
veiligheids 
krant soest

- Samen in een veilig Soest -

SoeSt maakt 
een punt van 

veiligheid
Je veilig voelen in je eigen huis, in je buurt, op 
weg naar school of je werk, naar de sportclub 
of gewoon als je de hond uitlaat. Wie wil het 
niet? Helaas is die veiligheid in onze tijd niet 
altijd van zelfsprekend. Daarom heeft de ge-
meente Soest veiligheid bovenaan de agenda 
gezet. Wat kunnen we doen om het aantal in-
braken te verlagen? Hoe kunnen we de over-
last van jongeren beperken? Hoe pakken we de 
illegale wietteelt aan? En ook: hoe kunnen we 
dat samen doen? Want hoe goed de overheid 
ook haar best doet, ze kan nooit overal tege-
lijk zijn. Dat u, als bewoner van de gemeente 
Soest, het inbrekers zelf een stuk lastiger kunt 
maken, leest u in deze Veiligheidskrant. Net als 
hoe u bijvoorbeeld een hennepkwekerij kunt 
herkennen. Bovendien maakt u kennis met de 
wijkagenten van de gemeente Soest, de ogen 
en oren van de wijk. 

met in dit nummer o.a.

WiJKaGenten SteLLen ZiCH Voor

StatiStieKen miSdriJVen

tipS teGen WoninGinbraKen

“VeiLiGHeid doe Je Samen”

Met deze Veiligheidskrant Soest wil de gemeente u 
informeren over wat wij doen om Soest (nog) veiliger 
te maken, maar ook wat u zelf daarvoor kunt doen. 

Vorig jaar zagen we een grote toename in het aantal 
woninginbraken in onze gemeente. Soest is zeker geen 
onveilige gemeente, maar de stijging in het aantal 
inbraken was opmerkelijk. Wij hebben toen een tiental 
maatregelen genomen om die groei in te dammen, 
naast een verhoogde inzet van de politie. Veel van die 
maatregelen hebben te maken met preventie, dus ervoor 
zorgen dat de kans op inbraak wordt verkleind. Dat 
varieert van goed hang- en sluitwerk tot signale-
ringsteams en de oplettendheid van hondenbezitters. 
In Soest-Zuid hebben bewoners signaleringsteams 
gevormd, die in goede afspraak met de politie door de 
wijk lopen. En vele hondenbezitters hebben zich aan-
gemeld voor ‘Waaks’, waarbij ze tijdens het uitlaten 
een oogje in het zeil houden. En natuurlijk is en blijft 
de politie alert, reageert op meldingen en geeft een 

hoge prioriteit aan (het voorkomen van) inbraken. 
Maar zelf kunt u ook veel doen. Een aantal tips leest u 
in deze krant. Na de zomer gaan we, als het ’s avonds 
weer donker wordt, door met onze inbraakschouwen. 
Hierbij loop ik met bewoners en politie door buurten 
om te zien wat preventief gedaan kan worden. De 
inbraakschouwen die ik tot nu toe heb gedaan met u 
waren zeer leerzaam.

Uiteindelijk is preventie niet zo ingewikkeld: je let op je 
huis en op elkaar om het de dief zo moeilijk mogelijk te 
maken. Preventie komt niet in de plaats van de politie, 
maar vult deze wel aan. Ook over andere vormen van 
criminaliteit en overlast leest u in deze krant. En de 
wijkagenten en wijkchef stellen zich aan u voor.

Ik reken op uw hulp. Want veiligheid doe je samen.

Dr. G. Mik
Burgemeester Soest



cijfers & weetjes
In de eerste vier maanden van dit jaar is het 
totaal aantal misdrijven in Soest met 21% gedaald 
ten opzichte van 2012. Het aantal inbraken 
daalde zelfs met 34%. Daarmee steekt Soest gun-
stig af. De daling in de hele regio was in deze 
periode maar 6% respectievelijk 10%. Het aantal 
misdrijven in Soest staat nu op het laagste ni-
veau sinds 2010. Deze positieve ontwikkeling is 
gesignaleerd door Bureau Regionale Veiligheids-
strategie, een bureau dat de gemeenten, het 
Openbaar Ministerie en de politie van Midden-
Nederland helpt onze regio veiliger te maken. 

Niet achterover zitten
Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de inzet 
van de gemeente, de politie en andere betrok-
kenen heeft gewerkt. Maar dat betekent niet dat 
we achterover kunnen gaan zitten. Woninginbraak 
heeft ook dit jaar nog de hoogste prioriteit. 
Niet alleen voor de politie en de gemeente, 
maar hopelijk ook voor bewoners. Want alleen 
een gezamenlijke aanpak kan de cijfers nog verder 
naar beneden brengen. Kijk voor meer informatie 
ook op www.stopdecriminaliteit.nl.

“de jeugd van 
tegenwoordig”

In flats, op zolderkamers of in kelders; illegale hennepkweek vindt op allerlei locaties 
plaats. Misschien ook wel bij u in de buurt? Een gevaarlijke toestand. Zo is de kans op 

brand bij een wietkwekerij zeventig keer groter dan bij een normaal woonhuis. En 
dan vergeten we nog maar even de stank en de lekkages die deze illegale teelt ver-

oorzaakt. Dus heeft u een vermoeden dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij 
is, bel dan de politie op 0900 8844 of meld het bij Misdaad Anoniem via 0800 
7000, het is voor uw eigen veiligheid. 

hennepkwekerij? u ziet het zo!
Waaraan u een hennepkwekerij kunt herkennen, hebben we even op een 
rijtje gezet:
•  Bij nieuwe bewoners wordt er wel heel vaak in muren of plafonds geboord
• De bewoners zijn nooit thuis en als ze komen zijn ze maar een uurtje binnen
• Bij uw flat ziet u iemand met wel heel veel zakken tuinaarde slepen
• Bij een woning zijn de ramen altijd beslagen en ze staan ook nooit open
• In uw buurt valt de stroom vaak uit

• U hoort voortdurend een zoemend of ronkend geluid
Geef het door, dan zoekt de politie uit wie de eigenaar of huurder is. En is uw 

vermoeden terecht, wordt het pand vaak meteen ontruimd. 

’Natuurlijk heeft de jeugd recht op een 
plek.’ Aan het woord Ronald Reukers, 
teamleider wijkagenten Soest. ’En zo-
lang er geen overlast is, zien wij geen 
problemen. Maar is er overlast, dan 
stellen we een duidelijke grens en die 
handhaven we ook.’ 

’De jeugd wil gezien en gehoord worden, 
zeker tegenwoordig. Kattenkwaad hoort 
daar ook een beetje bij, maar als ze over-
last veroorzaken dan treden we op. Hoe 
we dat doen? We zoeken eerst contact 
met de jongeren, individueel of als groep. 

Ze aanspreken op hun gedrag, duidelijk 
aangeven waar de grens ligt, maar ook 
belangstelling tonen, wil nogal eens ge-
noeg zijn. Maar is er weer overlast, dan 

krijgen ze te horen dat we hun ouders via 
een brief op de hoogte brengen. Vinden 
ze niet leuk. Maar de ouders zijn en blij-
ven verantwoordelijk voor de opvoeding. 
Ik zeg altijd: toon interesse in je kind, blijf 
met je zoon of dochter in gesprek, ga sa-
men dingen doen. Dat werkt.’ 

Ronald Reukers voelt zich niet alleen be-
trokken bij zijn wijkagenten, maar ook bij 
de bewoners. ’Daar hoort de jeugd net 
zo goed bij. Kijk, we hebben middelen als 
bekeuringen en huisbezoeken, we kunnen 
HALT inschakelen of Bureau Jeugdzorg, 
maar alleen als het echt niet anders kan. 
Liever bouwen we een goed contact op. 
Met de jeugd zelf. Met hun omgeving.’ 
En bij echte overlast? ’Bij echte overlast, 
zoals vernielingen, bel dan meteen 112.’ 

Wietteelt

- Veiligheidskrant Soest - 

DAT WIL JE NIET IN JE BUURT

IntervIew ronalD reUkers | 

Ontwikkeling in de periode januari-april 2013  
t.o.v. januari-april 2012

Gemeente
Soest

Midden 
Nederland

Totaal misdrijven - 21% - 6%

Woninginbraken - 34% - 10%

Autokraken - 26% - 14%

Fietsdiefstal - 21% + 3%

Melding jongerenoverlast - 21% - 24%

Daling van 10% of meer

Daling of stijging minder dan 10%



Woninginbraak, het kan iedereen over-
komen ’Als beleidsadviseur Veiligheid 
realiseer ik me steeds vaker dat ie-
dereen slachtoffer van woninginbraak 
kan worden. Het maakt niet uit in wel-
ke buurt u woont of in wat voor huis. 
En hoe goed de politie ook haar best 
doet, ze komt altijd ogen en oren te 
kort. Daarom is het belangrijk dat be-
woners weten waar ze op moeten letten. 
Zo organiseert de afdeling Veiligheid 
van de gemeente Soest ’schouwen’ in 
verschillende wijken. Buurtbewoners 
maken samen met de burgemeester, de 
wijkagent en mijzelf een wandeling 
door de wijk.

Maak het de  
inbreker lastig

Marlous Verheul, beleidsadviseur Veiligheid gemeente Soest.

beL GeruSt 112!”

Elke woninginbraak heeft grote gevolgen. Niet alleen is het vervelend dat 
er spullen weg zijn, maar vooral de wetenschap dat mensen in je veilige 
woning zijn binnengedrongen laat gevoelige sporen achter. Marlous Verheul, 
beleidsadviseur Veiligheid van de gemeente Soest, vertelt o.a. wat u kunt 
doen om inbraak te voorkomen.

 een poGinG tot inbraaK?

“Vermoedt u

’s Avonds, dan zie je het duidelijkst 
wat er aan de hand is. Ladders die 
gewoon buiten in de tuin liggen of 
kliko’s als opstap naar een balkon met 
open slaapkamerdeuren. Maar ook hoe 
onzichtbaar iemand is als hij achter 
struikgewas verdwijnt. Of dat een lamp 
met bewegingssensor preventief werkt.’ 

Bel gerust 112
’Alert zijn op wat er in de omgeving 
gebeurt, is belangrijk. Ziet u iemand 
verdacht door de buurt lopen, bijvoor-
beeld ’s avonds? Staat er vreemde auto 
met mensen erin al een tijdje in de 
straat geparkeerd? Bel gerust 112, want 
de politie komt liever een keer teveel, 
dan dat inbrekers hun slag slaan.’ 

Wat als er is ingebroken?  
’Is er onverhoopt toch ingebroken, bel 
de politie. Ze komen zo snel mogelijk 
bij u kijken. Ruim niet meteen op, dan 
kan de technische recherche vinger-
afdrukken of DNA-sporen als bewijs-
materiaal opnemen. Ook geven agenten 
tips ter voorkoming van een volgende 
inbraak. En uiteraard krijgen inbraak-
slachtoffers ondersteuning van Slacht-
offerhulp Nederland als ze dat willen. 
Het is ook aan te raden foto’s en re-
gistratienummers van waardevolle zaken 
achter de hand te hebben. Dat is niet 

alleen handig voor de verzekering, 
maar ook een bewijs als de politie uw 
spullen terugvindt.’ 

tips tijdens vakantie
’De strijd tegen inbraak kunnen we al-
leen samen winnen. Daarom hebben we als 
gemeente Soest een beleid met een aan-
tal speerpunten. Veelplegers houden we 
extra in de gaten en we volgen ze hin-
derlijk als dat nodig is. Maar ook als 
burger kunt u het inbrekers moeilijker 
maken. Gaat u op vakantie, zorg dat er 
in uw huis licht brandt. Heeft u een 
paar schakelklokken, programmeer ze zo 
dat ze op verschillende momenten aan- 
of uitgaan. Vraag uw buren of ze de 
post verzorgen. En misschien kunnen ze 
’s avonds de gordijnen eens dichtdoen  
en ’s morgens weer open? Wat ook helpt 
is een radio aanlaten. Want waar in-
brekers zeker niet van houden is licht 
en lawaai.’ 



tip 1: beL 112,  
ooK biJ tWiJfeL 

tip 5: Laat Geen SLeuteL 
in Het SLot Zitten 

tip 2: WeeS aLert op  
     Je WoonomGeVinG

tip 6: meLd Je aan biJ 
burGernet, dat HeLpt! 

tip 3: ZorG Voor  
Goede VerLiCHtinG 
rondom uW HuiS

tip 7: draai aLtiJd de 
deur op SLot

Ronald Reukers (48)
Thematisch wijkagent jeugd

Ronald Reukers coördineert en adviseert 
bij lastige problemen. ’Maar,’ voegt 
Ronald Reukers eraan toe, ’de beslissing 
van de wijkagent van de desbetreffende 
wijk geeft altijd de doorslag, hij of zij 
weet wat er in de wijk speelt.’ 

Motivatie:
Ging bij de politie om wat voor mensen 
te kunnen betekenen.

Vrije tijd:
Mag jaarlijks graag de Vierdaagse van 
Nijmeegse lopen.

Leen Bomhof (57)
Wijkagent Overhees  
Boerenstreek

’Een rustige wijk,’ volgens Leen Bomhof, 
’met aan de ene kant veel forenzen-
verkeer en aan de andere kant een wat 
oudere bewonersgroep.’ Houdt van het 
contact met de mensen, wil weten wat 
er speelt in de wijk.

Motivatie:
Vond zijn functie in het bedrijfsleven te 
weinig uitdaging bieden. Kwam via de 
Koninklijke Marechaussee bij de politie.  

Vrije tijd:
Doet veel aan sport en is druk met zijn 
gezin.

Karin Inacio (39)
Wijkagent Soest-Zuid

Karin Inacio is enthousiast over ’haar’ 
wijk: ’Het is een mooie wijk met een 
wat ouder publiek. Veel vrijstaande, 
karakteristieke dertiger jaren woningen. 
Maar door de ligging, bij bos en duinen, 
is er nogal eens overlast van hangjon-
geren.’ 

Motivatie:
Koos voor de politie om wat voor de 
samenleving te kunnen betekenen.

Vrije tijd:
Stapt graag op de racefiets en pikt bij 
mooi weer een terrasje.

Cees de Bruijn (51)
Wijkagent (interim) De Eng

’Door het vertrek van twee wijkagenten 
was de werkdruk te hoog, dus dacht ik; 
ik ga mijn collega’s helpen tot er weer 
nieuwe wijkagenten zijn aangenomen,’ 
Cees de Bruijn – zelf oud wijkagent - 
voelt zich weer prima op zijn plaats.  
’De Eng is een bijzondere wijk waar elke 
dag anders is.’ 

Motivatie:
’De combinatie tussen je sociale taak en 
het werk als politieagent is nog steeds 
een uitdaging.’

Vrije tijd:
Fanatiek mountainbiker.

Rob van der List (51)
Wijkteamchef

Rob van der List is aanspreekpunt voor 
alle wijkagenten. Hij coördineert en 
overlegt, maar gaat ook nog graag 
mee de wijk in: ’Met de wijkagent is de 
politie meer zichtbaar en dat geeft de 
burger meer vertrouwen.’ Is nog altijd 
trots op hoe goed de wijkagenten op de 
hoogte zijn van wat er in hun wijk speelt.

Motivatie:
‘Vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
een steentje bijdragen aan een veiligere 
samenleving’.

Vrije tijd:
‘Mijn passie? hardlopen’.

Jorg Bauw (35)

Jorg Bauw (35) 
Wijkagent Soestdijk,
’t Hart en horecawijkagent

Jorg Bauw is enthousiast over zijn werk: 
’Die twee wijken verschillen behoorlijk. 
In Soestdijk is het vooral woningin-
braak, in ’t Hart en het centrum kom je 
van alles tegen; conflicten tussen buren, 
hangjeugd en verkeersproblemen. Volg 
me op twitter - @politiesoest – en je 
ontdekt het zelf’.

Motivatie:
’Om een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij, om mensen te helpen.’ 

Vrije tijd:
Sport veel en doet aan ’levende 
geschiedenis’.

Peter-Jan  
van Wijkvliet (56)
Wijkagent Soesterberg

Peter-Jan van Wijkvliet is nu drie jaar 
actief als wijkagent in Soesterberg. 
’Eigenlijk noemen ze me hier liever 
dorpsagent, voor de inwoners is Soes-
terberg ook geen stad, maar een dorp, 
vandaar. Past ook wel bij het karakter 
van deze plek.’ 

Motivatie:
’Was een kwestie van vader op zoon, 
zat in de familie.’

Vrije tijd:
’Het liefst trekken mijn vrouw en ik er 
samen op uit met de fiets, lekker ont-
spannen.’

Silvia Hulselmans (28)
Wijkagent Smitsveen,  
Klaarwater en  
Soestdijkse Grachten

Silvia Hulselmans ‘Ik werk in wijken 
met een heel verschillend karakter. Van 
een industrieterrein en een rustige wijk 
tot een wijk met een heel gevarieerde 
bevolkingssamenstelling. Ik doe dit nu 
een jaar en begin me steeds meer thuis 
te voelen.’

Motivatie:
’Boeven vangen.’

Vrije tijd:
Kickboksen.

tip 4: aLS buurtbeWoner 
Kunt u de oGen en  

oren Van de poLitie ZiJn

tip 8: inStaLLeer Goed-
GeKeurde SLoten

autosleutels. Verder hadden ze een tablet, het mobieltje van 
haar man en zijn horloge meegenomen. ’Maar vooral door 
het gevoel dat mensen je eigen veilige plek zijn binnenge-
drongen waren we behoorlijk van slag.’

De politie kwam meteen
’Uiteraard belden we meteen de politie. Die was binnen enkele 
minuten ter plaatse. We werden begripvol opgevangen. Ze 
gingen zelfs mijn portemonnee ophalen, konden ze meteen 
de verklaring van de vinder opnemen. Bovendien werden we 
later door Bureau Slachtofferhulp gebeld. We hebben er geen 
gebruik van gemaakt, maar dat er mensen zijn die hulp bieden, 
was al een hele troost.’ 

’Alle sloten zijn vervangen, ook die van de auto. Verder 
moesten we ons weer thuis gaan voelen in ons eigen huis. 
Vandaar ook mijn tip: voel je niet schuldig, mensen hebben 
gewoon het recht niet zonder toestemming je huis binnen te 
komen. En controleer altijd of je alles goed hebt afgesloten.’ 

SlACHTOFFER AAN HET WOORD
’Op een zondag werd ik om 7.45 uur wakker van mijn mobiel. 
Beetje vroeg op zo’n vrije dag, dus ik dacht; laat maar. Toen 
ik een voicemailtje kreeg, werd ik toch nieuwsgierig,’ aan 
het woord Maaike Draaijer, ’en uiteindelijk bleek dat mijn 
portemonnee een paar straten verder in een tuin 
gevonden was.’ 

Maar haar portemonnee zat toch in haar tas die in de woon-
kamer lag? De rotzooi beneden in de woonkamer maakte het 
haar duidelijk: er was ingebroken, ’s nachts terwijl zij, haar man 
en haar drie kinderen lagen te slapen. 

Het gevoel van onveiligheid is het vervelendst
’Vergeten de voordeur op het nachtslot te doen, overkomt 
me nooit.’ Via ’hengelen’ waren de dieven binnengekomen. 
De buit? Haar tas met portemonnee, de autopapieren en de 

Maaike Draaijer over de inbraak bij haar thuis.

“iK CHeCK nu aLtiJd of aLLeS Goed afGeSLoten iS”


