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Op stap met Wijkpreventieteam Noord
Het is al donker als de
vrijwilligers van het
Wijkpreventieteam Noord
zich verzamelen in een
zaaltje van wijkcentrum
Xiejezo. Na overleg
over de route en een
kopje koie gaat de
ploeg, gekleed in
speciale uniforms
en gewapend
met portofoons,
zaklantaarns
en – sinds kort –
legitimatiebewijzen
op pad. Thuis
in Zwijndrecht
patrouilleert een
stukje mee.
e i k li ks

Ee deel a de ij illige s a Wijkp e e ietea Noo d et de klok ee Wil o Lu
zite d , Ma el a Wi ge e , Mi a da Plate, Gizela Li d oos e Ri a do Kok. Foto’s: Thy e Stolk

Wijkagent Haci Erdogan is vandaag achtervang; hij staat paraat als de vrijwilligers
zijn hulp nodig hebben. “Wij zijn dan wel
de ore e oge a de poliie i het eld,
maar we houden ons uitdrukkelijk alleen
bezig met objecten,” legt Wilco Lubberink
uit. “Personen en overtredingen zijn de
taak a de poliie.

Succesvol

Het tea Noord is a ief si ds aart dit
jaar. Lubberink, die samen met Jaap van
Haate de oördi aie doet: Tea Nederhoven bestaat al langer, sinds begin
. Dat leek erg su es ol. )e zage
in die buurt de criminaliteit dalen. Reden
o ook ee tea op te zete i Noord.
Het team bestaat vanavond, behalve Lubberink, uit vrijwilligers van het eerste uur
Miranda Plate en Ricardo Kok en twee
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‘stagiairs’ van het net opgestarte Wijkpree ietea Ce tru , Gizela Li droos e
Marcel van Wingeren.

Pasteitjes
De vrijwilligers zijn nog geen 5 minuten
op pad en ze hebben al drie onafgesloten
auto’s ontdekt. “We komen dat natuurlijk
vaker tegen, maar drie open auto’s in een
rij is echt uitzonderlijk,” vertelt Van Wingeren. Plate: “Sommige mensen sluiten
hun auto bewust niet af. Die wagens zette
e op ee
la klist . Het heet gee
zin om deze mensen er op te blijven aanspreken.” “Kijk,” zegt Lubberink, “bij deze
auto is allee het a hterporier ope . Er
staat een kinderzitje in, dus we zoeken
een woning waar kinderen wonen. Hij
belt bij een woning aan; de auto blijkt van
de buren te zijn. De bewoner reageert

verrast als hij hoort dat zijn auto niet op
slot staat: Ik ga he gelijk afsluite !
pro e t a de e se reageert posiief,
zegt Lubberink. Dat sommigen hun werk
erg waarderen blijkt als hij even verderop
een paar pasteitjes aangeboden krijgt van
ee e o er: Lekker. Net uit de o e !

Kenteken

Bij lats is het atuurlijk oeilijker o de
eigenaar van een auto te vinden,” vertelt
Lubberink. “Dan bellen we de wijkagent,
die dan via het kenteken de eigenaar kan
opsporen.” Vanavond is de hulp van Erdoga ee aa tal keer odig. Het pre e ietea kijkt iet allee of poriere op slot
zite , aar ook of er aarde olle spulle
in geparkeerde auto’s liggen. “Jachtbuit,”
noemt Plate deze. “We zijn al heel wat tegengekomen: een keyboard, een auto vol

Red Bull en natuurlijk ‘gewone’ spullen
als laptops e telefoo s. Va a o d geet
een dure hengel aanleiding voor discussie. “Wel of niet aanbellen?,” vraagt Lubberink zijn collega’s. “Aanbellen,” besluit
Plate. He e
e te slote ook gedaa
toen we vorige keer golfclubs in een auto
zagen liggen.”

Voetjes

Behal e op auto s, lete de tea lede
ook op poorten, ramen en deuren. “Vinden we een openstaande poort, dan gaan
we natuurlijk niet met licht naar binnen
schijnen. Je zou zomaar iemand op ideeen kunnen brengen,” legt Lubbrink uit.
“We leggen dan een ‘voetje’ neer in de
tuin.” “We hebben ook een formuliertje
dat we in een onafgesloten auto kunnen
leggen. Bijvoorbeeld in bedrijfsauto’s of
als e eige are iet thuis trefe , ult
Plate aan. “Dat leggen we natuurlijk uit
het zicht, anders maken we het eventuele
dieven wel heel gemakkelijk.” Ze is zich
veel meer bewust geworden van haar
omgeving sinds ze lid is van het prevenietea : Je leert a ders kijke . Je ziet
eerder als er zi h erge s erda hte a i iteiten afspelen. Zo zag ik een keer in mijn
eigen straat dat een paar mannen met
lichten in auto’s aan het schijnen waren.
Toe he ik gelijk de poliie ge eld.

Meldingen

De rij illigers a tea Noord or e
inmiddels een hecht team. Plate: “Het is
gewoon leuk om te doen. Het is gezellig
onder elkaar, je bent in beweging en je
leert mensen kennen die je anders nooit
zou spreken. Verder help je de veiligheid
i je eige
ijk te erhoge . Dat geet
eel oldoe i g. Ik zeg aak tege
e sen: ‘Loop gewoon een keertje mee! Kijk
of het iets voor je is.” Leidde het surveillere a het pre e ietea i de egi dagen wel eens tot bezorgde meldingen
ij de poliie, tege oordig ete de
meeste bewoners wel wie we zijn,” vertelt Lubberink. “Onze aanwezigheid is gewoon geworden.”
Even verderop maakt
hij een foto van een
straatlantaarn die kapot is. “Dat geven we
via een app door aan
de gemeente.” Ook

Het tea
liggen.

o t olee t of auto’s goed zij afgeslote e of e gee

ee duidelijk iet eer ge ruikte iets
zonder voorwiel gaat op de foto. “Die laten we weghalen, want voor je het weet
staan er nog vijf wrakken bij!”

Drempel
Alle vrijwilligers vertellen dat ze bij de
eerste keer aanbellen wel een drempel over moesten.
“Voor mij is dat juist
waarom ik dit werk
ben gaan doen,” vertelt Kok. “Om úít
mijn comfortzone te stappen, mijn angste a hter e te late e asserie er te
worden.” “Je hebt ‘do’ers en not-do’ers’,”
i dt Lu eri k. Ik hoor e se so s
klagen over de buurt en dan vraag ik: ‘En
wat doe je er zelf aan?” Van Wingeren
ziet zichzelf meer als een denker dan een
doener: “Maar ik zei tegen me-

aa de olle spulle i het zi ht

zelf: en toch ga ik het doen!” Lindroos,
die nu voor de vierde keer meeloopt met
tea Noord o er ari g op te doe oor
team Centrum, hoorde via het wijkplatfor
a de pre e ietea s: Ik ko uit
Dordt en woon
nog maar anderhalve maand
in Zwijndrecht,
in het centrum.
We willen daar
ook een wijkpree ietea . We
zoeken trouwens nog collega’s voor het
Ce tru . Het is e ht hartsikke leuk o te
doen, dus ik hoop dat meer mensen zich
aanmelden.”

“Loop gewoon
een keertje mee!”

Aanmelden voor wijkpreventieteams in alle wijken kan via
info@wijkpreventie.nl.

Waa de
vrijwilligers
ope poo te
of tuinen aant efe , i de
bewoners de
volgende dag
dit ‘voetje’.
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