
OKTOBER 2017

Week van de Veiligheid 
Week 41, van 9 t/m 15 oktober, staat landelijk in het 
teken van de Week van de Veiligheid. Het thema is “Ben 
jij voorbereid op criminaliteit?” Jaarlijks bundelen de 
rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven, 
ondernemers én burgers hun krachten in die week. Via deze 
speciale Veiligheid nieuwsbrief informeren wij u over wat wij 
voor u doen in de strijd tegen criminaliteit, maar ook wat u 
kunt doen.

In deze Week van de Veiligheid 
worden verschillende activitei-
ten georganiseerd om onderne-
mers, bewoners en bezoekers 
te ondersteunen in de strijd 
tegen criminaliteit. Het Platform 
Veilig Ondernemen Limburg, de 
politie, Openbaar Ministerie, 
LLTB, gemeenten, Provincie en 
Citymanagement Roermond 
organiseren een aantal regio-
nale en lokale activiteiten. De 
gemeente Roermond voegt daar 
samen met haar partners een 
aantal eigen activiteiten aan toe.

Opening Week van de 
Veiligheid
Tijdens de opening op 9 oktober 
zal het Platform Veilig Onderne-
men samen met de gemeente 
Roermond een bijeenkomst 
organiseren met als onderwerp 
“Hoe onder- en bovenwereld ver-
strengeld raken en wat doen we 
eraan?” Sprekers hierbij zijn o.a. 
dhr. Pieter Tops en Jan Tromp, au-
teurs van het boek: ‘De achterkant 
van Nederland’. De bijeenkomst 
is bedoeld voor ondernemers, 
veiligheidspartners en ook col-
lege-, commissie- en raadsleden. 
Doel van de bijeenkomst is o.a. 
bewustwording van de verweven-
heid van deze twee werelden. Aan 
de hand van een aantal concrete 
voorbeelden bespreken we het 
thema zowel plenair als in kleine 
groepen. Aanmelden kan via: 
www.lltb.nl/week-van-
deveiligheid-2017.
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Veiligheid Nieuwsbrief
Platform Veilig Ondernemen 
Limburg
De naam van het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing is op 1 januari 2017 veranderd 
in Platform Veilig Ondernemen (PVO). In Nederland 
zijn tien van deze samenwerkingsverbanden tussen 
ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, 
gemeenten en provincies.

Doel van deze samenwerking is 
het terugdringen van criminali-
teit tegen ondernemers. In het 
platform worden de activitei-
ten van de partners op elkaar 
afgestemd en er worden nieuwe 
acties georganiseerd. Daarbij 
gaat het vooral om onderwer-
pen die niet alleen in één of 
enkele gemeenten spelen, maar 
ook in heel Limburg.

Bezoek voor meer informatie de 
website 
www.veiligondernemenlimburg.nl.

TIP: in de agenda op de website 
staan diverse workshops en 
seminars die in Limburg worden 
georganiseerd.

Agenda
9/10 16.00-18.00    Opening Week van de Veiligheid en 

bijeenkomst ondermijning*
11/10  Expositie foto’s Mensenhandel**
11/10 14.00-17.00  Voorlichting fietsendiefstal, Stationsplein
* Aanmelden via www.lltb.nl/week-van-de-veiligheid-2017
** Tijd en locatie t.z.t. via www.roermond.nl/veiligheid
Daarnaast zullen preventieve acties op het gebied van 
overbewoning, autokraak, zakkenrollerij en winkeldiefstal 
plaatsvinden.

Meld misdaad anoniem 
Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van het publiek 
onmisbaar. De politie roept daarom op om altijd melding 
te doen van een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat kan bij 
Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis telefoonnummer 
0800-7000 of de website www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Wijkagenten Jos Amory en Ron Metsemakers leggen uit.

Ron Metsemakers: “M. is onaf-
hankelijk en geen politie. M. ziet 
je telefoonnummer of IP-adres 
niet. Men vraagt niet naar de 
naam van een melder, gesprek-
ken worden niet opgenomen en 
de verwerking van de melding 
is beveiligd. De medewerker 
aan de telefoon vraagt zo veel 
mogelijk feiten. Alleen als M. 
jouw anonimiteit kan waarbor-
gen en de informatie bruikbaar 
genoeg is voor de politie om 
ermee aan de slag te gaan, geeft 
M. de informatie aan ons door. 
Wij vergelijken de informatie 
met informatie in de politiesys-

temen. Misschien is er al eerder 
een inval gedaan, heeft de dader 
al eens vastgezeten, etc. Wij 
beslissen dan of we actie onder-
nemen. 

” Jos Amory: “De meldlijn is niet 
bedoeld voor situaties waar 
andere mogelijkheden voor 
zijn. Heb je met spoed politie 
nodig, dan bel je 112. Hoef je 
niet anoniem te blijven of is er 
géén spoed, bel dan de politie 
via 0900-8844. M. is er niet voor 
aangiftes, klachten en meldin-
gen van verkeersovertredingen 
of overlast en dergelijke.”



RIT
In geval van een ongewenste situatie 
kunnen ondernemers of winkelperso-
neel direct om extra toezicht vragen via 
het GSM-nummer: 06-34596555.
Motto is: ook in geval van twijfel kunt 
u bellen!  Beter een aantal maal te vaak 
gebeld, dan één keer te weinig!

Ambulance Bike 
Team
In samenwerking met het Designer 
Outlet Roermond (DOR) zorgt de BIZ 
Binnenstad Roermond ervoor dat er 
tijdens de drukste dagen van 2017 een 
Ambulance Bike Team (ABT) aanwezig is 
in beide winkelgebieden. Met hun spe-
ciale fietsen zijn ze snel en wendbaar en 
hebben ze alles bij zich om direct vrijwel 
iedere medische behandeling te kunnen 
starten. 
Op onderstaande dagen is het ABT actief 
in de binnenstad en DOR:

Dinsdag 3 oktober
Duitse feestdag

Vrijdag 27 oktober
Late Night Shopping DOR

Donderdag 31 oktober
Vrijdag 1 november
Duitse feestdag

Vrijdag 24 november
Black Friday

26 t/m 30 december
Feestdagen drukte

AED’s in 
Roermond
Een AED (Automatische Externe Defibri-
lator) is een hulpmiddel bij reanimatie. 
AED’s krijgen steeds meer naamsbekend-
heid en hangen op steeds meer plekken. 
Stichting BIZ Binnenstad Roermond 
heeft ervoor gekozen om op tactische 
locaties AED’s te plaatsen:
Benu Apotheek Willem II Singel
Café Enzo, Stationsplein
Edelsmid Paul van den Hout, Bakkerstraat
McDonalds, Hamstraat
Steps, Varkensmarkt
Markt 10
Hotel en Grandcafé de Pauw, Roerkade

In Roermond zijn uiteraard meer AED’s 
aanwezig, een actueel overzicht van alle 
AED’s kunt u opzoeken via de website 
www.aed4.eu. 

Extra toezicht winkelgebied binnenstad 
Roermond gehele jaar
Samen met de binnenstadondernemers is sinds 2012 het Retail Intervention 
Team (RIT) team opgezet om tijdens de wintermaanden extra toezicht te houden 
in winkels en straten in de binnenstad van Roermond. Het RIT is een initiatief 
van de Stichting BIZ Binnenstad Roermond in samenwerking met de gemeente 
Roermond, de winkelstraatmanager, wijkagenten van de politie Roermond en RED 
security.

Winkelcriminaliteit en winkeloverlast zijn 
hinderlijk voor personeel en ondernemers in 
de winkels en voor de bezoekers van de stad.  
Dader(s) opereren alleen, maar ook in (interna-
tionale) groepen. Dat vraagt om extra toezicht, 
niet alleen in de wintermaanden, maar juist 
het gehele jaar. Het team wordt nu het gehele 
jaar door ingezet, enerzijds om de binnenstad 
te beveiligen en anderzijds om te fungeren als 
host voor de bezoekers van de stad. 

Het RIT team is zichtbaar aanwezig in de 
openbare ruimte en heeft lokaal en bovenlo-
kaal kennis van hetgeen er in en om Roermond 

leeft. De beveiligers werken preventief en 
surveilleren van winkel tot winkel. Zij kunnen 
snel ter plaatse zijn om assistentie te verlenen. 
Bart (RIT beveiliger): “De reacties van onder-
nemers zijn zeer positief. Op het eind van de 
avond worden we bedankt voor een veilige 
dag. Een beter gevoel als beveiliger kun je 
niet krijgen!”

Gastvrij
De oorspronkelijke doelstelling om preven-
tief toezicht te houden in de binnenstad  zal 
worden verbreed naar het versterken van de 
gastvrije beleving van de binnenstad. Door 
je gastvrij te presenteren zorg je ervoor dat 
bezoekers een positief gevoel overhouden aan 
hun bezoek aan Roermond.  

Contact
De beveiligers zijn ten alle tijden telefonisch 
bereikbaar. Bart (RIT beveiliger): “Hoe snel-
ler verdachte situaties gemeld worden, hoe 
sneller wij kunnen handelen. Het is van belang 
dat als ondernemers een verdachte situatie 
zien, zij direct bellen! Bellen mag ook bij een 
vermoeden.” Winkeliers en personeelsleden 
ervaren zowel de korte reactietijd als het op-
treden van de beveiligers als erg positief. 

WhatsApp groepen 
binnenstad 

In de Binnenstad, 
Voorstad en Kazer-
neterrein is Patrick 
van Ingen actief met 
het coördineren van 
WhatsApp groepen. 

Zowel de gemeente, politie en de BIZ bin-
nenstad ondersteunen dit initiatief van harte. 
Dankzij de WhatsApp groepen hebben de 
ondernemers en bijv. de wijkagenten en RIT de 
mogelijkheid om verdachte omstandigheden 
in het gebied snel met elkaar te delen.

Wilt u deelnemen aan één van de WhatsApp 
groepen? Stuur dan een e-mail met daarin uw 
naam, adres, e-mailadres, naam van het bedrijf 
waar u werkt en uw gsm-nummer naar: 
buurtpreventie.binnenstadrmd@gmail.com. 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behan-
deld. Deelnemers ontvangen vervolgens een 
e-mail waarin de werkwijze en verdere instruc-
ties worden toegelicht.

Ook de inzet van Burgernet kan bijdragen aan 
de veiligheid in het winkelgebied. Burgernet-
berichten worden op verschillende manieren 
verstuurd. De individuele deelnemer kiest 
zelf voor het ontvangen van een sms-bericht, 
spraakbericht of een bericht via de gratis 
Burgernetapp. Deelnemers ontvangen alleen 
een oproep wanneer een incident plaatsvindt 
in hun omgeving. Hiermee wordt met de 
politie en de gemeente samengewerkt aan de 
veiligheid. Hoe meer deelnemers aan Burger-
net, hoe groter de kans dat een verdacht of 
vermist persoon wordt opgespoord. 

In de binnenstad van Roermond is een aparte 
burgernetondernemersgroep aangemaakt. Dus 
voelt u zich als ondernemer betrokken? Wilt u 
persoonlijk bijdragen aan een veilig winkelge-
bied ? Neem dan deel aan Burgernet! 

Meld u aan via www.burgernet.nl/aanmelden 
of installeer de app.



Preventiecampagne drugshandel en productie 
Ondernemers en winkeliers maken gebruik van panden. Panden of gedeelten daarvan (winkels, woonhuizen, loodsen, 
schuren, zolders, kelders, kamers etc.) staan in de belangstelling van criminelen die bezig zijn met hennepkweek of 
drugshandel. 

Negentien Limburgse gemeenten zijn eind 
juni 2017 gestart met een preventiecampagne 
tegen drugshandel en drugsproductie. Lim-
burg heeft te maken met bovengemiddelde 
druggerelateerde criminaliteit en wil daarom 
naast een repressieve aanpak ook preventief 
actie ondernemen. Enexis Netbeheer en de 
Provincie Limburg hebben middels subsidie de 
ontwikkeling van de preventiecampagne mede 
mogelijk gemaakt. 

Door drugshandel en drugsproductie voelen 
bewoners en ondernemers zich onveilig. Ama-
teuristische elektrische installaties, aftappen 
van stroom en werken met gevaarlijke chemi-
caliën veroorzaken brand- en explosiegevaar 
en milieuverontreiniging. 

Eerste gezamenlijke 
preventiecampagne 
Het is voor het eerst dat in Limburg een der-
gelijke campagne gezamenlijk wordt gevoerd. 
Met de campagne onder de noemer ‘Wat 
staat er op het Spel?’ willen de initiatiefne-
mers de mensen bewust maken van de risico’s 
en gevolgen. Enerzijds is de campagne gericht 
op mensen die overwegen om te gaan dealen 
of mee te werken aan een hennepplantage of 
drugslab. Anderzijds richt de campagne zich 
op omwonenden om ze alerter te maken op 
signalen en te stimuleren verdachte (en ook 
gevaarlijke) situaties te melden. Omwonenden 
weten vaak niet waar ze op moeten letten en 
missen daardoor belangrijke signalen. Of ze 
durven iets niet te melden uit angst dat de 
daders erachter komen. 

Melden is veilig
Durf je verdachte situaties niet te melden, 
omdat je bang bent dat men erachter komt? 
Weet dan dat de politie zorgvuldig om gaat 
met de informatie en verdachten niet vertelt 
wie de tipgever is. Een melding kun je doen bij 
de politie 0900-8844 of volledig anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. 

‘Wat staat er op het spel?’ is een initiatief 
van de Provincie Limburg, Politie, Brandweer, 
Openbaar Ministerie, RIEC, Enexis Netbeheer 
en de deelnemende Limburgse gemeenten, 
waaronder Roermond. 

Op www.watstaaterophetspel.nl en op 
www.watzetjijophetspel.nl worden de doel-
groepen geconfronteerd met de risico´s en 
gevolgen van drugshandel en drugsproductie. 
De campagne zal tot en met 2018 doorlopen. 

Preventie woninginbraak
De gemeente Roermond en politie willen het aantal woninginbraken in Roermond terugdringen. Veiligheid vinden wij 
als gemeente erg belangrijk. Samen met diverse partners zoals politie en woningcorporaties, werken wij aan een veilige 
woonomgeving voor de inwoners van Roermond. 

We zorgen standaard voor goede verlichting in 
de wijken en we snoeien de struiken. Dit geeft 
goed zicht op woningen en dat schrikt inbre-
kers af. Ook onze medewerkers van Stadstoe-
zicht surveilleren geregeld op straat.

Licht aan
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Ge-
bruik een tijdschakelaar en vergeet de buiten-
lamp niet. Licht zet inbrekers in het zicht: ze 
hebben er een hekel aan! Gaat u ’s avonds weg, 
laat dan altijd een lamp aan. Bent u de hele 
dag afwezig, gebruik dan een tijdschakelaar 
op een of meer lampen. Als uw woning een 
bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Niet 
thuis, licht aan!

Deur op slot
Een deur of raam met een slecht slot? Dan 
heeft een inbreker maar 15 – 30 seconden 
nodig om binnen te komen. Een koud kunstje, 
zeker als u niet thuis bent. Zorg daarom voor 
deugdelijk hang- en sluitwerk op al uw ramen 
en deuren. Ook op de bovenverdieping, zeker 
als deze makkelijk te bereiken is door bijvoor-
beeld een uitbouw of erker. 

•  Indien u uw woning verlaat (ook als u maar 
eventjes weggaat en ook overdag) maak dan 
uw ramen dicht en sluit de deuren af. 

•  Leg geen sleutel buiten neer onder een 
steen, bloempot of deurmat. 

•  Als u overdag boven werkzaam bent of ’s 
avonds rustig in de woonkamer voor de 
televisie zit, sluit dan uw achterdeur af, zodat 
er geen vreemden stiekem kunnen binnen-
sluipen.

•  Zorg ervoor dat uw woning er bij schemer of 
duisternis bewoond uitziet. Zet dus enkele 
tijdschakelaars op schemerlampen.

Bezoek voor meer informatie de website 
www.lichtaan.net. 

Keurmerk veilig ondernemen
Veel ondernemers zijn onvoldoende beveiligd 
tegen inbraak, terwijl ze fors investeren in 
beveiligingsmaatregelen. Een beveiligingsbe-
drijf kan ondernemers helpen het risico om 
slachtoffer van inbraak te worden verkleinen. 
Een bedrijfspand kwalitatief goed beveiligen 
doe je in 3 stappen: 

Het correct inschatten van het risico- en 
beveiligingsniveau, een passend beveiligings-
plan en het professioneel installeren van de 
gekozen maatregelen.

Voor meer informatie kijk op: www.hetccv.nl/
certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/
borg-beveiligingsbedrijf 



Wij willen ons graag voorstellen aan diegene die 
ons nog niet kennen. Wij zijn Ron Metsemakers 
en Jos Amory en wij zijn de wijkagenten van de 
Binnenstad Roermond.  
Heeft u een probleem/vraag of advies nodig, 
dan zijn wij bereikbaar via 0900-8844 of via 
e-mail wijkagent-binnenstad@limburg-noord.
politie.nl 
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Terugkoppeling veiligheidsonderzoek Politie Roermond
Wij wilden graag iets van u weten 
Nou, dat hebben we geweten 
Vragen en suggesties kregen we volop 
En de komende tijd krijgt u antwoorden 
daarop.

Wij danken u voor uw medewerking aan ons 
onderzoek naar de veiligheidsbeleving van 
ondernemers in de binnenstad. Bijna 400 
gesprekken zijn er gevoerd en daaruit 
zijn diverse zaken naar voren gekomen waar 
wij, als politie, mee aan de slag kunnen.

Vervolg
Naast de vragen, die door onze medewerker 
Dhr. Temme zijn gesteld, heeft u ook 

andere zaken belicht waar u aandacht op 
wilde vestigen. De zaken die tot de verant-
woordelijkheid van andere instanties behoren 
zijn doorgegeven aan de gemeente Roermond, 
BIZ binnenstad Roermond, Citymanagement 
Roermond en het RIT.

Wat kunnen wij samen met u doen om de vei-
ligheid van u, de inwoners en de bezoekers te 
verhogen?  In de komende edities van de City-
nieuws Roermond, kunt u meer lezen m.b.t. de 
onderwerpen waarover u aan ons vragen heeft 
gesteld. Bijv.: cybercrime, aangifte of melding, 
winkelverbod, camerabeleid, handhaven en 
controle parkeren en fietsers/scooters in de 
binnenstad.

Laten we hopen dat, door de inzet van ons 
allemaal, de veiligheid in de binnenstad toe-
neemt.
Wijkagenten Binnenstad, Ron Metsemakers en 
Jos Amory

Succesvolle aanpak mobiel banditisme in Roermond 
Roermond is door haar internationale ligging, goede bereikbaarheid en de vele winkels en evenementen een aantrekkelijke 
stad. Deze ambiance lokt helaas ook mobiele bendes naar de stad. Zij houden zich voornamelijk bezig met winkeldiefstal en 
zakkenrollerij. Dit vraagt om een specifieke aanpak.

De term mobiel banditisme wordt gebruikt 
voor rondtrekkende bendes die zich schuldig 
maken aan verschillende misdrijven. Deze 
bendes plegen ook in andere landen een reeks 
misdaden en keren dan weer terug naar het 
land van herkomst. Een belangrijk kenmerk van 
mobiele bendes is dat ze nooit lang op één en 
dezelfde plaats blijven. 

Aanpak Roermond
De politie Roermond houdt regelmatig con-
troles in de binnenstad van Roermond en het 
Designer Outlet Roermond om winkeldiefstal-
len en zakkenrollerijen te voorkomen en die-
ven op te sporen. Dit gebeurt in samenwerking 
met o.a. het Openbaar Ministerie, gemeente 
Roermond maar ook met buitenlandse poli-
tieagenten.
 
Wijkagent Ron Metsemakers: “De strafbare 
feiten gepleegd door deze doelgroep be-
perken zich niet alleen tot winkeldiefstal en 
zakkenrollen, maar breiden zich uit naar o.a. 
autodiefstallen, auto-inbraken en woning/be-
drijfsinbraken. De afhandeling van deze zaken 
is voor ons zeer tijdrovend. Dit en het hoge 
aantal strafbare feiten dat ze plegen, is de 
reden dat wij andere werkwijzen ontwikkelen 
om deze doelgroep aan te pakken. De inzet 
van buitenlandse collega’s is daar één van. Dit 
heeft al duidelijk zijn effecten bewezen. Dit is 
voor ons de reden om hierin door te ontwik-
kelen”.

Internationale samenwerking 
Door een internationale samenwerking pakt 
de politie Roermond deze bendes beter aan. 
In 2016 en 2017 heeft de politie gecontroleerd 
op mobiel banditisme in en rondom Roer-
mond, waarbij ze werden ondersteund door 
Duitse en/of Roemeense politieagenten. 
Tijdens de gezamenlijke patrouilles zijn er di-
verse openstaande boetes geïnd, bekeuringen 
uitgeschreven en personen aangehouden. De 
aangehouden personen die afkomstig waren 
uit Roemenië kregen na de insluiting op het 
bureau in Roermond een ‘onderonsje’ met de 
Roemeense politie. De bedoeling hiervan was 
om ze heel duidelijk het gevoel te geven dat 
de strafbare feiten die gepleegd worden in 
Nederland ook bekend zijn in hun thuisland en 
ze op die manier uit de anonimiteit te halen.


