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Gezamenlijke themagroepen 

Notulen 07-02-2017   
  
  Aanwezig: Lia Trentelman, Jan Ekelenkamp, Ina Nijmeijer, Anneke van de Wal, 
 Arthur van der Woude, Ank Heemskerk, Anton Bruggeman, Gerard  

Ingenhoest, Mark Paalman, Roel van de Berg, Jan Veerman, Trudy Weijerink,  
Jiska Ouwerkerk, genodigde sprekers en een aantal geïnteresseerden op de ‘publieke 
tribune’.  
 
SDW: Ina Aitink (verslag)      

 
 

Het thema van deze avond is: Veiligheid 

 
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate 
van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een 
relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. 

Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei 
berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog 
denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en 
andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (of schijnonveiligheid) genoemd. Ook komt de term 
‘verwarde personen’ en de overlast die hierdoor veroorzaakt wordt aan de orde. 

 
1. Opening 

Arthur van der Woude opent de vergadering en heet iedereen welkom.  In het bijzonder 

welkom voor publieke tribune en de gastsprekers. Ook de nieuwe leden van de Wmo-raad 

Jiska Ouwerkerk, Trudy Weijerink en Jan Veerman heet hij speciaal welkom. Zij stellen zich 

voor. 

 

2. Presentatie: 

Peter Baan (gemeente), Herald Arnold(gemeente) en Tim de Leeuw (politie) geven een 

gezamenlijke presentatie over de veiligheid in onze gemeente. Tijdens deze presentatie 

stellen de aanwezigen hun vragen.  

 

In de provincie Overijssel bestaat de politie uit 5 eenheden. Hier werkt het basisteam West-

Twente dat Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden bedient.  

De politie heeft een aantal prioriteiten die afgelopen jaren in wezen onveranderd zijn. 

Verkeer en huislijk geweld zijn inmiddels goed ingebed. Het Veiligheidshuis Twente kent een 

opschalingsmodel met code rood bij huiselijk geweld.  

Voor 2017 ligt de nadruk op: 1. Jeugd en drugs, 2. Ondermijning en 3. Overlast verwarde 

personen.  

 

Voor verwarde personen is de burgemeester van Hellendoorn de kartrekker. Het aantal 

verwarde personen neemt toe. Misschien ook omdat ze beter in beeld zijn. De 

samenwerkende diensten gaan hier steeds beter en sneller op inspringen. Iedere gemeente 

maakt een eigen format dat is toegesneden op de eigen gemeente. Volgens informatie van 

GGZ-organisatie Mediant valt de situatie in onze regio nog mee. De politie heeft een landelijk 

schakelteam en een expertteam op regionaal niveau. Ervaringsdeskundigen zijn hierbij 
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betrokken. De politie brengt de situatie de komende tijd in kaart en heeft dan over 2 jaar een 

“blauwdruk” voor de aanpak per gemeente.  

De gedragsaanwijzing bij woonoverlast die nu nog alleen geldt voor mensen in een 

huurwoning gaat ook gelden voor mensen met een eigen huis. Deze wet geeft gemeenten 

meer handvatten om overlast in wijken en buurten aan te pakken.  

 

Ondermijning is landelijk een nieuw onderwerp. Het gaat om vermenging van de 

onderwereld met de bovenwereld die leidt tot ondermijning van de maatschappij. Denk 

hierbij aan drugs, (internet)fraude, hennepkwekerijen. Er komt een speciale aanpak voor. Er 

wordt momenteel werk gemaakt van ondermijning door motorclubs.  

 

Fietsendiefstal blijft een punt van aandacht. Bij het station Nijverdal zijn daartegen 

maatregelen genomen. 

 

Er zijn in de gemeente nu ongeveer 14 whatsapp-groepen actief. Dit is een berichtensysteem 

op de mobiele telefoon in samenwerking met de gemeente en de politie om de wijk veilig te 

houden en woninginbraken terug te dringen. Het is een burgerinitiatief. Bewoners kunnen 

zichzelf aanmelden op de site van de gemeente. Voor vragen kan iedereen bellen met de 

gemeente. Een van de aanwezigen is beheerder van zo’n  whatsapp-groep en vertelt er meer 

over.  

De politie maakt ook gebruik van het DDO: Donkere Dagen Offensief. In deze periode, 

oktober tot maart, voert de politie onder andere met extra koppels controles uit tegen 

inbraak.  De politie benadrukt dat het belangrijk is om in geval van onraad, bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van verdachte personen, vooral 1-1-2 te bellen. Dat gebeurt nog niet vaak 

genoeg.   

 

Op dit moment is er niet veel overlast van jeugdgroepen. Daarbij aangetekend dat die 

situatie zomaar weer kan veranderen. De politie monitort de situatie en doet elke 3 à 4 

maanden een groepsscan.  

 

Sociale media en sexting is nieuw en voor de politie nog lastig. De zaak is in ontwikkeling. Het 

Jongerenwerk van De Welle is er goed in thuis. Er is een landelijk meldpunt voor 

rekeningfraude: meer informatie hierover is te vinden op www.politie.nl .  

 

Arthur van der Woude bedankt de gemeente en de politie van harte voor hun presentatie. 

Hij  concludeert dat er al veel samengewerkt wordt. Samenwerking tussen verschillende 

partijen omtrent veiligheid blijft een belangrijk punt voor iedereen.  

 

3. Conceptnotulen 21-11-2016 

Notulen worden onder dank vastgesteld. Enkele leden hadden moeite om deze terug te 

vinden. Men wist niet dat deze op de website www.wmoraadhellendoorn.nl staan.  

 

4. Terugkoppeling Wmo-raad & Projectgroepen (Participatie-overleg, Mantelzorg) 

Donderdag 9 februari heeft de projectgroep Mantelzorg een gesprek met beleidsambtenaar 

Bert Protzman. Er is vorig jaar geld overgebleven voor mantelzorg en er zal worden gevraagd 

om het mantelzorgcompliment te verhogen.  

Participatieoverleg: Er is een Projectgroep Adviesraad Sociaal Domein opgericht die de 

haalbaarheid gaat onderzoeken van het formeren van één participatieraad. Het 

http://www.politie.nl/
http://www.wmoraadhellendoorn.nl/
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conceptadvies staat gepland voor oktober.  

 

5. Rondvraag en sluiting 

Jan Woertman (Ouderenbonden) deelt mee dat Stichting De Welle en ZinIn samen gaan 

werken aan de hulp bij het invullen van de inkomstenbelasting.  

Er komt een steunpunt voor oudere gebruikers van de OV-chipkaart in het ZinIn. Op 6 maart 

is er een oefendag bij het station. De kosten voor deze dag zullen neutraal zijn. Meer 

informatie komt via de krant.  

Op 9 maart is er een training Bescherm uw eigen wijk.  

Lia Trentelman vraagt of de vergadering van de Werkgroep woonservicegebieden/BaZ op 

woensdag 8 februari doorgaat. Na enig overleg wordt besloten om het overleg gewoon door 

te laten gaan.  

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn en haar inbreng. 


