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Veiligheid 

Veiligheid / inbraakpreventie 

▶Cees Fisser    

J ammer genoeg kent vrijwel iedereen 
in onze wijk wel iemand, bij wie is  

ingebroken; in de woning of de auto.  
NSN ging op pad om van verschillende 
professionals te horen “wat we met z’n 
allen kunnen doen” om de kans op in-
braak te verkleinen. En wat blijkt? We 
kunnen het beste zelf anti-inbraak-
maatregelen nemen en samen attent 
zijn op wat er in onze straat gebeurt, 
dan dat we lijdzaam (ver)wachten dat de 
gemeentelijke overheid of de politie het 
probleem voor ons oplost!  
Dat neemt niet weg dat we de kennis 
van die professionals goed kunnen  
gebruiken. Bijvoorbeeld het advies om 
achterpaden tussen woningblokken te 
voorzien van hekwerk. Nog steeds 
stranden initiatieven hiertoe, omdat 
een of twee bewoners in zo’n blok niet 
willen meewerken. 
Als u meer wilt weten over het aantal 
inbraken en pogingen daartoe, kunt u 
kijken op: www.politie.nl/mijn-buurt 
en daar doorklikken naar ‘Misdaad in 
kaart’. En kijk ook even in uw inboedel-
verzekering naar de hoogte van uw 
‘eigen risico’, om een afweging te  
maken, hoeveel u wilt investeren in het 
voorkómen van inbraak...◀  

H elaas hee3 de NieuwSloten Nieuws  
redactie deze maand afscheid moe-

ten nemen van Saskia Bender, die het 
vrijwilligerswerk 7½ jaar met plezier 
gedaan hee3, maar nu alle aandacht 
aan haar nieuwe baan wil schenken. 
We hebben Saskia hartelijk bedankt 
voor alle bijdragen en haar veel succes 
en plezier gewenst in haar nieuwe job! 

Maar er is nu dus een ‘vacature’ voor een 
nieuwe redacteur in de NSN-redactie...  
 

Ben jij ons nieuwe schrij1alent? 

Grijp je kans en wordt onze nieuwe  
redacteur. Niets is zo leuk als het 
houden van een interview en het 
schrijven voor je familie, vrienden 
en andere buurtbewoners, over  
ontwikkelingen in je eigen wijk. 
Dat kan jij óók!  
 
Meer informatie? Of stuur meteen 
een bericht met jouw motivatie naar 
nsn@eigenwijks.nl.◀ 

 
Namens de redactie, Cees Fisser 

Gezocht 

Nieuwe redacteur (m/v) 
Oproep 

▶ingezonden door het Festivalcomité 2018    

Nieuw Sloten Festival 

staat dit jaar gepland op 

zaterdag 14 juli, 11.00-18.00 uur 

Help jij mee om het 
leukste en grootste evenement 

in Nieuw Sloten te organiseren? 

Geen ervaring? Geen probleem! 

Meld je aan op  

nieuwslotenfestival@gmail.com ◀ 
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Wat kunnen de inwoners doen om inbra-
ken te voorkomen? 
Op www.politie.nl zijn korte films te 
zien met tips. Bijvoorbeeld: licht aan 
laten, sociale controle, sleutel en kost-
bare spullen niet in het zicht laten. Bij 
flats is het zeer belangrijk dat bewo-
ners de centrale toegangsdeur niet 
opendoen voor onbekenden! Een kiers-
tandhouder of digitale deurspion op de 
voordeur helpt ook. 
Enkele tips: het is raadzaam om een 
SKG-veiligheidsbeslag te kopen, tegen 

E 
en vrij recente methode om 
veiligheid in een buurt te ver-
groten is een WhatsApp groep.  

Deze zogenoemde ‘WhatsApp Buurt-
preventie groepen’ zijn in 2013 gestart; 
het is een succes, want er zijn nu meer 
dan 8000 van die groepen in Nederland, 
waarin via de mobiele telefoon aan de 
deelnemers meldingen gedaan kunnen 
worden van verdachte situaties.  
 
Gemeenten en politie zijn blij met deze 
extra 'ogen en oren'. Uit cijfers blijkt dat 
in 90% van de meldingen bij de politie, 
de melding terecht was. Stichting 
WABP (WhatsApp BuurtPreventie) 
gee3 op de website Wabp.nl een over-

zicht van 
alle groe-
pen in de 
buurt en 
probeert 
uniformi-

teit te bevorderen. Ze promoten ook het 
gebruik van waarschuwingsborden op 
straat (zie foto's). 
 
We spraken met de beheerders van 
twee WhatsApp buurtpreventie-

leuke dingen en dat vindt niemand sto-
rend; bijvoorbeeld over onze nieuwe 
geveltuin of over een magnetron die 
gratis opgehaald konden worden. 
 
Jason: naar aanleiding van een stukje in 
de krant begon ik onze app-groep en 
bijna alle huishoudens werden lid. Tot 
nu toe hebben we eigenlijk maar één 
calamiteit gehad toen er een ruit werd 
ingegooid. We hebben ervoor gekozen 
om alleen acute zaken rond veiligheid 
in de groep te delen, uit onze straat, 
anders krijgt men teveel appjes. Maar 
deze zomer hebben we toch gewaar-
schuwd voor een inbrekerstrucje 
(stokje tegen de voordeur). Die melding 
kreeg ik 
vanuit een 
straat in de 
buurt. Al 
met al is 
zo'n groep zeker een aanwinst om je 
buurt veiliger te maken en de binding 
te vergroten. 
 
Wilt u ook een WhatsApp buurt-
preventiegroep opzetten? Kijk op 
Wabp.nl of vraag de Wijkagenten.◀ 

Inbraakbeveiliging in de wijk door de ogen van de Wijkagenten 
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

WhatsApp? Mobile buurtpreventie in Nieuw Sloten! 
▶Saskia Bender    

het ‘kerntrekken’. Dan kost het meer 
moeite om het slot te forceren. U kunt 
ook een alarmsysteem laten installe-
ren. Er zijn camerasystemen waarbij u 
live mee kunt kijken in uw woning via uw 
mobieltje. Zodra er beweging is in huis, 
krijgt u bericht op uw mobieltje.  
Maar bovenal: Ramen en deuren slui-
ten, en op slot! 
 
Hoe belangrijk is sociale controle? 
Zeer belangrijk! Inbrekers markeren de 
deuren door bijvoorbeeld een takje te 
leggen of het matje te verleggen. Als u 
bij de buren post uit de brievenbus of 
voordeur ziet hangen, duw die dan naar 
binnen. Hoort u vreemde geluiden in 
het huis naast u, als de buren niet thuis 
zijn? Meteen 112 bellen! 
 
NB: Als u een beveiligingscamera aan 
uw gevel hebt, laat dat de politie weten. 
Kijk op www.politie.nl en zoek met 
“camera in beeld”. Uw beelden kunnen 
meehelpen  bij opsporing. 
 
Laura en/of George houden elke 
dinsdag een spreekuur in het Huis 
vd wijk België, van 13.00 tot 14.00 
uur.◀ 

groepen: Julia Veldhuijzen en Saskia 
Creton vertegenwoordigen een apparte-
mentencomplex aan de Kempenlaan en 
Jason van der Burgt is beheerder van de 
IJzerhof-groep. 
 
Julia: bij ons is circa tweederde van de 
huishoudens lid van de groep. We zijn 
pas in april 2017 begonnen, maar het 
nut is al bewezen: er waren waarschu-
wingen over iemand die de toegangs-
deur stond te observeren en er was een 
brandje voor de 
deur. In de zo-
mer wa- ren er 
diverse meldin-
gen over flinke 
geluids- overlast 
van huurders. Als gevolg daarvan hee3 
de eigenaar die mensen gevraagd te 
vertrekken. 
 
Saskia: bij ons is ook zo'n 75% lid. Wij 
zijn in mei 2016 begonnen en er is niet 
heel veel aan de hand geweest. Een keer 
is de stroom uitgevallen; voor mij was 
dat goed om te weten, omdat ik toen in 
het buitenland zat. Het ging een keer 
over 'babbeltrucs'. Bewoners delen ook 

W 
e praten met Laura Engels-
man-Lunenburg en George 
Elsenberg, onze Wijkagen-

ten van de politie Amsterdam. Zij 
hebben een breed takenpakket, waar-
onder inbraakpreventie en voorlich-
ting. Volgens hen is Nieuw Sloten een 
veilige wijk.  
Natuurlijk zijn hier ook inbraken van 
tijd tot tijd, ‘hotspots’ die zich in een 
bepaalde buurt concentreren. 
 
De voornaamste taak van de politie wat 
betre3 inbraken is voorlichting. Dit in 
samenwerking met de gemeente. Zo 
nodig surveilleren ze extra en verstrek-
ken preventief informatie. Regelmatig 
praten ze samen met gemeente en wo-
ningbouwverenigingen over veiligheid, 
maar ze brengen alleen advies uit. Bij-
voorbeeld over het afsluiten van achter-
paden, keukenramen en voordeuren. 
Die laatste twee zijn de verantwoorde-
lijkheid van de bewoners. Voor sommi-
ge achterpaden is de gemeente Amster-
dam verantwoordelijk. Bij andere zijn 
dat de woningbouwverenigingen of een 
Vereniging van Eigenaren; dus de  
bewoners. De politie wil graag alle ach-
terpaden afgesloten zien. 
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woningcorporatie, de Gebiedsmakelaar 
en bewoners, waarbij we de problemen 
in kaart brengen. Na een schouw  
kunnen we een daartoe gespecialiseerd 
bedrijf een woningscan laten uitvoeren 
op basis van het politie Keurmerk  
Veilig Wonen (PKVW). Het gaat om het 
investeren in fysieke veiligheidsmaat-
regelen. Zo kunnen bewoners bijvoor-
beeld anti-kerntrekbeveiliging op hun 
buitendeuren aanbrengen.  
 
Een andere optie is om een voorlich-
tingsavond voor buurtbewoners te  
organiseren. Daarbij vertelt de politie 
hoe een inbreker te werk gaat en wat je 
eraan kunt doen. In zogeheten “hotspot
-gebieden” kunnen bewoners ook een 
advies op maat krijgen. Een medewer-
ker van het veiligheidsbedrijf komt dan 
bij hen thuis. Ten slotte worden er voor 
ouderen speciale avonden over de  
babbeltrucs georganiseerd.” 

Bewustwording eigen veiligheids-
gedrag: 
▶ Zorg voor een goed sleutelbeheer: 
wees zuinig op uw sleutels, leen ze niet 
zomaar uit, maak niet te veel duplica-
ten en bevestig vooral geen adreslabel 
aan uw sleutelbos. Leg ook geen sleutel 
onder de deurmat of bloempot.  
▶ Berg opklimmateriaal zoals een lad-
der, kliko of tuinmeubilair op of zet ze 
vast. Laat ook geen (tuin)gereedschap 
rondom uw woning liggen! 
▶ Draai sloten altijd op het nachtslot. 
Zit de voordeur wel dicht, maar is deze 
niet op slot gedraaid, dan kan een in-
breker simpel met een bankpasje of 
stuk plastic naar binnen met de zoge-
heten 'flippermethode'.  
▶ Laat geen sleutels aan de binnenkant 
van uw deur zitten. Een inbreker kan 
een raam inslaan en vervolgens in een 
handomdraai uw deur openen of bin-
nenkomen via de 'gaatjesboormethode'. 
▶ Zet uw vakantieplannen en -ervaringen 
niet meteen op social media (Twitter, 
Facebook, enz.) Wees ook voorzichtig 
met uw afwezigheidsbericht op uw  

voicemail en in uw e-mailprogramma.  
▶ Voorkom bij langere afwezigheid dat 
uw huis een onbewoonde indruk 
maakt. Zorg dat de binnenkomende 
post regelmatig wordt opgeruimd en 
vraag uw buren een oogje in het zeil te 
houden. 
▶ Berg uw waardevolle eigendommen 
(laptops, tablets) en kostbaarheden 
goed op en zoveel mogelijk uit het zicht 
van voorbijgangers. Zorg dat u geen 
grote bedragen cash in huis hee3.  
 
Wilt u uw woning optimaal beveiligen, 
maar bent u misschien niet in staat dit 
zelf te regelen? Bij de firma Enorm van 
Driel op Tussenmeer 205-209 heb ik mij 
hierover laten informeren. Zij bieden 
naast een beveiligingsadvies op maat, 
conform het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen, ook de gelegen-
heid om gebruik te ma-
ken van hun gecertifi-
ceerde monteur.  
Doe-het-zelvers kunnen 
ook terecht bij de bouw-
markten.◀ 

Het Team Veiligheid wil Nieuw-West veiliger maken  
▶Ellen van Kessel    

Werken jullie ook per gebied? 
“Jazeker, dat doen we door zogeheten 
‘buurtpreventietours’. Voorlichters  
komen dan huis-aan-huis informatie 
geven om inbraak te voorkomen, bijv. 
in vakantieperiodes en tijdens het zoge-
noemde ‘Donkere Dagen Offensief’ [om 
inbraak in de winterperiode tegen te 
gaan; EvK]. Bewoners ontvangen vooraf 
een brief, zodat zij weten dat we langs-
komen. Vervolgens ontvangen ze aan 
de deur een informatiepakket. In het 
afgelopen najaar hebben we Nieuw  
Sloten bezocht.” 
 
Wil je nog wat kwijt?  
“Ik vind het heel dankbaar werk; we 
zijn als team echt voor de Amsterdam-
mers bezig, voor de stad, heel tastbaar 
en met zichtbaar resultaat! Mochten 
bewoners uit Nieuw Sloten signalen 
willen afgeven rondom de veiligheid in 
de buurt, dan kunnen ze contact opne-
men met de Gebiedsmakelaar Marleen 
de Groot, M. 06 53 38 94 69, of via  
E. marleen.de.groot@amsterdam.nl. 
Zij zorgt er dan voor dat die signalen bij 
ons team terechtkomen. Vervolgens 
kunnen wij in overleg met onze veilig-
heidspartners in actie komen.”◀ 

Tips en trucs tegen inbraak in uw woning 
▶Janna Winnubst    

O 
p een wat grauwe januaridag 
ontvangt Bert Hogema, één 
van de drie veiligheidscoör-

dinatoren van Nieuw-West, mij in 
het Tuinstadhuis aan Plein ’40-’45.  
Bert is lid van het Team Veiligheid en 
houdt zich sinds een jaar hoofdzakelijk 
bezig met de zogeheten ‘high impact 
crimes’ (woninginbraak, straatroof, 
overval op een bedrijf of woning en 
overval door babbeltrucs –vaak toege-
past bij ouderen). 
 
Wie zitten er in het Team Veiligheid en 
wat doen jullie? 
“Het team bestaat uit ongeveer 20  
medewerkers onder leiding van een 
programmamanager. Er zijn 3 coördi-
natoren en projectleiders voor thema’s 
als jeugd en veiligheid, de Top-1000 
(jongeren met crimineel gedrag), huise-
lijk geweld. Ook het Meldpunt Zorg- en 
Woonoverlast is onderdeel van ons 
team. We werken nauw samen met de 
gebiedsteams van het stadsdeel, de 
Gebiedsmakelaars en de politie. We 
hebben wekelijks overleg met de  
politie, over het aantal woninginbraken 
en waar ze plaatsvinden ” 
 
Wat doet het team als er in een buurt 
diverse inbraken zijn geweest? 
“In zo’n geval gaat de politie extra sur-
veilleren. Verder kunnen we dan een 
schouw organiseren met de politie,  

N 
atuurlijk we weten het alle-
maal: sluit ter preventie van 
inbraak altijd alle deuren en 
ramen.    Vergeet vooral niet wc-

raampjes of ramen en deuren van een 
garage/schuur. Maar om de inbraak 
kans zo klein mogelijk te maken volgen 
hier nog wat tips:  
▶ Zorg voor volgens voorschri1en  
van Politiekeurmerk Veilig Wonen 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op 
ramen, (garage)deuren en eventuele 
lichtkoepels. En vergeet niet de schuif-
pui te beveiligen. 
▶ Beveilig ook de bovenverdieping van 
de woning, vooral als deze eenvoudig te 
bereiken is door bijvoorbeeld een uit-
bouw of erker. 
▶ Zorg voor voldoende buitenverlich-
ting.  
▶ Geef uw woning een bewoonde indruk 
als u er niet bent. Gebruik bijvoorbeeld 
een (elektronische) tijd-
schakelaar, ook voor de 1e 
etage. Die kunt u verschil-
lende tijden laten aan- en 
uitgaan. 

 

Foto: Jaap Wals 
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Prijsvraag 
▶Welke uitdrukking wordt hier afgebeeld?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaar-
beekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnum-
mer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De  
redactie neemt persoonlijk contact op met 
de prijswinnaar en vermeldt deze in het 
volgende nummer.  
In het vorige nummer bedoelden wij de 
uitdrukking “een losse tong hebben” (= 
te veel praten). Maar we hebben ook de 
volgende inzendingen goed gerekend:  
de tongen losmaken; je eigen tong aZij-
ten; ik bijt liever m’n tong af; ergens je 
tong over breken. 
Als winnaar trokken wij:  
Timin Mahajan. 

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door 
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.◀ 

Veiligheid 
▶Column van Peggy van der Reijden    

We hebben allemaal kunnen constateren 
dat niet alle verwachte veranderingen in de  
huisvesting van winkels en het winkelaan-
bod in Winkelcentrum Nieuw Sloten zijn 
doorgegaan. De anders zo betrouwbare 
‘bron’ had dit keer kennelijk wel de klok  
horen luiden, maar wist niet waar de klepel 
hing. Excuus voor de ontstane verwarring!◀ 

H et thema van dit nummer is veilig-
heid. Hoe veilig voelen we ons in 

Nieuw Sloten? Wanneer spreken we van 
‘veilig’ zijn? In het woordenboek is de 
definitie van veiligheid: ‘het afwezig 
zijn van potentiële oorzaken van  
gevaar’. In dat opzicht is het eigenlijk 
fijn om onwetend te zijn. In hoeverre 
kunnen wij zien waar het ‘gevaar’ zich 
schuil houdt?  

Gelukkig worden we door bijvoorbeeld 
de politie er regelmatig op gewezen hoe 
we ons kunnen beschermen tegen  
potentieel gevaar. Extra veilige sloten 
op de deuren, licht aan, ramen dicht, 
enzovoort zorgen ervoor dat we ons in 
ieder geval beschermd voelen. Echter: 
‘veiligheid’ is een relatief begrip, omdat 
niets onder alle omstandigheden volle-
dig zonder gevaar is.  
Het ervaren van een gevoel van veilig-
heid is voor inwoners van een wijk het 
grootste belang. Uit cijfers van de wijk 
blijkt dat het met dat gevoel in Nieuw 
Sloten wel goed zit.  

In steeds meer straten zijn WhatsApp 
groepen opgezet door buurtbewoners, 
waarin men elkaar op de hoogte houdt 
van alle potentiele gevaar dat gesigna-
leerd wordt. Ook in mijn straat is zo’n 
app-groep waarin regelmatig ‘verdachte’ 
situaties worden gemeld. Ook bijvoor-
beeld Facebook-pagina’s en app’s als 
Nextdoor verbinden buurtbewoners van 
straten en wijken aan elkaar, en brengen 
hen met elkaar in contact. Door alle 
sociale media zijn we steeds meer bij 
elkaar betrokken, kennen we de buren 
weer (ook al is het in beginsel digitaal), 
weten we weer welke auto bij wie hoort 
en is het organiseren van een straat-
BBQ makkelijker geworden.  

Gevoel van veiligheid begint met het 
elkaar kennen, weten dat je buren mee-
kijken en opletten als je niet thuis 
bent. Zorgzaamheid in de straat naar 
elkaar is een belangrijke eerste stap. 
Met elkaar creëren we een omgeving 
waarbij we een hand uitsteken naar en 
voor elkaar. Díe wetenschap zorgt voor 
een fijner gevoel van veiligheid, waar 
voor mij geen extra beveiligd slot  
tegenop kan.◀  

Samen Brandveilig 
in Amsterdam 

De Brandweer hee3 in onze buurt al 
vele woningbezoeken afgelegd en een 
gratis advies op maat gegeven hoe u 
brand kunt voorkomen en de schade 
kunt beperken. Ook zijn kosteloos rook-
melders opgehangen. Zo werkt de 
Brandweer samen met u aan de brand-
veiligheid in deze buurt. 
 
Maak een afspraak! 
Stuur een e-mail naar:  
E: samenbrandveilig@brandweeraa.nl 
om een afspraak te maken voor een 
woningbezoek. Vermeld uw naam, 
adres en telefoonnummer. U krijgt dan 
binnen enkele werkdagen een reactie 
met een datumvoorstel voor een  
woningbezoek. 
Hebt u geen e-mail? Bel dan T. (020) 
555 6000. Als het antwoordapparaat is 
ingeschakeld, graag duidelijk uw 
naam, adres, telefoonnummer inspre-
ken, dan belt de Brandweer u terug om 
een afspraak te maken. 
Met 10 kleine tips kunt u groot leed 
voorkomen. Zorg dat u ze kent, kijk op: 
www.brandweer.nl/brandveiligheid ◀ 

Rectificatie 
▶Cees Fisser    

Westtangent 
▶Cees Fisser     

Om de doorstroming van verkeer op de 
Anderlechtlaan en de Sloterwegrotonde 
te verbeteren, én volgens de gemeente  
ook om de verkeersveiligheid van voet-
gangers en fietsers te verbeteren,  
zullen deze locaties aangepast worden.  
De werkzaamheden aan de Sloterweg-
turbo-rotonde duren 6 weken (geen 
asfalt maar beton), en staan gepland 
tijdens de zomervakantie 2018. Infor-
matie over tijdelijke omleidingsroutes 
volgt in juni in het HvdW België .◀ 

←←←←A4A4A4A4    

    NieuwNieuwNieuwNieuw    
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50Pluspartij 50pluspartij.nl/amsterdam 
1. Mario van Dregt 
2. Mw. Alina Sijthoff 
3. Mw. Irma van Putten 

D66 amsterdamnieuwwest.d66.nl 

1. Ilkay Kizil, M. 06 36 32 28 47  
2. Ronald Mauer, M. 06 10 77 02 82  
3. Nazmi Turkkol, M. 06 53 46 29 03  

DENK · 
1. R.H. Pinas 
2. Mw. Y Moussaid 
3. M. Benamar 

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp · 
dorpsraadslotenoudosdorp.nl 
1. Sjoerd Jaasma 
2. Gerrit Oostendorp 
3. Mw. Liesbeth Berghuis 
4. Piet Renooij 
5. Wim Verdegaal 

GroenLinks amsterdamnieuwwest.groenlinks.nl 
1. Mw. Sarah Biddle 
2. Aad Kuin 
3. Wouter van Ouwerkerk 

M 
ensen laten een heleboel 
afval achter in de wereld. In 
supermarkten zijn soms 

zelfs de paprika’s per stuk in plastic 
verpakt en een kauwgompje wordt 
al snel uitgespuugd op straat.  
 
De universiteit van Georgia hee3 bere-
kend dat wereldwijd in de afgelopen 65 
jaar meer dan acht miljard ton plastic 
is geproduceerd. De hel3 daarvan is 
geproduceerd in de afgelopen 13 jaar. 
Van die 8 miljard ton plastic blij3 75 
procent op de aarde rondzwerven (NOS, 
juli 2017). En naast plastic gebruiken 
we een ook een hoop papier, karton, 
aluminium, glas… gemiddeld duurt het 
2 tot 12 jaar totdat een sigarettenpeuk 
is afgebroken en een stalen blikje blij3 
50 jaar liggen. Plastic en aluminium 
vergaan nooit (www.milieucentraal.nl). 
 
De mens is de grootste vervuiler van de 
planeet. Dat weten we al jaren. Weten-
schappers, deskundigen, ontwerpers, 
overheden… wereldwijd wordt er van 
alles bedacht en uitgevoerd om het  
afvalprobleem tegen te gaan, ook in 
Amsterdam. Wethouder Choho 
(openbare ruimte) kondigde op 30 janu-
ari 2018 aan dat de stad 11,2 miljoen 
euro gaat investeren om de stad scho-
ner te maken. Sommige buurtbewoners 
en raadsleden vinden dit niet voldoende 
en komen met andere oplossingen. De 
een pleit voor extra reinigers en hand-
havers, de ander denkt aan vuilnis-

boten in de grachten (AT5). Na zelf een 
beetje te google-en vond ik dat psycho-
logen kunnen worden ingezet om  
gedrag van mensen te ombuigen, zodat 
ze hopelijk geen afval meer op straat 
gooien. Ook vond ik plastic etende  
rupsen, mensen die volgens een  
zero-waste leefstijl leven, brood-
projecten, recycle activiteiten en zelf 
dacht ik dat Holle Bolle Gijs-
prullenbakken op schoolpleinen stimu-
lerend zouden kunnen werken voor de 
jeugd. 
 
Naast deze creatieve oplossingen, heb 
je altijd nog de meest snelle en makke-
lijke oplossing: zelf met een prikstok 
even de straat prikken! Regelmatig zie 
ik buurtbewoners op straat afvalprik-
ken. Dit doen zij samen, of tijdens het 
wandelen met de hond buiten. Dan ligt 
het afval in ieder geval in de prullenbak 
en wordt het daarna hopelijk verwerkt 
tot iets anders.  

Heb je zelf geen prikstok, maar wil 
je het een keertje uitproberen?  
Of wil je met je kind een leuke prik-
middag? Bij de ingang van HvdWijk 
België staat een bak met prikstokken, 
vuilniszakken en ringen voor de vuil-
niszakken, beschikbaar gesteld door 
stadsdeel Nieuw West. Je kunt altijd de 
spullen lenen om even te gaan prikken.  
 
Daarnaast is het op zaterdag 24 maart 
2018 Nationale Opschoondag waarop 
door het hele land acties plaatsvinden 
om de straten schoon te maken. Kijk op 
www.nederlandschoon.nl welke acties 
er zijn, doe ideeën op voor een eigen 
actie en vraag HvdWijk België om on-
dersteuning bij je idee. Bel hiervoor 
Mahdi Lanjri, T. 020 617 8235 of mail 
hem, M. mahdi.lanjri@impuls.nl. 
 
Laatste tip: Je kunt ook afvalproblemen 
direct melden bij de gemeente. Dit doe 
je door te bellen naar 14020, of maak 
gebruik van de BuitenBeter app! Dit is 
een gebruiksvriendelijke app die je 
kunt downloaden op je smartphone. 
Het werkt zo: je maakt een foto van wat 
je ziet en je kunt stap voor stap om-
schrijven waar en wat het probleem is. 
Vervolgens word je op de hoogte gehou-
den hoe het probleem wordt opgelost. 
BuitenBeter kan je overigens ook  
gebruiken voor andere signalen die je 
ziet in de wijk door te geven aan de  
gemeente.◀ 

Verkiezingen Stadsdeelcommissie 
▶Cees Fisser     Meer informatie op: www.amsterdam.nl/actueel/verkiezingen-2018/    

Blanco · 
1. M. Tetik 

Nieuw-Sloten Vooruit · 
www.nieuwslotenvooruit.nl 
1. J.A.W. Roozen 
2. Mw. C.C.H.M. Farla 

Partij komt voor de Bakker · 
 Partij-Komt-voor-de-Bakker 

1. Rick Bakker, 06 25 02 52 83 

PvdA amsterdamnieuwwest.pvda.nl 
1. Mustapha Daher 
2. Jamie Marsfelder 
3. Maarten van Maurik 
4. Wijnand Uitman 

SAMEN · 
1. Yiwei Huang 

VVD · 

1. Alexander Grasi 
2. Mw. Eelke van der Ree 
3. Redouane Ouachou 
4. Annette Dekker  
 
◀ 

Van grote vervuilers naar slimme opruimers!  

▶Stefania Maginzali; maandag t/m donderdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 3331 9681; E. Stefania@eigenwijks.nl 

O 
p 21 maart 2018 worden ver-
kiezingen voor de gemeente-
raad én stadsdeelcommissies 
gehouden.  

Ook vindt een landelijk referendum 
plaats over de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten (Wiv). Om al uw 
stemmen tegelijk uit te brengen, is het 
van belang dat u gaat stemmen bij een 
stembureau in het gebied waar u 
woont. In ons geval is dat het gebied  
“De Aker, Sloten en Nieuw Sloten”.  
 
Stadsdeel Nieuw-West bestaat uit vier 
gebiedsdelen. Per gebied worden door 
de kiesgerechtigde bewoners uit dat 
gebied, vier kandidaten gekozen die 
de belangen van dat gebied gaan behar-
tigen in de nieuw te vormen Stadsdeel-
commissie.  
Op 9 februari zijn de kieslijsten bekend 
gemaakt van de partijen die meedoen in  
‘De Aker, Sloten en Nieuw Sloten’: 
(niet alle partijen hebben contactgegevens 

aan NSN verstrekt). 

 



 

 

Activiteiten-
agenda 

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor 
activiteiten in uw buurt?  

Voor zo’n Bewonersinitiatief kunt u een 
aanvraagformulier ophalen in Huis van 
de Wijk België, Hageland 117. Of via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een budget. 

Voorkom teleurstelling: maak een 
afspraak met de Bewonersondersteuner 
en vraag zonodig hulp bij het invullen 
van uw aanvraag. 

Opbouwwerker 
Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, 
op maandag t/m donderdag, of 
E. Stefania@eigenwijks.nl ◀ 

▶23 februari 2018, p.6 

In gesprek met… 
Op dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
kunt u in het Huis van de Wijk België 
in gesprek te gaan met uw wijkagent 
Laura Engelsman (Nieuw Sloten Zuid) 
of George Elsenberg (Nieuw Sloten 
Noord). U kunt ons ook altijd vragen 
naar tips over inbraakpreventie. 
 
Daling inbraken 
De periode tussen Kerst en Oud & 
Nieuw is voor dieven altijd populair om 
in te breken. Er zijn dan veel mensen 
van huis en tijdens de jaarwisseling is 
er veel lawaai op straat. Gemiddeld 
wordt er tijdens die feestdagen 2x 
zoveel ingebroken als normaal. Maar 
in die periode in 2017 is er ‘een kwart 
minder’ ingebroken dan tijdens die da-
gen in 2016. 
Toch is de kans dat u slachtoffer wordt 
van inbraak uiteindelijk vrij klein. Jaar-
lijks wordt er bij minder dan 1 op de 
100 huizen ingebroken. Vorig jaar  
waren er in Amsterdam 55.000 inbra-
ken bij woningen geteld (Bron. CBS). 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten is een on-
aaankelijke groep bewoners uit deze 
wijken die elke 6 tot 8 weken vergadert 
om aanvragen tussen € 500 en € 5000 
te beoordelen. Aanvragen onder € 500 
worden per e-mail binnen de 
Regiegroep behandeld. 
 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
 | 
05 maart 2018 | 19 maart 2018 
09 april | 23 april 
21 mei | 04 juni 
02 juli | 17 juli 
20 augustus | 03 september 
01 oktober | 15 oktober 
12 november | 26 november◀    

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 

Hoe inbraak helpen voorkómen? 
- Doe altijd de ramen dicht. 
- Draai de deur op slot. 
- Geef het huis een bewoonde indruk. 
- Monteer stevig hang- en sluitwerk. 
Voor goede inbraakpreventie kunt u bij 
een erkend PKVW-bedrijf terecht: 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners . 
 
Aangi1e doen 
Als u iets is overkomen wat straZaar 
is, kunt u hiervan aangi3e doen bij de 
politie. Bel van tevoren 0900-8844 om 
een afspraak te maken. Zonder af-
spraak moet u waarschijnlijk langer 
wachten. 
- Als u aangi3e doet kan de politie de 
dader proberen op te sporen. 
- Aangi3e kan u een gevoel van recht-
vaardiging geven. 
- Na de aangi3e kunt u verzekerde 
schade vergoed krijgen, of proberen de 
schade te verhalen op de dader. 
- Als de dader gepakt wordt, kan uw 
aangi3e ervoor hebben gezorgd dat dit 
anderen niet overkomt. ◀ 

I n november vorig jaar zijn we gestart 
met de ‘Gebiedsbus’ op het Bel-

giëplein. We staan daar wekelijks op 
donderdagmorgen van 10 tot 12 uur. 
We staan daar overigens niet alleen; 
collega’s van de Mantelzorginloop 
zijn er wekelijks. Zij komen mantelzor-
gers informeren over de steun die zij 
vanuit de gemeente kunnen krijgen bij 
het belangrijke werk dat zij doen.  
Ook is er iedere week een collega van 
Startpunt die graag bewoners ontmoet 
die ondersteuning zouden willen bij het 
zoeken naar werk, een training of een 
taalcursus. De Wijkagenten, collega’s 
Handhaving en het Huis v.d. Wijk 
zijn ook regelmatig bij de bus te vinden. 
Steeds meer bewoners herkennen de 
bus en komen even kennis maken.  
 
Een van de reacties, is de vraag of we 
ook een keer in de avonduren met de 
bus willen komen omdat veel bewoners 
overdag werken. Die vraag nemen we 
zeker serieus! 
 
In de maanden april t/m september 
zullen we ook 1 x per maand op de 
donderdagavond met de bus op het 
Belgiëplein staan.  
In diezelfde periode willen we ook 1 
keer per maand een wandeling met 
een groepje bewoners door steeds een 
ander deel van het gebied gaan maken.  
 
We hopen zo snel mogelijk een over-

Zondag 18 maart, 15u  
Leden van het Concertgebouw 

orkest met o.a. het zesde Brandenburgs 
concert van J.S. Bach én concert B-A-C-H. 

Zondag 15 april, 15u 
Fluitistengroep van het Concert-

gebouw orkest met o.a. Prélude à  
l’ après-midi d’un faun van Debussy  
Meer info: www.sloterkerk.nl 

 

Vrijdag 9 mrt, 19-22u, Kunstdiner 

Zaterdag 17 mrt, 12-17u, Open dag 

Dinsdag 20 mrt, 19-22u, Kunstfilm 

Dinsdag 3 apr, 19-22u, Kunstdiner 

Maaseikstraat 3 1066 LX Amsterdam  
Prijs per KunstSalon: €17,50 pp 
Meer info via: FTollenaar@hotmail.com 

Van onze Gebiedsmakelaar 
▶Marleen de Groot, EEEE marleen.de.groot@amsterdam.nl, MMMM 06 53 38 94 69 

zichtelijk schema klaar te hebben, dat 
we dan bekend maken via onze face-
bookpagina “Gebiedsteam De Aker, 
Sloten en Nieuw Sloten”. Volg ons op 
FB om op de hoogte te blijven. 
 
Wie geen FB hee3, kan de informatie 
ook opvragen via mijn e-mailadres:  
marleen.de.groot@amsterdam.nl ◀ 

Zondag 31 maart, 11–16u 
Pasen 

Activiteiten aangeboden door de  
Winkeliersvereniging Nieuw Sloten.  

Woensdag 21 maart, 7.30–21 u 
Verkiezingen 

Gemeenteraad én Stadsdeelcommissie.  
Ook referendum Wet op de inlichtingen-  
en veiligheidsdiensten (Wiv).  
www.amsterdam.nl/actueel/verkiezingen-2018 

Zondag 25 februari, 11–12.30u 
Excursie Diersporen 

onder leiding van Rein Cremer, 
NME-centrum, www.oeverlanden.nl 

Zondag 8 april, 11–12.30u 
Excursie Siegerpark 

onder leiding van Rinus Hofs, 
Sloterweg 773, www.oeverlanden.nl 

Zondag 4 maart, 15u 
American Football Club 
Ams. Crusaders II - Ams. Panthers  

Sportpark Sloten, www.crusaders.nl  


