Sinds enige tijd bestaat er in Leiderdorp de mogelijkheid om aan te sluiten bij Burgernet, een 
telefonisch netwerk van inwoners, politie en gemeente. Deelnemers krijgen een bericht via hun 
telefoon als de politie op zoek is naar een verdachte van een misdrijf of naar een vermist persoon. Als u 
meedoet bepaalt u zelf hóe u meedoet: u kunt aangeven of u oproepen wil ontvangen op uw vaste of 
mobiele telefoon en of u bijvoorbeeld wel of niet 's nachts oproepen wilt ontvangen.  
 
Whatsapp Wijkpreventie  
Daarnaast bestaat er “LDP-Wijkpreventie”, een initiatief waarbij u samen met uw wijkbewoners in een 
Whatsapp groep chat zit en verdachte situaties kunt doorgeven aan elkaar. LDP-Wijkpreventie maakt 
gebruik van de gratis berichtenapp Whatsapp, welke door heel veel mensen gebruikt wordt en door 
zowel de gemeente Leiderdorp als de politie gesteund en gevolgd wordt. 
 
Beide initiatieven kunnen helpen om criminaliteit tegen te gaan. Vanwege uw frequente aanwezigheid 
op straat, ook op tijdstippen dat er weinig mensen op straat zijn, vragen we u om mee te doen. Als we 
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samen met andere inwoners, politie en gemeente alert zijn, kunnen we met elkaar de veiligheid in de 
wijk vergroten. 
 
Hoe? 
Als u op onze uitnodiging in wilt gaan, kijk dan op dan op: https://www.burgernet.nl/aanmelden en op 
http://www.ldp-wijkpreventie.nl/registreren/ om u aan te melden.   
 
Informatieavond Burgernet en Leiderdorp-Wijkpreventie 
Overweegt u mee te doen aan Burgernet en/of Whatsapp-Wijkpreventie, maar wilt u er eerst meer van 
weten of komt u er met de websites niet uit, dan bent u van harte welkom tijdens de informatieavond 
in het gemeentehuis van Leiderdorp. In september is er een bijeenkomst waarbij het team veiligheid 
van de gemeente, onze wijkagenten en initiatiefnemers van Leiderdorp-Wijkpreventie u nader zullen 
informeren over beide initiatieven en vertellen hoe het werkt. De exacte datum wordt nog aan u 
bekend gemaakt via een uitnodigingsbrief met programma en in het Leiderdorps Weekblad.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
L.M. Driessen 
 
Burgemeester Leiderdorp 

https://www.burgernet.nl/aanmelden
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