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Wij zijn natuurlijk 
ook op het 

Veiligheidsfestival! 
Voor jong en oud is van alles te 

beleven en te ervaren.
Kom, doe mee en leer meer 

over en van de brandweer. 

I Lingewaard

UW VEILIGHEID VOOROP
De komende maanden wordt het steeds eerder donker. 
Uw veiligheid staat daarom extra in het licht.

Landelijke aandacht voor uw veiligheid
Er breekt een periode aan waarin professionele hulpverleners zich extra voor uw veiligheid inzetten. Als voorbeeld noem 
ik de Nationale Brandpreventieweken in oktober. Hierin werken onder andere de Brandweer en de Nederlandse 
Brandwondenstichting samen aan een campagne voor brandveilig leven. 

Met de herfst- en wintermaanden voor de deur wordt het ook weer eerder donker. Dit is een periode waarin de kans op 
criminaliteit toeneemt. De politie start in deze periode met een Donkere Dagen Offensief. De politie zet dan extra
maatregelen in tegen onder andere woning- en auto-inbraken. 

Veiligheid staat ook centraal in de landelijke Week van de Veiligheid. Publieke en private partijen brengen samen 
veiligheid onder uw aandacht. Dit doen wij ook in de gemeente Lingewaard. 

Veiligheidsspecial 
In deze Veiligheidsspecial leest u meer over alle samenwerkingspartners. De gemeente werkt met veel partners samen 
met als doel: uw veiligheid. Dit zijn niet alleen professionele hulpverleners zoals politie, brandweer en ambulance. 
Ook brandweervrijwilligers en andere burgerhulpverleners werken hier aan mee. Andere burgerinitiatieven dragen hieraan bij. 
Een van de grootste burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid zijn de WhatsApp Buurtpreventie groepen. 

Veiligheidsfestival voor inwoners van Lingewaard
Wat de gemeente samen met samenwerkingspartners doet aan veiligheid kunt u zien tijdens het Veiligheidsfestival. Veel 
partners presenteren zich dan aan u. Brengt u vooral een bezoekje aan Bemmel deze dag. Het programma staat in deze 
Veiligheidsspecial. 
Door het bezoeken van het Veiligheidsfestival vergroot u zelf uw eigen veiligheid. Door ervaringen op te doen of informatie 
te ontvangen, wordt u zich meer bewust van de maatregelen die u zelf kunt nemen.      

Inbraakpreventie
Uw speciale aandacht vraag ik voor inbraakpreventie. Als de avond is gevallen en ik door Lingewaard fiets, dan kan ik zien 
wie er niet thuis is. Soms zie ik kostbare spullen in het zicht liggen, bijvoorbeeld op de eetkamertafel. Als ik dit al zie, dan ziet 
een inbreker dat zeker ook. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Laat een lamp aan als u niet thuis bent en haal uw kostbare 
spullen uit het zicht. Op het Veiligheidsfestival krijgt u tips over wat u nog meer kunt doen. 

Meer wetenswaardigheden over het vergroten van uw veiligheid vindt u tijdens een bezoek aan het Veiligheidsfestival. 
Op deze dag kunnen inwoners, burger- en professionele hulpverleners op gebied van veiligheid elkaar vinden. 
Kom op 7 oktober naar het Veiligheidsfestival in Bemmel en ontdek hoe velen zich inspannen met maar één doel: 
uw veiligheid.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Burgemeester van Lingewaard
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Beleef het Veiligheidsfestival!

Wij zijn ook van de 

partij!
  

Wil je
 meer weten over de 

ambulance en wat daar 

allemaal bij komt kijken, 

Zoek ons op op het 

festivalterrein! 

  

Brandweer

WIJ VINDEN 
HET ERG 
BELANGRIJK 
DAT U ZICH 
VEILIG VOELT IN 
LINGEWAARD.



Ons team
Het politieteam Rivierenland-West  bestaat uit meer dan 100 collega’s, waarbij iedereen 

zijn eigen functie en specialisme heeft.  Ons team is op de volgende manier opgebouwd: 

teamleiding, operationeel experts en specialisten, wijkagenten, (hoofd)agenten, 

teamrecherche en teamsecretariaat.

 

Daarnaast zijn er diverse specialismen binnen ons basisteam waaronder:

Politie

VERKEER
Bron: www.omroeplingewaard.nl 

MILIEU
Bron: www.groenewetten.nl

DRUGS
Bron: www.rtvoost.nl

JEUGD/SCHOOL 
Bron: ww.ad.nl 

DIERENPOLITIE 
Bron: www.politie.nl

@POL_Lingewaard 

@politielingewaard

Contact 
U kunt op diverse manieren  contact zoeken met 

de politie. Uiteraard kunt u ons altijd op straat 

aanspreken of naar het politiebureau komen. 

Daarnaast zijn wij ook nog bereikbaar op 

de volgende manier:

Waar staan wij voor?
De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, 
handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende 
hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, 
stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar 
voor eigen leven. 

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat 
er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

Regionale prioriteiten
Samen met gemeenten in de regio Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie  
hebben wij een strategie gemaakt. Speciale aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld 
‘High Impact Crimes’ met een focus op woninginbraak en ‘maatschappelijke  
ondermijning’ met een focus op hennep.

Lokale prioriteiten
Ieder gebied kent andere veiligheidsvraagstukken. Er zijn daarom naast regionale 
prioriteiten ook lokale prioriteiten opgesteld. De lokale driehoek vormt het gezag 
over de inzet van de politie. De lokale prioriteiten pakt de politie op in gezamenlijk-
heid met lokale partners. Hierbij zijn lokaal de volgende prioriteiten vastgesteld: 
woninginbraken, auto-inbraken, brom-, snor-, fietsdiefstallen, vernielingen, evene-
menten en verkeersoverlast. 

Contextgedreven werken
De aanpak van deze onderwerpen kunnen wij uiteraard niet alleen. Daarom maken 
wij ons samen met de gemeente Lingewaard, het Openbaar Ministerie, maar vooral 
ook met u, ondernemers en andere partners sterk voor een veilige woon-, leef- en 
werkomgeving.

Hierbij werken wij contextgedreven. Dat betekent dat wij onze activiteiten,  
resultaten en werkwijzen afstemmen op wat er buiten nodig is en waar u dus om 
vraagt. U draagt zelf waar mogelijk ook actief bij aan de oplossing. Doel is dat u de 
veiligheidsvraagstukken in de wijk daarna weer zoveel mogelijk op eigen kracht aan 
kan.

De politie vervult een belangrijke rol met betrekking tot 
het signaleren van problemen in de wijk en brengt 
daarover advies uit aan de samenwerkingspartners. 
Door het aanpakken van overlast en criminaliteit levert 
de politie, aanvullend op en afgestemd met wat  
anderen doen, een belangrijke bijdrage aan het  
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de 
samenleving en aan het veiligheidsgevoel en het  
vertrouwen van burgers.

De wijkagent
De wijkagent is  in veel gevallen uw eerste aanspreek-
punt in de wijk. Hierbij heeft de wijkagent de volgende 
taken. De wijkagent werkt samen met de netwerk- 
partners, signaleert en adviseert bij wijkgerelateerde 
problemen. Ook stuurt de wijkagent het politieteam 
aan op activiteiten in de wijk en schakelt hij of zij  
netwerkpartners in (integrale aanpak).

Kennismaking op 
Veiligheidsfestival
Tijdens het festival zullen er vanuit diverse specialismen 
collega’s aanwezig zijn, waaronder schoolagenten,  
politie te paard,  leden van het drugsteam en wijkagen-
ten. Namens de wijkagenten zijn Bonnie Thomassen,  
Jan-Willem Schaap en Jannieta Slurink aanwezig op 
het veiligheidsfestival. Maakt u vooral van de gelegen-
heid gebruik om advies te vragen of om kennis te 
maken. 

Bonnie Thomassen 
Huissen

John Janssen
Bemmel 

Marthy Jansen
Huissen 

Jan-Willem Schaap  
Bemmel 

Jannieta Slurink
Doornenburg/Gendt 



Help mee onveilige situaties 
te bestrijden!

Hoe herkent u een hennepkwekerij?
Onderstaande punten kunnen wijzen op  een woning waar 
hennep wordt geteeld :
•  Permanent een vreemde geur of stankoverlast
•  Gordijnen die altijd dicht zijn, of afgeplakte ramen
•  Condens op de ramen
•  Stroomstoringen of fl ikkerend licht
•  Warmte-uitstraling via muren
•  Een ‘onbewoond’ huis, dat ‘s avonds of ’s nachts regelmatig 

wordt bezocht

Helpt u ons?
Herkent u de hiernaast genoemde kenmerken? Of heeft  u om 
andere redenen een vermoeden dat er een hennepkwekerij in 
uw buurt zit? 

Meld verdachte situaties bij de politie, 
via 0900 – 8844, of bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800 – 7000. 

Kijk voor meer informatie over Liander op www.liander.nl. 

15-245 meldkaart hennepkwekerij_A5.indd   2 13-04-15   09:19
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Energiediefstal in een 
hennepkwekerij 
dagelijks werk voor Liander

Veiligheid en de gevaren van hennepkweek
Bij een hennepkwekerij wordt vaak illegaal, onkundig en onder spanning ‘geprutst’ aan de 
Liander aansluiting. Ook de binnen-installatie van de kwekerij wordt ondeskundig aan elkaar 
geknoopt. Het stroomverbruik is hoog en langdurig (12 tot 18 uur per dag), waardoor gevaar 
van kortsluiting en brand altijd direct aanwezig is. 
Hennepkwekerijen komen tegenwoordig overal voor. Zowel in oude wijken als ook in luxe 
appartementen en villawijken. Jaarlijks ontstaan door hennepkweek 70 tot 80 grote 
woningbranden. Waarbij steeds meer naastgelegen woningen schade oplopen. 
Je zult er maar naast wonen!

Jaarlijks € 20 miljoen netverlies door energiediefstal
Jaarlijks ontdekt de politie samen met de fraudespecialisten van Liander, circa 1.550 
hennepkwekerijen in het Liander-voorzieningsgebied, waarvan circa 1.250 kwekerijen met 
energiediefstal. Dat zijn gemiddeld per week 24 kwekerijen met energiediefstal. Dat betekent 
een gestopt netverlies/ energiediefstal van circa 56 miljoen kWh per jaar. Wat neerkomt op het 
verbruik van circa 16.000 huishoudens per jaar. Op basis van landelijke cijfers en onderzoeken 
schatten we dat er circa 8.000 kwekerijen in ons voorzieningsgebied aanwezig zijn, wat jaarlijks 
circa € 20 miljoen netverlies veroorzaakt.

Samenwerking
Samen met onder andere politie en gemeenten werken we dagelijks aan een veilige 
leefomgeving en het beperken van de maatschappelijke schade door hennepkweek.  Maar dat 
kunnen we niet alleen. Daarvoor is ook echt de hulp nodig van inwoners die iets signaleren of 
vermoeden wat te maken zou kunnen hebben met hennepkweek. 

Melden helpt
Heb je een vermoeden, neem dan contact op met de politie op 0900-8844
of  Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 



Succes verhaal, bij 
buurtpreventie WhatsApp

In onze gemeente vinden gemiddeld  
2 woninginbraken per week plaats en als 
de avonden langer worden stijgt het 
aantal woninginbraken. Ook in uw buurt 
neemt het risico op een inbraak in de 
wintermaanden toe. U kunt zelf een 
steentje bijdragen aan de veiligheid in 
uw wijk.  WhatsApp Buurtpreventie is 
een initiatief waarbij burgers zelf een 
WhatsApp-groep oprichten en samen 
uitkijken naar verdachte situaties in de 
buurt. Hierbij kunt u denken aan  
verdacht gedrag van een persoon of  
personen in de buurt, vandalisme of een 
mogelijke inbraak. De gemeente onder-
steunt dit initiatief van harte. 

Tijdens het Veiligheidsfestival op 7 oktober 
in Bemmel zullen gemeente en erva-
ringsdeskundigen aanwezig zijn met 
meer informatie over de WhatsApp 
Buurtpreventie. Iedereen die geïnteres-
seerd is in WhatsApp Buurtpreventie, is 
welkom. Toekomstige deelnemers aan 
WhatsApp-groepen kunnen op de vei-
ligheidsmarkt meer informatie krijgen 
over onder andere het oprichten van 
een Buurtpreventie WhatsApp-groep.

U kunt zich ook alvast aanmelden op de 
volgende website: www.wabp.nl en bij 
de gemeente via www.lingewaard.nl/
whatsapp. 
Burgemeester Marianne Schuurmans-
Wijdeven ziet dat veel inwoners al 
bewust bezig zijn met het veilig houden 
van hun omgeving: “Veel buurten in  
Lingewaard hebben bijvoorbeeld een 
eigen Buurtpreventie WhatsApp-groep, 
waarin ze verdachte zaken melden of 
vragen stellen. Dat vormt een mooie 
aanvulling op de 1000-Ogen-aanpak. Ik 
raad mensen aan zich bij de Buurtpre-
ventie WhatsApp-groep in de buurt aan 
te sluiten of -als die er niet is- er eentje 
te starten.” Meer informatie hierover op 
www.lingewaard.nl/whatsapp.

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een Whatsapp-groep 

om zo hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via 

Whatsapp attent maken op zaken die spelen in de buurt.  

Sinds 2014 bestaat in Lingewaard het project ‘Whatsapp Buurtpreventie’. Heb jij  
nog geen Whatsapp-groep met de buurt? Of heb je er al één maar heb je deze nog 
niet aangemeld? Kom dan snel in actie! Op de website www.lingewaard.nl/whatsapp 
vind je verdere informatie over het project en over het aanmelden van jouw groep. 
Dat het een positief effect heeft op de leefbaarheid en veiligheid van een wijk/buurt 
blijkt uit onderstaande ervaringen van BBGSP Buurtpreventie WhatsApp groep uit 
Doornenburg.  

Komt iemand bij de kapper
Komt iemand bij de kapper, en vertelt dat er bij hun werkbusje is ingebroken. Ook 
zijn er diverse soorten gereedschappen ontvreemd.
Een andere klant van de kapper is lid van een WhatsApp buurtpreventie groep en 
heeft kort daarvoor een appje gekregen met foto’s van ontvreemde spullen. Daarbij 
werd de vraag gesteld: “Wie heeft hier meer informatie over?” Deze klant laat de 
foto’s zien. Wat bleek: “Het gaat om dezelfde spullen!!
Super. De politie heeft deze zaak verder afgehandeld.

Vreemd gedrag
Een paar jongeren gedragen zich vreemd. Zij slenteren langs woningen. Kijken bij 
huizen naar binnen. Dit is opvallend gedrag. Een buurtbewoner heeft een ‘niet pluis 
gevoel’. De jongeren stappen in een auto. Een buurtbewoner noteert het type, de 
kleur en het kenteken van deze auto. Deze situatie is (zonder kenteken) op onze  
WhatsApp buurtpreventie groep gedeeld. Binnen een paar minuten volgt een  
antwoord. Dezelfde jongeren zijn bij de lokale supermarkt door een andere buurtbe-
woner ook al opgevallen, met eenzelfde opvallend verdacht gedrag en met dezelfde 
auto.  Hiervan werd een melding bij de politie gedaan. De politie heeft deze melding 
serieus genomen en zij hebben extra gesurveilleerd. Mogelijk is daarmee erger voor-
komen. Al deze informatie tezamen blijkt: Handelen bij een niet pluis gevoel kan 
erger voorkomen!

Weggelopen
Recent lopen er twee jongetjes weg uit een gezinsvervangend huis. Dit bericht  
is gedeeld op Burgernet. Burgernet is een middel dat de politie gebruikt om  
deelnemers te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen 
of u iets gezien heeft in uw buurt. Deze melding is ook gedeeld via de  WhatsApp 
buurtpreventie groep. Via deze app worden de locaties gedeeld waar buurtbewoners 
de jongetjes hebben zien lopen. De politie is hiervan op de hoogte gebracht. Even 
later bleek dat de politie de jongetjes heeft gevonden en heeft opgehaald. Super.

‘1000-ogen’ 
bijeenkomst
In de week van de veiligheid zal er een 
“1000-ogen” bijeenkomst plaatsvinden. 
Tijdens deze bijeenkomst geeft de politie 
een presentatie hoe u sneller een ver-
dachte situatie kunt herkennen en 
hierop alert kunt reageren. Wat in de 
ene wijk normaal is, kan in een andere 
wijk juist weer opvallend zijn. Inwoners 
weten als geen ander wat de sfeer is in 
de wijk. Het valt hen direct op als iemand 
afwijkend gedrag vertoont. Al is afwij-
kend gedrag niet altijd verdacht. Er kan 
een goede verklaring voor zijn waarom 
iemand ‘van buiten’ in de wijk is. Een 
woninginbraak is zo gebeurd, vaak is het 
een kwestie van enkele minuten. Houd 
de berichtgeving op de gemeentepagina 
in de gaten voor de locatie, tijdstip en 
wijze van aanmelden voor de bijeen-
komst “1000-ogen”.

Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW)
In onze gemeente vinden gemiddeld 2 
woninginbraken per week plaats. Goed 
hang- en sluitwerk zijn daarbij onderde-
len van een goede inbraakpreventie. Het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is 
een keurmerk voor woningen die vol-
doen aan een aantal eisen op het gebied 
van inbraakpreventie. De eisen die het 
keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een 
inbreker langer de tijd nodig heeft om 
een woning binnen te komen. De extra 
maatregelen zoals bijvoorbeeld goed 
hang- en sluitwerk, goede verlichting en 
een WhatsApp Buurtpreventie-groep, 
zorgen ervoor dat de inbrekers uw 
woning graag overslaan. 

De voordelen van een beveiligde 
woning volgens het PKVW-keurmerk:
- kans op een geslaagde inbraak is aan-

zienlijk minder.
- de complete beveiliging van uw huis 

wordt nagelopen, ook brandveiligheid 
met rookmelders en verlichting in en 
om uw huis.

- korting op uw inboedelverzekering bij 
meerdere verzekeraars.

- een betrouwbaar en erkend PKVW-
expert komt bij u thuis.

Op het Veiligheidsfestival 7 oktober 
aanstaande is er een erkende PKVW-
expert aanwezig die u kan informeren 
over het PKVW-keurmerk en goede 
beveiliging en hang- en sluitwerk. Daar-
naast kunt u op de website: www.poli-
tiekeurmerk.nl meer informatie vinden. 
U kunt bijvoorbeeld gecertificeerde 
bedrijven zoeken en een expert bij u uit 
de buurt inschakelen voor het laten uit-
voeren van een woningcheck.  

WhatsApp Buurtpreventie 

Woninginbraak Lingewaard

poging tot inbraak

inbraak

Legenda

De stippen zijn niet te herleiden tot het daadwerkelijke huisadres

Woninginbraken  januari t /m augustus 2017

Woninginbraken januari t/m augustus 2017

Preventietips:
• Sluit ramen en deuren goed af, vergeet vooral het wc-raampje niet.

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. 

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk (keurmerk). 

• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt (kopje koffie op tafel, krantje, tv aan) en zorg dat uw post niet blijft liggen gedurende vakanties. 

• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden weg. 

• Laat geen waardevolle spullen in zicht 

• Laat met schakelklokken de verlichting aan- en uitgaan.

• Schaf voor kostbaarheden en waardevolle documenten een inbraakwerend kastje aan. 

• Registreer uw kostbaarheden http://applicaties.politieacademie.nl/sieraden

• En tot slot: inbrekers hebben een hekel aan: schrikverlichting, een woningalarm, een waakhond en oplettende buren. 

Kom zaterdag 7 oktober naar 
het Veiligheidsfestival en laat 
u voorlichten over hoe en 
wanneer in uw buurt is 
ingebroken en wat u kunt 
ondernemen tegen 
woninginbraak.
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poging tot inbraak

inbraak

Legenda

De stippen zijn niet te herleiden tot het daadwerkelijke huisadres

Woninginbraken  januari t /m augustus 2017

Voordelen van een PKVW-woning 
Ruim 700.000 bewoners gingen u al voor en kozen voor een 
veilige woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Waarom zou u voor het keurmerk kiezen?
• Een veilig gevoel! Uit onderzoek blijkt dat bewoners  

prettiger wonen in een woning met het Politiekeurmerk. 
• U heeft tot wel 90% kans dat een inbreker uw woning 

overslaat. Uw woning is namelijk bestand tegen de huidige  
inbraaktechnieken van een gelegenheidsinbreker.

• Diverse verzekeraars geven u korting op uw  
inboedelverzekering. Vraag het uw verzekeraar.

Ga voor zekerheid

Voorkom een inbraak in uw woning
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Is uw woning bestand tegen de huidige inbraaktechnieken? 
U doet vast al veel zelf aan woningbeveiliging. Is het 
voldoende? De inbraaktechnieken veranderen. Het is dus 
belangrijk om regelmatig te controleren of uw woning nog 
veilig is. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) houdt 
rekening met de meest voorkomende inbraakmethoden. Zo 
zorgt het keurmerk er voor dat inbrekers niet binnenkomen 
met de tegenwoordig veel voorkomende cilindertrekmethode. 
Het PKVW zorgt voor een veilige woning en een veilig gevoel!

Met ruim 60.000 inbraken per jaar in Nederland kent u vast wel iemand waarbij is ingebroken. Of is er wel eens bij u zelf 
ingebroken? Inbraak zorgt voor verschillende emoties: boosheid (ze moeten van uw spullen afblijven), verdriet (om de spullen 
die u kwijt bent) én misschien nog wel het ergste: een gevoel van onveiligheid in uw eigen huis. 

PKVW-bedrijven helpen u graag
Wacht niet af tot er (weer) wordt ingebroken. Schakel direct een 
erkend PKVW-bedrijf in voor:
• een woningcheck met advies op maat
• het juist monteren van goedgekeurd hang- en sluitwerk
• preventietips specifiek voor uw woning
• het verstrekken van het PKVW-certificaat Beveiligde 

Woning.

De PKVW-experts zijn opgeleid en gescreend, ze zijn op de 
hoogte van de laatste beveiligingstechnieken en werken 
volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Vraag 
direct een adviesgesprek en een offerte aan. Met circa 300 
erkende PKVW-bedrijven in Nederland is er vast een expert 
bij u in de buurt. Op de website www.politiekeurmerk.nl/
PKVWexpert vindt u de contactgegevens van het dichtsbijzijnde 
PKVW-bedrijf. 

De inbreker slaat uw PKVW-woning over dankzij:
• goedgekeurde sloten op ramen en deuren
• heldere verlichting
• de PKVW-sticker op het raam

www.politiekeurmerk.nl

“Het advies van de PKVW-adviseur heeft 
er voor gezorgd dat we nu veel bewuster 
bezig zijn met onze veiligheid in huis.”

Marieke de Vries, inbraakslachtoffer, PKVW-inbraakpreventiefilm

Met het PKVW weet u 

zeker dat uw woning 

goed is beveiligd. 



Handhaving

Joey van Gils
Functie: Senior medewerker 
handhaving (BOA)
Werkgebied: Huissen

Wesley Bisselink
Functie: Medewerker hand-
having (BOA)
Werkgebied: Huissen

Tom van Stekelenburg
Functie: Medewerker hand-
having (BOA) / Toezichthoud-
er Drank- en Horecawet 
Werkgebied: Gendt, Doornen-
burg en Angeren

Karin Bernardus
Functie: Medewerker 
handhaving (BOA)
Werkgebied: Bemmel, 
Haalderen en Ressen

De handhavers dragen op veel gebieden bij aan een veilige en leefbare gemeente. 

Zij controleren en handhaven de naleving van de regels die er zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan controle op parkeren, optreden bij allerlei vormen van overlast en vernieling, 

rommel op straat, overtredingen op gebied van milieu of (eerste) hulp bij ongevallen 

en calamiteiten. 

De maatschappij is aan verandering onderhevig. Er wordt steeds meer overgelaten 
aan burgers en bedrijven. Vanwege deze terugtrekkende beweging vanuit de over-
heid, wordt er steeds vaker naar de handhaver in de openbare ruimte gekeken. 

De handhavers zijn niet meer weg te denken uit het lokale veiligheidsbeleid en zijn 
de ‘ogen en oren’ van de gemeente en de politie. De handhaver is uw aanspreekpunt. 
Bij de afhandeling van klachten en meldingen is de handhaver de spil in het contact 
met andere instanties, zoals politie, woningbouwvereniging, hulpverleningsinstan-
ties en instanties op het gebied van milieu. 

Handhaving in de gemeente Lingewaard

Heeft u een vraag of wilt u graag een keer in contact komen met een van de handhavers? 
U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 026 326 0111 of via www.lingewaard.nl.

De groep handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en 
toezichthouders. Zij mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en 
personen aanhouden. Ook geven zij voorlichting, een waarschuwing en mogen zij 
bekeuringen uitschrijven. 

De handhavers van gemeente Lingewaard stellen 
zich graag aan u voor
“Als handhavers van de gemeente Lingewaard houden wij ons dagelijks bezig met 
zaken die te maken hebben met leefbaarheid in de openbare ruimte. Wij denken 
daarbij vanuit de oplossing en geloven in uw kracht en zelfredzaamheid. 
Vanuit die gedachte participeren wij dan ook graag bij actief burgerschap. Wij willen 
samen met u de leefbaarheid binnen gemeente Lingewaard vergroten.” 

Kennismaking
Komt u kennis maken met de handhavers op het Veiligheidsfestival? Zij vertellen 
graag meer over hun werkzaamheden. Ook kunt u één van de opvallende handha-
vingsauto’s bezichtigen.  

Stichting Kloppend Hart 
voor Lingewaard en 
Overbetuwe
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe, opgericht in 2005,  heeft 

als doelstelling de gemeente Lingewaard en de gemeente Overbetuwe “Hart-safe” 

te maken door zo veel mogelijk AED’s te (laten) plaatsen en zoveel mogelijk 

vrijwilligers op te leiden en opgeleid te houden voor de reanimatie en het gebruik 

van de AED. 

In de loop der jaren zijn er ruim 3200 vrijwilligers en bijna 1000 scholieren van het 
Over Betuwe College uit Bemmel opgeleid. Dit dankzij de fantastische hulp van de 
9 EHBO-verenigingen en haar instructeurs. Daarnaast ruim 200 AED’s geplaatst. 

HartslagNU
De Stichting is vrijwel vanaf het begin gecertificeerd door de Nederlandse Reanima-
tie Raad (NRR) en in 2016 door de Hartstichting benaderd met de vraag om  
Reanimatiepartner te worden. Mede door de inzet van de Stichting is destijds een 
alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners versneld ingevoerd onder de naam 
AED Alert, tegenwoordig HartslagNU geheten. Dit systeem  is gekoppeld aan het 
systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. 

Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances 
op pad gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving 
gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de 
speciale HartslagNu app. Een aantal keren per jaar is er overleg met Veiligheids-  
en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Hieronder valt onder andere  
de Ambulancezorg en meldkamer (112). Doel van het overleg is het geven van een 
update, eventuele knelpunten te bespreken, maar bovenal welke ontwikkelingen  
er zijn.

Kloppend Hart 

Herkenbaarheid 
Vanuit VGGM kwam het signaal dat burgerhulpverleners in de praktijk voor de  
professionele hulpverlening niet herkenbaar zijn. Dit heeft ertoe geleid dat tijdens 
het 10-jarig jubileum in oktober 2015, veiligheidshesjes met de tekst “Reanimatie 
AED” geïntroduceerd zijn. Sindsdien zit bij iedere openbare AED een tweetal van 
deze hesjes. 

De komende jaren staat de Stichting voor een forse uitdaging: aanschaf van een 
fors aantal AED’s ter vervanging van de huidige. Met name in Lingewaard, waar het 
allemaal begonnen is, zal een flink aantal AED’s vervangen moeten worden om te 
kunnen voldoen aan de doelstelling van het “Hart-safe” te zijn. 

Als pure vrijwilligersorganisatie én ANBI-Stichting is men afhankelijk van subsidies, 
giften, deelnemende bedrijven en initiatieven van wijkplatforms, buurt- en sport-
verenigingen. Daarnaast acht de Stichting het van belang om iedereen te motiveren 
tenminste een reanimatie-opleiding te volgen om de medeburger in nood te kunnen 
helpen. 

Presentatie 7 oktober
Tijdens het Veiligheidsfestival op 7 oktober is er, net zoals tijdens het 10-jarig jubi-
leum, een demonstratie te zien wat er allemaal komt kijken als het gaat om een 
reanimatie. Vanaf melding via 112, inzet burgerhulpverlening en andere instanties 
die opgeroepen worden, komst en inzet van ambulancepersoneel tot moment van 
vervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast wordt met inzet van LOTUS een aantal letsels 
gegrimeerd en ongevalletjes nagebootst, gevolgd door inzet van gediplomeerde 
EHBO-ers. 



Zie wat de gemeente samen met burgerhulpverleners en professionele 
hulpverleners doet aan uw veiligheid en vergroot uw eigen veiligheid. 
Beleef het Veiligheidsfestival op 7 oktober!

Demonstratie uitpraatprocedure 
vuurwapengevaarlijke verdachte 
door politie

Demonstratie politie te paard

Bron: RFGFotografie Bron: Politie.nl

Demonstratie reanimatie en inzet AED’s door 
Stichting Kloppend Hart

Bron: 112Lingewaard

Demonstraties op gezette tijden

Op zaterdag 7 oktober worden tussen 08.00 
uur en 19.00 uur de volgende verkeersmaat-
regelen genomen.

De Loostraat (vanaf de parkeerplaatsen van de voormalige Rabobank), de Pollenbrink 
(vanaf parkeerplaatsen van Het Wapen) en de Loostraat (voorbij het Ponymonument) 
worden afgesloten. De parkeergarage naast de kerk is bereikbaar. 
Het verkeer naar de winkels wordt omgeleid via de Ponylaan, de Van Ambestraat en de 
Dorpsstraat.

John Janssen
Bemmel 

Verkeersmaatregelen 
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1. Toiletten
2.   Hennepcontainer 
3.   ME bus
4.   Ambulance
5.   Bereden Politie
6. Politie motor
7.  Politieauto

Programma 7 oktober

8. Handhavingsauto
9. Virtueel dronken achter het stuur
10.  Whatsapp buurtpreventie, Voorlichtingstent 
 Ambulancezorg, Voorlichting inbraakpreventie 
 Gemeente Lingewaard en slotenmaker
11. Stichting Kloppend hart voor Lingewaard 
 en Overbetuwe

12. Fietswrakknippen
13. Tankautospuit
14. In bed met een brandweerman of 
 –vrouw
15.  Voorlichtingstent brandweer 
 en Nederlandse Brandwondenstichting
16.  Springkussen
17.  Beleveniscontainer

Tijd   Thema

11.00 - 17.00 uur  Veiligheidsfestival

11.00 uur  Opening door burgemeester Marianne Schuurmans met de brandweer

11.30 uur  Demonstratie politie te paard, oftewel bereden politie

13.00 uur  Demonstratie uitpraatprocedure vuurwapengevaarlijke verdachte door politie

14.00 uur  Demonstratie politie te paard, oftewel bereden politie

15.00 uur  Demonstratie reanimatie en inzet AED’s door Stichting Kloppend Hart voor 

  Lingewaard en Overbetuwe, EHBO verenigingen Bemmel-Haalderen en Doornenburg, 

  Handhavers gemeente Lingewaard, Politie, Brandweer en Ambulancezorg

16.00 uur  Demonstratie uitpraatprocedure vuurwapengevaarlijke verdachte door politie

Spreekstalmeesters:   Wichard ten Westenend - Brandweer Gelderland Midden (VGGM)
  René Bierman - Brandweer Gelderland Midden (VGGM)

(opstelling is onder voorbehoud) 



Loop door een hennepplantage 
in de hennepcontainer van 
Liander
In de hennepcontainer is een hennepplantage nage-
bootst waarmee een goed inzicht wordt gegeven op een 
plantage en manipulaties van meters die hennepplanta-
ges met zich mee brengen. De container is een bezoek 
waard voor iedereen. 

In bed  met een brandweerman 
of -vrouw
Altijd al met een brandweerman of –vrouw het bed in 
willen duiken? Dit wordt uw kans. Tijdens het Veilig-
heidsfestival staat de brandweer voor u klaar om u te 
informeren over veilig slapen. 

Belevenis container
Ervaar virtueel een kamer vol rook. Kunt u nog de uit-
gang vinden? Kom het proberen!

Fietswrak knippen  
Dat de brandweer veelzijdig is, blijkt wel uit dit item.  
De brandweer knipt ook wel eens een fiets stuk om een 
fietser te bevrijden na bijvoorbeeld een ongeval. Kom 
fietswrak knippen en voel je een echte brandweerman of 
–vrouw. 

Diverse voorlichtingstenten
Vergroot uw eigen veiligheid en laat u voorlichten over 
woninginbraak inbraakpreventie en WhatsApp buurt-
preventie.

Laat u informeren door de brandweer en de Nederlandse 
Brandwondenstichting.  De Nederlandse Brandwonden-
stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

Bezoek de stand van de Ambulancezorg en laat u voor-
lichten. 

Maak kennis met de AED-figuur van Stichting Kloppend 
Hart voor Lingewaard en Overbetuwe en ga op de foto. 
Kom kijken naar hun diverse demonstraties in samen-
werking met EHBO-verenigingen . Zie de nieuwste tech-
niek ‘autopulse’. Dit is een soort vest op plank dat een 
slachtoffer aankrijgt, waarmee personen volautoma-
tisch gereanimeerd kunnen worden. Schrikt u niet van 
EHBO ongevallen demonstraties. U kunt een LOTUS 
slachtoffer tegen komen die zich bijvoorbeeld gesneden 
heeft. Een  EHBO-er van EHBO verenigingen Bemmel-
Haalderen en Doornenburg verleent dan hulp. 

Inbraken in uw buurt
Een woninginbraak kan een grote impact hebben op uw 
gevoel van veiligheid. Het kan niet alleen uw buren 
overkomen. Wordt u bewust van wat er in uw omgeving 
op dit gebied afspeelt. Helaas komt woninginbraak nog 
te regelmatig voor, ook in uw buurt. Wordt u bewust en 
weet wat u kunt doen om het inbrekers niet te makkelijk 
te maken. Goed hang en sluitwerk zijn onderdelen van 
een goede inbraakpreventie. Bijvoorbeeld sloten met het 
Politiekenmerk Veilig Wonen helpen. Op het Veilig-
heidsfestival is een erkende PKVW-expert aanwezig die 
u kan informeren hierover.  

Meer weten over Buurpreventie Whatsapp of zelf een 
groep oprichten? Een ervaringsdeskundige deelt zijn 
ervaring graag. 

Springkussen en spuiten met
water 
Kinderen kunnen zich helemaal uitleven op het spring-
kussen in de vorm van een brandweerauto dat voor hen 
klaar staat. Ook kunnen zij in spelvorm met een echte 
brandweerslang en water gericht spuiten. 

Hulpverleningsvoertuigen
De hulpverleners laten hun voertuigen aan u zien. Stap 
in een tankautospuit van de brandweer. Neem een kijkje 
in een ambulance. Of ga op de foto op een politiemotor 
of bij een politieauto of mobiele eenheid bus. Ook al 
nieuwsgierig naar de handhavingsauto van de handha-
vers van gemeente Lingewaard? Het staat allemaal ter 
bezichtiging voor u klaar.  

Virtueel dronken achter het 
stuur
Rijden zonder invloed van alcohol alsof u dat wel bent. 
Ervaar virtueel het effect van alcohol achter het stuur 
en ga op in het scenario. 

Voel in een kart hoe het is om 
dronken achter het stuur te 
zitten
Rij met z’n tweeën in een speciale ‘alcokart’ en ervaar 
het effect van alcohol in het verkeer. Het is net alsof u 
kart met drank op. De kart reageert alsof de bestuurder 
onder invloed van alcohol is. Dit wordt op afstand inge-
steld. Deelnemers krijgen bij aankomst eerst uitleg over 
hoe de kart werkt. Daarna mogen zij het parcours op! De 
deelnemers rijden altijd twee rondes. De eerste is om te 
wennen aan de alcokart en het parcours. Tijdens de 
tweede ronde gaat de alcokart op de “rijden onder 
invloed” stand. Dit effect merken de deelnemers: vertra-
ging op het gaspedaal, rempedaal en het stuur! Het 
wordt een uitdaging de bochten te halen, als gevolg van 
een trage reactie in de bochten. 
Ervaar hoe het is om te rijden onder invloed van alcohol. 
De conclusie is eenduidig, alcohol achter het stuur is een 
erg slecht idee.

Bereden politie
Maak kennis met de politie te paard, oftewel bereden 
politie. Zij houden normaal gesproken toezicht op eve-
nementen zoals voetbalwedstrijden, optochten en 
demonstraties. Ook surveilleren de politieruiters op 
koop- en uitgaansavonden. Dit is uw kans om ze te ont-
moeten. 

Wat is er te zien en te beleven 


