
Burgers kunnen de weelde van een eigen verantwoordelijkheid
voor de sociale veiligheid in hun leefomgeving goed dragen, blijkt
uit tal van buurtveiligheidsinitiatieven. Een voorbeeld is de wijk
Schothorst-Noord in Amersfoort, waar bewoners zelf in hun wijk
gingen surveilleren na brandstichting in een schoolgebouw.
Burgers moeten wel ondersteuning krijgen en valkuilen – zoals bij
buurtinterventieteams die ’s nachts buren en voorbijgangers
opjagen – leren omzeilen.

IN DE BUURT ZIJN 
REPORTAGE Burgers staan pal voor veiligheid
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door Kees Neefjes
Kees Neefjes in beleidssecretaris van Verdiwel.
Verdiwel is trekker van de speerpunt Welzijn
versterkt Veiligheid in het traject Welzijn
Versterkt.

Raadhoven is een buurt in de wijk Schothorst-
Noord in Amersfoort, die in de jaren zeventig en
tachtig is gebouwd. Autochtone middenklassers
vormen er veruit de meerderheid van de
bevolking, in totaal ruim 2200 zielen. Overal
mooie tuintjes en goed onderhouden openbaar
groen. Een Marokkaanse jongen wijst me
vriendelijk de weg naar het adres van de familie
Adriaens. Als Amsterdammer kun je je in deze
bijna rustieke buurt nauwelijks vandalisme
voorstellen. Toch stonden hier in de eerste uren
van 2004 de gymzaal en een ander lokaal in
lichterlaaie. Bewoners kwamen zelf in actie en
blikken terug.

“De gymzaal was afgefikt, een leslokaal was half
afgebrand en alle ramen waren stuk”, vertelt

Henk Adriaens thuis vanachter zijn koffie.
“Mijn kinderen zitten op die school. Ouders
zeiden:‘Wat is dit voor flauwekul? Dat kan toch
niet? De daders zijn kinderen uit onze wijk!’ Er
moest iets gebeuren.”“Toen besloten we met een
groep ouders om zelf in de buurt te gaan
surveilleren”, vult Daan Vosskühler aan.
“Het heeft vooral te maken met de locatie van de
scholen”, verklaart Adriaens.“We hebben daar
een groot schoolplein met daaraan drie scholen:

een katholieke, een christelijke en een openbare.
Zo is dat in heel Amersfoort opgebouwd: drie
dezelfde gebouwen, zodat niet de ene denomi-
natie kan zeggen dat de ander een beter school-
gebouw heeft. Het schoolplein is dus omsloten
door drie gebouwen. Een prachtige plek om te
spelen voor de kinderen. Maar ook voor jongeren

“Toen besloten we met een groep
ouders om zelf in de buurt te gaan
surveilleren”
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om te donderjagen. Want als de scholen dicht zijn,
is er geen toezicht. Maar er was ook al rottigheid
bij een aantal hangplekken. Daar werd gezopen
en geblowd en fikkie gestookt. Er waren
vernielingen aan prullenbakken, containers en
speeltoestellen.” Van een buurtbewoonster is zelfs
een keer een invalidenwagen vernield.

Vosskühler:“Toen zij een groep jongeren daarop
aansprak, werd ze nog bedreigd ook. Het is een
voorbeeld van slechte communicatie tussen
verschillende leeftijdsgroepen, waardoor groepen
jongeren met hun experimenteergedrag hun
gang kunnen gaan. De gemeente en het opbouw-
werk organiseren om de zoveel tijd avonden in de
wijken om te kijken wat voor onvrede er is.
Gewoonlijk komen daar een stuk of twaalf
buurtbewoners op af. Op de avond in ons wijk-
centrum kwamen driehonderd mensen hun
onvrede spuien. Ze waren boos op de gemeente en
zeiden dat ze het een bende vonden. Niet alleen
op dat schoolplein, maar in de hele wijk.
Jongerenwerkers en wijkagenten hebben weinig
tijd om zich in de wijk te vertonen en hun kennis
van de buurt is beperkt. Die kennis zit bij
bewoners, die op gelijk niveau met elkaar kunnen
communiceren. Daarom wilden we als bewoners
ook zelf de handen uit de mouwen steken.”

buurtsamenhang
Het surveilleren was effectief, maar er moest
meer gebeuren. Adriaens:“De directeur van een
van de basisscholen nodigde ons uit om eens
samen om te tafel te gaan zitten. Zo is project-
groep Raadhoven ontstaan. Femmie van Diest
van Stichting Welzijn Amersfoort is onze
coördinator. Zij coördineert en regelt alles, de
bewoners voeren uit. Niet alleen volwassenen,
ook kinderen zijn actief. De drie basisscholen
hebben een leerlingenwijkraad gevormd.
Leerlingen die daarin actief zijn, bedenken zelf
plannen om hun buurt veiliger te maken.” De
gemeente zette de ambitieuze campagne ‘Veilig
op straat’ op en zocht de samenwerking met alle
organisaties in de stad die daaraan een bijdrage
kunnen leveren. Daarbij heeft de gemeente een
veiligheidsmissie geformuleerd:“Wij streven
naar een lokale samenleving, waarin buren
elkaar kunnen aanspreken, waarin pleinen echt
openbaar gebied zijn, waarin bewoners weerbaar
zijn en zich beschermd weten, waarin de jeugd
een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als
basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden.”

De gemeente heeft vier hotspots aangewezen,
waarvan Schothorst er één is. Uit de extra gelden
zijn camera’s op het schoolplein in Raadhoven
geïnstalleerd en Schothorst heeft een officiële
jongerenontmoetingsplaats (jop) gekregen.
Bovendien is er extra ambulant jongerenwerk
gekomen. Projectgroep Raadhoven kreeg geld om
een wijkwebsite te maken. Een klus die Adriaens
met een andere buurtbewoner oppakte. De web-
site moet bijdragen aan de leefbaarheid in
Raadhoven en het veiligheidsgevoel van de
bewoners vergroten. Op de site worden buurt-
bewoners opgeroepen suggesties te doen voor de
besteding van het buurtbudget in hun wijk of
buurt. Er vinden discussies plaats over de jop en
over andere onderwerpen. Op 10 december 2005
maakte burgemeester Van Vliet-Kuiper de balans

“Jongerenwerkers en
wijkagenten hebben weinig tijd
om zich in de wijk te vertonen en
hun kennis van de buurt is
beperkt. Die kennis zit bij
bewoners, die op gelijk niveau
met elkaar kunnen
communiceren”



SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006 25

Illustratie: Hans Sprangers



26 SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006

op van de campagne Veilig op straat tijdens een
feestelijke manifestatie voor alle Amersfoorters.
De burgemeester zei dat de campagne een
succes was, wat onder meer bleek uit gedaalde
criminaliteitscijfers in de hotspots en in
Amersfoort als geheel. Schothorst-Noord werd
officieel als hotspot afgevoerd en kreeg een prijs
van 25 000 euro om het komende jaar verder te
werken aan buurtsamenhang. Speciaal voor de
bewoners van Raadhoven en de andere hotspots
was er een wintermaaltijd op het stadhuis.

zichtbaar aanwezig 
Toenemende mobiliteit, anonimiteit in de woon-
omgeving, schaalvergroting van scholen en
andere instellingen en automatisering van
dienstverlening leiden tot een vermindering van
contacten tussen burgers en overheid, burgers en
instellingen en burgers onderling. En dus tot
minder ‘sociaal vertrouwen,’ constateert de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). In
zijn advies Sociale veiligheid organiseren pleit de
raad voor het organiseren van “herkenbaarheid in

de publieke ruimte”. De aanbevelingen hebben
onder meer betrekking op het ondersteunen van
burgers, zodat die een eigen verantwoordelijk-
heid op zich kunnen nemen voor de sociale
veiligheid in hun directe leefomgeving. Toen
RMO-voorzitter Hans Adriaansens het eerste
exemplaar van Ogen & oren in de straat in
ontvangst nam, had hij deze al gelezen en
verklaarde hij in zijn inleiding:‘Deze brochure
geeft handen en voeten aan ons advies’.

In de handreiking maakt Marten van Harten
onderscheid tussen drie modellen van buurt-
veiligheidsinitiatieven: straatcontactpersonen,
buurtinterventieteams en buurtbeheergroepen.
Projectgroep Raadhoven is een voorbeeld van het
model van straatcontactpersonen. Het bouwt
voort op de oorspronkelijke buurtpreventie-
projecten, maar legt een sterkere nadruk op
sociale veiligheid. De organisatie is informeel, het
welzijnswerk biedt reguliere ondersteuning en
kan eventueel burgers mobiliseren om zich bij het
netwerk aan te sluiten. De burgers signaleren
waar sprake is van onveilige situaties, en samen
met de politie, het welzijnswerk en eventueel ook
andere partners, zoals woningcorporaties en
scholen, proberen zij tot een effectieve mix van
preventieve en repressieve maatregelen te
komen. Buurtinterventieteams bouwen voort op
de ervaringen van buurtvaders en de landelijk
bekende Nachtpreventie in de Haagse Schilders-
wijk. Buurtpreventie Bolnes in Ridderkerk is een
voorbeeld van een Buurtinterventieteam. Bijna
tweehonderd burgers surveilleren eens per twee
of drie maanden in duo’s door hun wijk en hebben
daardoor het aantal auto- en woninginbraken
meer dan gehalveerd. Een ander voorbeeld zijn de
Buurtouders in Schiemond in de Rotterdamse
deelgemeente Delfshaven, die een oogje houden
op de buurtjeugd. Met hun herkenbare kleding
zijn buurtinterventieteams frequent en zichtbaar
aanwezig op straat. Gewoonlijk krijgen ze
ondersteuning van het welzijnswerk, de politie

www
Het advies van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling – Sociale veiligheid organiseren.
Naar herkenbaarheid in de publieke ruimte – is te
downloaden van www.adviesorgaan-rmo.nl
Zie voor meer informatie over Raadhoven de
wijkwebsite: www.buurtraadhoven.nl

Buurtinterventieteams bouwen
voort op de ervaringen van
buurtvaders en de landelijk
bekende Nachtpreventie in de
Haagse Schilderswijk
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en van woningcorporaties. Buurtbeheergroepen
vormen het derde model, waarvan diverse
varianten bestaan. Zoals de Jongeren Veilig
Stadshart Almere en Beheergroep De Hoven in
Leiden. De eerste is actief in het winkelcentrum
van Almere, de tweede opereert in het semi-
openbare gebied van een corporatie. In dit model
zijn burgers betrokken bij zowel de fysieke als de
sociale veiligheid. Op straat zijn ze aanspreekbaar
als vertrouwenspersonen enerzijds terwijl ze
tegelijkertijd gesprekspartners zijn van de
gemeente en andere organisaties, zoals de politie,
woningcorporaties, projectontwikkelaars en
winkeliersverenigingen. Gewoonlijk treedt het
welzijnswerk op als begeleider en intermediair
in brede samenwerkingsverbanden.

valkuilen 
Per model geeft Van Harten aan hoe burgers en
professionals een buurtveiligheidsinitiatief van
de grond kunnen krijgen. Bovendien beschrijft hij
per model een of meerdere valkuilen en hoe de
betrokken burgers en professionals kunnen voor-
komen dat ze in zo’n valkuil tuimelen.‘Bewoners
worden verklikkers van de politie’ is de valkuil
voor straatcontactpersonen. Om die situatie te
voorkomen, moet men het voor elkaar zien te
krijgen dat bewoners hun veiligheidsproblemen
formuleren en suggesties voor oplossingen
opperen. Er is dus een breed draagvlak nodig voor
de oplossingen van veiligheidsproblemen. Een
valkuil voor buurtinterventieteams is dat zij ’s
nachts buren en voorbijgangers gaan opjagen.
Een berucht voorbeeld is de Rotterdamse
knokploeg ‘De Wandelclub’, die drugsdealers,
drugsprostituees en hun klanten uit de buurt
wilden verjagen. Deze valkuil kan men vermijden
door ervoor te zorgen dat professionals van de
politie of het welzijnswerk of beheermede-
werkers van gemeente en woningcorporaties
direct acties laten volgen op signalen van de
buurtinterventieteams.

Een valkuil voor de beheergroepen is dat enkele
‘buurtburgemeesters’ de dienst uit gaan maken,
met alle willekeur van dien. Dergelijke sleutel-
figuren zijn vaak moeilijk te vervangen door
anderen. Een manier om deze valkuil te omzeilen
is dat welzijnswerkers of opbouwwerkers door
activerend onderzoek nieuwe sleutelfiguren
opsporen en ondersteunen. De belangrijkste
succesfactor is dat de competenties van burgers
worden versterkt. Van Harten beschrijft wat voor
training burgers van buurtveiligheidsinitiatieven
krijgen in Den Haag. Verdiwel werkt plannen uit
om in 2006 pilots op te zetten, zodat nog meer
duidelijkheid over faal- en succesfactoren van
buurtveiligheidsinitiatieven ontstaat. Bovendien
gaat Verdiwel de mogelijkheden na om op
meerdere plekken in het land trainingen aan te
bieden voor actieve burgers en voor professionals
die deze burgers ondersteunen. <<

Ogen & oren in de straat. Ondersteuning van
buurtveiligheidsinitiatieven van Marten van Harten is
een uitgave van de Vereniging van Directeuren van
lokale Welzijnsorganisaties (Verdiwel). De publicatie is
gratis te bestellen via verdiwel@xs4all.nl


