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LEIDERDORP - Het is een belangrijk thema: veiligheid. Iedereen wil veilig zijn, maar hoe verdeel je het 
geld dat ervoor beschikbaar is? Om van inwoners, raadsleden, instanties en verenigingen te horen wat 
zij belangrijk vinden, organiseerde de gemeente Leiderdorp maandagavond een bijeenkomst waarin 
men op een speelse wijze 'het geld' kon verdelen. 

Burgemeester Laila Driessen: 'Dit is dé avond op gebied van het integrale veiligheidsbeleid, waarin wij 
de verschillende takken van veiligheid onder de aandacht willen brengen. Het is een voorloper van het 
integraal veiligheidsbeleid wat wij gaan maken. Dat doe ik niet zonder de mening van de inwoners te 
peilen. Ik heb iedereen 1500 virtuele euro's gegeven, die kunnen ze op de zaken die ze belangrijk vinden 
plakken.' 

Meepraten 
Deze manier van meedenken werd ook door de inwoners gewaardeerd. 'Ik vind dit heel goed dat de 
gemeente dit doet en ik ben ook heel benieuwd wat er straks uit gaat komen.' aldus een van hen. 
Aanwezigen konden ook in gesprek met experts op een bepaald gebied, zoals Dennis van Kommer, 
teamchef van de politie Leiden Noord. 

Van Kommer: 'Er ligt een heel pakket aan keuzes en ja nu wordt dat heel concreet. Het dilemma dat de 
gemeenteraad heeft, hebben de mensen nu zelf, waar zou je willen dat het geld naartoe gaat?'  

Is dat veiligheidsbeleid erg belangrijk? 
'Dat denk ik wel, uiteindelijk op het moment dat je keuzes maakt, waar investeer je in? Waar liggen je 
prioriteiten uiteindelijk?' 

De meest belangrijke onderwerpen vonden de aanwezigen het aanpakken van cybercrime, 
wijkpreventie met extra BOA's en het aanpakken van verkeersonveilige situaties. 

'Ik denk met name op het gebied van cybercrime. Zeker als je kijkt naar ondernemers, maar ook met 
name naar de ouderen in onze samenleving. Dan zie je toch veel terug dat die vaker het slachtoffer 
worden van cybercrime.' 
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