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Kennismaking wijkagent
Mijn naam is Cor Koops en vanaf 2004 ben ik werkzaam als wijkagent in 

Tienhoven, Maarsseveen, Oud-Maarsseveen en Oud Zuilen. Daarvoor ben 

ik zeven jaar wijkagent in Montfoort/Linschoten geweest. 

Samen met de wijkcommissies, signaleringsteams en wijkbeheerders willen wij 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw 
wijk. Die samenwerking ervaren wij als zeer goed. De primaire taak van een wijk-
agent is te zorgen voor handhaving van de openbare orde, signaleren en opsporen 
van strafbare feiten. Een speerpunt is het terugdringen van woning inbraken. 
Meldingen van verdachte situaties worden altijd met prioriteit behandeld. Bent u 
dus getuige van een woninginbraak of ziet u iemand die zich verdacht ophoudt 
in bijvoorbeeld een steegje, schroom dan niet om 112 te bellen. Wij zijn dan bijna 
altijd binnen 10 minuten ter plaatse.

Samen de wijk veilig(er)maken!

Als wijkagenten roepen wij uw medewerking in om uw wijk nog veiliger te maken. 
Wat zou het geweldig zijn als niemand meer slachtoffer wordt van een woning-
inbraak, maar dat is waarschijnlijk een utopie. Toch kunt u zelf veel doen om het 
de gelegenheidsinbreker lastiger te maken: 
�� =RUJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�JRHG�LQ�KHW�]LFKW�OLJW�
�� =RUJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�JRHG�LV�YHUOLFKW�
�� �=RUJ�GDW�HU�JHHQ�ODGGHUV��NOLNR¶V�RI�DQGHUH�YRRUZHUSHQ�URQGVOLQJHUHQ�GLH�GH�

inbreker kunnen helpen.
�� =RUJ�YRRU�GHXJGHOLMN�KDQJ��HQ�VOXLWZHUN�
�� =RUJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�DOWLMG�HHQ�EHZRRQGH�LQGUXN�PDDNW�
�� 6WHO�XZ�EXUHQ�RS�GH�KRRJWH�DOV�X�HHQ�SDDU�GDJHQ�ZHJ�EHQW��

Zwakke plekken

Op onze ronde door de wijken constateren wij dat hefboompjes van keuken-
ramen vaak in de geopende stand staan. Wij bellen dan aan om de bewoner 
hierop te attenderen, want die is er zich niet van bewust welk risico men daar 
mee loopt. De gelegenheidsinbreker wrijft tevreden in zijn handen want het is 
voor hem heel gemakkelijk uw woning zonder geluid te maken binnen te komen! 
Kijk dus nog eens kritisch naar deze gevoelige inbraakplekken.  
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Preventietips
De vakantieperiode staat voor  

de deur. Een tijd van heerlijk 

 genieten van een vakantie.  

Maar ook de weken waarin veel 

 in brekers toeslaan, omdat ze 

 weten dat bewoners op vakantie 

zijn. Door rekening te houden met 

de gevaren kan een vervelend 

einde van de vakantie worden 

voorkomen. 

Het is vaak eenvoudig de woningen 
eruit te pikken waarvan de bewoners 
voor langere tijd weg zijn; uitpuilende 
brievenbussen, gordijnen die continu 
gesloten zijn en nooit een lampje 
aan. Laat het huis achter met een 
bewoonde indruk.

Vergeet niet dat inbrekers meegaan 
met hun tijd en ook op internet 
VXUIHQ��=HW�GXV�JHHQ�EHULFKWHQ�RS�
Twitter, Facebook of Instagram, 
 anders maakt u het inbrekers wel 
heel gemakkelijk om toe te slaan. 
 
Preventietips voor als u  

op vakantie gaat:

�� �9UDDJ�XZ�EXUHQ�RP�XZ�ZRQLQJ� 
in de gaten te houden.

�� �9UDDJ�DDQ�GH�EXUHQ�RI�]LM�KXQ�DXWR�
af en toe op uw oprit parkeren. 

�� �*HEUXLN�HHQ�WLMGVFKDNHODDU�YRRU� 
uw verlichting.

�� /DDW�LHPDQG�GH�EULHYHQEXV�OHJHQ�
�� �/DDW�JHHQ�YROOH�YXLOQLV]DNNHQ�ELM�

uw huis achter.
�� �=HW�XZ�¿HWV�EURPPHU�DOWLMG�RS�VORW��

ook als deze binnen staat. 
�� �$OV�GH�FDUDYDQ�ZRUGW�LQJHODGHQ��

doe dat dan op een parkeerplaats, 
niet op de oprit.

Samen werken 
aan veiligheid
Elke woninginbraak is er een teveel. Woninginbraken hebben een grote impact 

op de slachtoffers, er is een vreemde in huis geweest en er zijn waardevolle 

spullen meegenomen. In dit wijkbericht leest u wat u kunt doen om een 

inbraak te voorkomen als u met vakantie bent. Daarnaast maakt u kennis met 

de politie, professionals en vrijwilligers uit de wijk. Samen met u willen wij de 

komende tijd werken aan de veiligheid bij u in de wijk.

Burgernet
Bent u al lid van Burgernet? Bij u in de 
wijk zijn op dit moment 556 Burgernet-
leden. Voor meer informatie of het 
aanmelden bij Burgernet kunt u naar 
www.burgernet.nl.
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Bewonersvereniging Tienhoven
Door bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen (BTOM) wordt er hard 
aan de weg getimmerd. De vereniging bestaat nu alweer vier jaar en de werkgroe-
pen ouderen, jeugd, natuur & milieu, verkeer & veiligheid, communicatie en recent 
visie op Tienhoven zijn volop bezig om activiteiten voor u te organiseren en zich in 
te zetten om de leefbaarheid in ons dorp op korte en lange termijn te verzekeren. 

Bewonersvereniging BTOM heeft de volgende doelstellingen:
���,Q]HWWHQ�YRRU�EHKRXG�YDQ�VSHFL¿HNH�GRUSVNDUDNWHU�
���$FWLHI�SDUWLFLSHUHQ�LQ�EHODQJ�YDQ�EHKRXG�ÀRUD�HQ�IDXQD�
3. Bevorderen en in stand houden van goede contacten met andere organisaties.
4.  Bevorderen leefbaarheid, welzijn en maatschappelijke betrokkenheid van 

inwoners.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
1. Namens inwoners opkomen voor gemeenschappelijke belangen.
2. Actief informeren van inwoners.
3. Stimuleren van activiteiten en interactie met leden.
4. Samenwerking met organisaties en gemeente.
5. Bevorderen van activiteiten van werkgroepen. 

Bewonersvereniging  
Maarsseveen-Molenpolder
Mocht u ons nog niet kennen of nog geen lid zijn: wij stellen ons graag aan u 
voor. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder behartigt de belangen 
van de bewoners van de Westbroekse Binnenweg, Nedereindse Vaart, Oude-
GLMN��+HUHQZHJ�HQ�*DJHOGLMN��:LM�JHYHQ�GH�JHPHHQWH�JHYUDDJG�HQ�RQJHYUDDJG�
advies over zaken die onze woonomgeving aangaan. Over bijvoorbeeld het 
verkeer en de evenementen aan de Maarsseveense Plassen. Ook overleggen 
wij met organisaties als Waternet over het waterniveau in ons gebied. Wanneer 
nodig spreken wij politici, bestuurders en ambtenaren aan, houden wij enquêtes 
en organiseren wij bijeenkomsten.

Maar ook gezelligheid vinden wij belangrijk! Wij organiseren ook leuke activitei-
ten waarbij bewoners met elkaar in contact kunnen komen. Een zomerfeest, de 
nieuwjaarsborrel en op dit moment ook de Social Sofa: bewoners mozaïeken 
samen twee zelf-ontworpen betonnen banken die naar verwachting deze zomer 
een mooie plek in ons gebied krijgen.

Op onze website www.maarsseveenmolenpolder.nl vindt u alle informatie over onze  
activiteiten. Wilt u lid worden? Voor het symbolische bedrag van €1 bent u lid voor 
het leven! Op de website staat hoe u dit kunt regelen. Krijgt u onze nieuwsmailings 
QRJ�QLHW"�*HHI�XZ�PDLODGUHV�GDQ�GRRU�YLD�contact@maarsseveenmolenpolder.nl, 
dan bent u voortaan snel op de hoogte van wat er speelt. 

Criminaliteitscijfers 
Tienhoven/Maarsseveen 2012 2013

Woninginbraken 17 8

Autokraken 7 5

Fietsdiefstal 0 1

Vernielingen 11 7

Bedrijfsinbraken 5 0

Winkeldiefstal 0 0

Totaal 40 21 

Bereikbaarheid 
instanties
Politie 

 Bij een verdachte situatie, 
 bijvoorbeeld diefstal of een inbraak
Tel: 1-1-2 

Politie 

Is een situatie niet spoed eisend, 
maar heeft u wel hulp nodig?
Tel: 0900-8844

Brandweer  
Tel: 1-1-2 

Veiligheidsregio Utrecht 

Tel: 088-8781000

Gemeente 

info@stichtsevecht.nl
Tel: 140346

Meldpunt zorg en overlast

Tel: 030-6305480

Buurtbemiddeling

Tel: 0900-2359893  

Brandpreventie 
Elke dag breekt er in ongeveer  
20 woningen in Nederland brand 
uit. In totaal zijn dit ongeveer 
7.000 woningbranden per jaar. 
Jaarlijks vallen er 40 doden 
en raken 700 mensen ernstig 
gewond door brand. De snelheid 
van een brand verrast mensen. 
Een huiskamer staat binnen 3 tot 
4 minuten in brand met daarbij 
verduisterende en verstikkende 
rook. Het is daarom van groot 
belang dat mensen in staat zijn 
zichzelf in veiligheid te brengen 
in die cruciale minuten voordat de 
brandweer komt. De meeste bran-
den zijn eenvoudig te voorkomen. 
=H�RQWVWDDQ�GRRU��YHURXGHUGH��
elektrische apparatuur, door koken 
of door het onvoldoende vegen 
van de schoorsteen. Studenten, 
jongeren, ouderen en mensen 
die minder zelfredzaam zijn lopen 
het meeste risico. U kunt eenvou-
dig maatregelen treffen om de 
kans op brand zoveel mogelijk te 
YHUNOHLQHQ��=RUJ�YRRU�URRNPHOGHUV�
en blusmiddelen, oefen met uw 
huisgenoten een vluchtplan en 
doe de brandveiligheidcheck. 
Meer informatie vindt u op  

www.vrubrandweer.nl.
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