
Wijkplatform 23-01-2017 
Aanwezig: 36 personen 
 

1. Welkom 
Marjo heet iedereen welkom, dit wijkplatform staat in het teken van de woninginbraken die vanaf 
kerst ons dorp teisteren. Dirk Klein (Gemeente Barneveld) zal openen met een presentatie, 
vervolgens Wilma Borren (politie) en Inbraakdeskundige Pieter. 
 

2. Presentatie Dirk Klein 
Dirk Klein gaat een presentatie geven over de woningbraken en welke rol de gemeente hierin 
meespeelt.  
 
Algemene informatie: 
In de hele gemeente Barneveld werd in 2016 130 woningbraken gepleegd. In Kootwijk waren 2016 
10 woninginbraken; in 2015 waren dit er 5.  
 
Preventie woninginbraken: 

- Babbel-truc 
- Kierstandhouders 
- Witte voetjes avonden; de wijkagent gaat dan met bewoners door de wijk lopen, om te 

kijken waar verbeter punten zitten. Zoals donkere steegjes, hoge heggen, enz. 
- Beter benutten voor burgernet 
- WhatsApp-groep 

o Politie draait niet mee met de WhatsApp groep. Wilma Borren (wijkagent) zit wel in 
onze WhatsApp-groep als bewoonster van Kootwijk. 

o Coördinatoren worden vanaf maart geïnformeerd over inbraken, auto-inbraken, 
informatie die geschikt is voor Kootwijk. Zij kan dan filteren, wat er wel of niet in de 
WhatsApp-groep komt. 

- Gemeente-raad wil financiële hulp bieden voor elektronische hulpmiddelen, zoals een 
camera die je in de woning zet, als er iemand binnenkomt krijg je een bericht op je telefoon. 

- Werken met mob eyes; als je weg bent zet je hem aan, wordt er iemand gezien, komt de 
politie gelijk ter plaats. 

 
Heeft u zelf ideeën voor betere preventie, mag u altijd contact opnemen met de gemeente. 
 

3. Wilma Borren presentatie 
De politie heeft een team van 15 personen die constant bezig zijn om dieven van woning en auto 
inbraken op te pakken. Bij een woningbraak kan de politie een DNA onderzoek uitvoeren, maar 
helaas is de pakkans nog steeds erg minimaal. 
 
In Kootwijk, waren 10 inbraken, dit tijdens de Kerstdagen. Er is in Kootwijk een verdachte vrouw 
gezien, deze heeft de politie niet kunnen vinden.  
 
Tijdens het wandelen met je hondje kun je veel zien, maar waar let je dan op; zie je een auto 
opvallend staan, noteer dan het kenteken. Een mobiele telefoon bij je dragen, bij opvallende 
situaties direct 112 bellen. Onthoud dat je eigen veiligheid voorop zet, je moet de risico’s goed 
inschatten. U bent zelf verantwoordelijk voor eigen daden. Alle meldingen worden gelogd bij de 
meldkamer, bijvoorbeeld een kenteken wordt meerdere keren gemeld, dan zien ze dat gelijk en kan 
er actie worden ondernomen.  



 
Een melding is actie, bij levensbedreigende situatie moet de politie binnen  15 min. ter plaatse zijn. 
De melder wordt altijd teruggebeld, of bijvoorbeeld er een verdachte ter plaatse is gevonden. 
 
Er heeft vorig jaar in Kootwijk een lok-auto gestaan, zonder resultaat. 
 
Soorten inbraken: 
Insluiping in de woning is de meest snelle en makkelijkste manier om buit te maken voor een dief. 
MO’s – manieren hoe de inbreker heeft ingebroken (hang en sluit werk op je woning is erg 
belangrijk) 
Als inbrekers achter uw  woning kunnenkomen is er meer kans en de woningen in Kootwijk liggen ver 
uit elkaar, dat is gevaarlijk. 
De babbeltruc wordt veelal bij oudere mensen toegepast. 
 
Meldingsbereidheid 
112 

- Levensbedreigende situatie 
- Spoedeisende hulp  
- Slachtoffer/getuige van een misdrijf 
- Verdachte situaties 

 
Anoniem melden kan: 0800-7000 
 

4. Vragen aan Wilma Borren en Dirk Klein 
Vraag: Is er een vergelijking tussen de inbraken in Kootwijk?  
Wima: Er zijn veel ramen ingeslagen en kozijnen opgebroken. 
 
Wilma: Maak foto’s van bijzondere sieraden, bij woninginvallen kunnen er sieraden worden 
gevonden zonder dat de rechtmatige eigenaar ooit wordt teruggevonden. 
 
Vraag: Bij een schuurinbraak is bij ons geen forensisch onderzoek geweest, wat is hiervan de reden?  
Wilma: Woninginbraken worden meer gezien als aanslag in de veilige omgeving, bij schuurinbraken is 
dit minder. 
 
Vraag: Waarom wordt er niet meer in de WhatsApp gemeld dat er ingebroken?  
Wilma: Ik mag alleen melden dat er een inbraak is en welke straat, niet perceel nummer. Degene bij 
wie wordt ingebroken, moet zelf de melding maken in de WhatsApp groep. Meld hier gelijk bij of de 
politie is ingelicht. Als een melding wordt gemaakt, ga dan niet reageren met; ‘duimpjes’, ‘niks 
gezien’, ‘ik zal opletten’, enz. Het beste bij een inbraak gelijk 112 bellen en de melding maken in de 
WhatsApp-groep, zodat iedereen gelijk kan nagaan of hij/zij iets opvallends heeft gezien.  
Simone (coördinator) van de WhatsAppgroep): Voordat iemand in de groep komt wordt altijd de 
naam nagevraagd en bekeken of degene in Kootwijk woont. Niet iedereen komt zomaar in de groep. 
 
Vraag: Valt er iets te zeggen over de ligging van Kootwijk, dicht bij de snelweg? 
Wilma: Je kunt er niet veel over zeggen. Het verlegt zich, maar er zijn zeker daders die gebruik maken 
van de snelweg. 
 
Vraag: Toegangswegen beveiligen met een camera?  
Dirk: Een camera heeft geen effect voor woninginbraken, dit heeft de Gemeente Barneveld al getest.  
 
Vraag: Toegangswegen sluiten op het moment bij een inbraak?  



Wima: Politie kan na een ‘klets-verhaal’ niet veel beteken. Iedereen kan zeggen dat hij/zij op visite is 
geweest of hier gebruikt heeft gemaakt van de horeca-gelegenheden. 
 
Vraag: Mag je openbare ruimte filmen?  
Dirk: U mag de openbare weg filmen, mits de camera wel op uw eigen woning is gericht. Dit is sinds 3 
jaar veranderd in de wetgeving. Hij adviseert dit dan om ook zoveel mogelijk te doen. 
 
Dirk: APR – deze registreren kentekens. Dit is een systeem waar alle verdachte auto’s in staan. Als 
een verdachte auto langs zo’n camera rijdt dan wordt dat geregistreerd bij de politie en kan de 
politie in actie komen. 
 

5. Informatie van inbraakdeskundige Pieter 
Belangrijk is van de WhatsApp-groep, dat het altijd alsnog aan de politie gemeld wordt. Inbrekers zijn 
niet dom, bel sneller de politie. Hij heeft ons een indruk gegeven hoe inbrekers denken en handelen. 
 

6. Afsluiting 
Er zijn geen vragen voor het reguliere wijkplatform. De voorzitter wenst iedereen een veilige avond 
en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. 


