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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 16 september 2019 
 
Aanwezig:     L. Verheij, H. Ruikes, H. Terbeek (tot 20.30 uur), L. Tacke (tot 21.00 uur),  

J. Jeurnink, M. Lasnier, P. Hoogeveen, A. Heuvel,  S. Aaldering (vanaf 20.30 
uur), M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:   B. Bosch, E. Raaijmakers en R. Geers. 
 

 
1.  Opening 

M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. De heer S. Aaldering 

heeft bericht dat hij in verband met zijn dienst wat later zal zijn, hij zal agendapunt 4 

toelichten.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  

       De secretaris geeft een overzicht van de ingekomen stukken.  

      - Streetwise 15 juli 2019: L. Verheij en R. Geers hebben namens het wijkplatform 

geassisteerd in dit verkeersproject op de Galamaschool. Het was leuk en leerzaam voor de 

kinderen. De voorzitter dankt hen voor hun inzet. 

      - R. Peters van Welcom is gevraagd een driemaandelijkse activiteitenkalender samen te 

stellen voor activiteiten in Montferland. Hij heeft aangegeven dat de suggestie de agenda 

van het Montferland Journaal te benutten lastig te realiseren is, de redactie zit in Arnhem 

en plaatsingen zijn moeilijk. Verdere mogelijkheden worden nog bekeken. 

      - Van E. Raaijmakers is een e-mail ontvangen met een (professioneel) inhoudelijke visie op 

de mogelijkheid van een gezondheidscentrum op De Bongerd en de brede school op de 

Forestlocatie. Beide opties worden gezien als een goede locatiekeuze en mogelijkheid. 

      - M. Lasnier vraagt de heer H. Terbeek hoe zaken zijn geregeld als bewoners van 

(huur)panden het gangpad als opslag benutten. De heer Terbeek antwoordt dat de 

woningstichting niet aangesproken kan worden, klagers dienen zich tot de gemeente te 

wenden.  

 De heer S. Aaldering schuift aan bij de vergadering waarna wordt overgegaan tot de 

behandeling van agendapunt 4. 

 

3. Goedkeuring verslag van 24 juni 2019 

 Het verslag wordt in de volgende vergadering behandeld. 
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4. Herfst en winter 2019-2020  

 - Veiligheid in en om het huis, inbraakpreventie en verlichting 

 De voorzitter heet de heer Aaldering welkom en leidt het onderwerp kort in. Nu de winter 

weer nadert en het vroeg donker wordt, is veiligheid en inbraakpreventie een extra 

aandachtspunt. De heer Aaldering gaat uitgebreid in op de vraag wat verdacht gedrag is in 

en rondom woningen. Het gaat dan vaak vooral om in de buurt onbekende mensen die 

soms foto’s maken, proberen binnen te kijken of zich anderszins opvallend gedragen. De 

meeste mensen hebben bij bepaald gedrag van onbekenden het zogeheten 

onderbuikgevoel: “er klopt iets niet”. Het is belangrijk dan zoveel mogelijk kentekens te 

noteren en 112 te bellen. Voorheen was 112 alleen een telefoonnummer voor 

spoedgevallen, in gevallen van verdacht gedrag e.d. kan 112 ook gerust gebeld worden. De 

politie heeft liever dat er een keer te vaak dan een keer te weinig wordt gebeld.  

 De laatste ontwikkelingen zijn dat melders vaker een terugkoppeling krijgen, dit wordt als 

prettig ervaren en het helpt in het algemeen ook om de meldingsbereidheid te vergroten. 

Eveneens kunnen, naast de slachtoffers zelf, ook getuigen van zware incidenten gebruik 

maken van slachtofferhulp. 

 Dhr. Jeurnink vraagt of inbraak één aangifte is of dat het er twee zijn, bijvoorbeeld ook 

schending van en inbreuk op. S. Aaldering antwoordt dat het één aangifte is, artikel 310 

Wetboek van Strafrecht, verzwarende omstandigheden vallen onder artikel 311 van het 

Wetboek van Strafrecht. 

 S. Aaldering geeft de volgende tips om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen: 

 1. laat de woning bewoond lijken als u weg gaat 

 2. zorg voor goed hang- en sluitwerk 

 3. verlichting op tijd- en detectieschakelaars schrikt af 

 4. in het algemeen: maak het ze moeilijk 

 5.  houd ogen en oren open, zeg tegen buren dat je (langere tijd) weggaat 

 6. rond het avondeten vinden de meeste inbraken plaats, wees alert 

 7. houd ook overdag ramen zoveel mogelijk gesloten, haal containers bij schuttingen 

  weg en verwijder ladders e.d. uit de tuin, geef geen klimgelegenheid 

 

 De voorzitter vraagt naar camerabewaking, wat is toegestaan en wat niet. S. Aaldering 

antwoordt dat cameratoezicht alleen is toegestaan voor het eigen terrein van burgers, een 

camera die gericht staat op de openbare weg is dus niet toegestaan.  
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Bij incidenten kunnen camerabeelden wel opgevraagd worden waardoor verhelderend 

materiaal kan worden verkregen.  

- Veiligheid op de weg: verlichting en reflectoren: voertuig, mens en dier 

 Scootmobielen, fietsers, kinderen en ouderen zijn extra kwetsbaar op de weg in najaar en 

winter. Zorg voor goede verlichting, houd rekening met slechter zicht en langere remweg. 

 Dhr. L. Tacke verlaat de vergadering. 

 

 5. Leefbaarheid ’s-Heerenberg Oost 

 De besluiten die door de gemeenteraad worden genomen zijn in voorbereiding. 

Persbericht De Gelderlander 13 september jl. Verplaatsing busstation naar rotonde 

Lengelseweg. Er wordt van gedachten gewisseld over een eventuele verplaatsing.  

In ’s-Heerenberg Oost wonen veel mensen die frequent gebruik maken van het openbaar 

vervoer, het gaat dan vooral om studerenden, ouderen en mensen met beperkingen. Het is 

van belang dat deze grote groep ov-reizigers comfortabel gebruik kan blijven maken van 

het openbaar vervoer met sneldienst, uurdienst en buurtbus. 

 

6. Lopende zaken: 

 a.  IVVP en VCP 

  Geen bijzonderheden op dit moment. 

b.  De Bongerd, verpaupering 

 Ongewijzigde situatie. 

c. Hangaarts; belijning, onkruid, wortelopdruk, slijtage wegbedekking 

De meldingen van 12 november 2018 zijn nog in behandeling.  

d.   Meldingen openbare ruimte 

       Dit punt wordt wegens tijdgebrek niet behandeld. 

e.  Waterafvoer, vuilophaaldienst, zwerfafval, groenvoorziening en graffiti, 
ongediertebestrijding 

  Dit punt komt wegens tijdgebrek niet aan de orde. 
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  7. Wat verder ter tafel komt 

    Uit de vergadering komen geen punten naar voren. 

  8. Rondvraag en sluiting 

     Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 

hun inbreng, om  21.30 uur gesloten. 


