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Buurtpreventie Watergras 2016 
 

Het Buurtpreventieteam Watergras bestaat uit 6 personen, te weten: 

1 Hoofdcoördinator, 4 Straatcoördinatoren (2 in de Waters en 2 in de Grassen) en één lid.   

 

Het Buurtpreventieteam beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid en de 

sociale veiligheid in de Water- en Grassenbuurt, door het initiëren van en het daadwerkelijk 

deelnemen aan specifieke, op sociale veiligheid gerichte acties. 

 

Activiteiten 
Het Buurtpreventieteam heeft, met logistieke ondersteuning van de Bewonersvereniging Watergras,  

in 2016 een aantal activiteiten ontplooid, te weten: 

  

 Deelname landelijke opschoondag op 19 maart met medewerking van kinderen en ouders uit de 

wijken. Helaas was de opkomst matig. Gelukkig bleek er in de Water- en Grassenbuurt opvallend 

weinig zwerfvuil te liggen en het meeste lag langs de buitenranden van de twee wijken. 

 

 Kerstbomeninzameling op 6 januari met hulp van kinderen en ouders uit de wijken in 

samenwerking met Cyclus. 2 vrijwilligers van het Buurtpreventieteam hebben circa 140 bomen in 

ontvangst genomen; de vergoeding per boom was 40 Eurocent. Tijdens het innemen van de 

bomen werd met een beleidsmedewerker van Cyclus de basis gelegd om te komen tot een 

nauwere samenwerking in 2017: Cyclus gaat 50 Eurocent per boom betalen als de Waterruit een 

officieel  inzamelpunt wordt én door 2 vrijwilligers uit de Waters en Grassen wordt bemand. 

 

 Flash forward 2017: dit is begin januari 2017 geformaliseerd. Cyclus leverde de muntjes en op 11 

januari 2017 zijn 196 kerstbomen ingeleverd; helaas had Cyclus verzuimd de Waterruit als 

officieel kerstboominzamelpunt op haar website te noemen! 

 

 Oprichting WhatsApp-groep Watergras (WA-groep): initiatief  Buurtpreventieteam Watergras.  

WA-groep Watergras is in maart 2016 geactiveerd na een schriftelijke oproep voor aanmelding, 

huis-aan-huis is verspreid door leden van het buurtpreventieteam. Door het grote aantal 

deelnemers werd op 12 mei 2016 besloten de WA-groep Watergras op te delen: WA-groep 

Waters en WA-groep Grassen, elk met een eigen beheerder (tevens lid Buurtpreventieteam 

Watergras). Deze twee WA-groepen hebben, via hun beheerders, voortdurend contact en werken 

nauw samen. Op moment van ’ter perse gaan’ van dit jaarverslag heeft de WA-groep Waters 124 

en de WA-groep Grassen 80 deelnemers.  Voor een  globale indruk meldingen via de WA-

groepen: zie volgende hoofdstuk. 

 

 Gemeente Gouda, Afdeling Wijken en Veiligheid,  biedt WA-groepen en buurtwachtorganisaties 

(gevraagd en ongevraagd) ondersteuning door o.a. voorlichtingsbrochures, toekennen subsidie 

t.b.v. benodigde hulpmiddelen voor een buurtwacht,  organiseren voorlichtingsbijeenkomsten 

m.b.t. sociale veiligheid (bestemd voor beheerders van WA-groepen en/of geïnteresseerde 

inwoners van Gouda) , etc. 

 

 WA-groep Beheerders: op 18 augustus 2016 is door van Esmee van der Plas (Gemeente 

Gouda, Afdeling Wijken en Veiligheid) een WA-groep Beheerders opgezet. Aan deze WA-groep 

kunnen beheerders van WA-groepen in Gouda (inmiddels 85 of meer!) vrijwillig deelnemen; de 2 

beheerders van de Water- en Grassenbuurt zijn bij deze WA-groep aangesloten. Doel van deze 
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WA-groep: snelle uitwisseling van informatie Gemeente en deelnemende beheerders én 

onderlinge communicatie mogelijk te maken. Ook wordt deze WA-groep benut om politieberichten 

e.d. versneld door te sturen naar de aangesloten beheerders van WA-groepen, waarna deze 

kunnen besluiten of zij de betreffende informatie wel/ niet verspreiden binnen hun eigen WA-groep 

(criterium: alleen als de verstrekte informatie van belang is voor de eigen WA-groep). 

 

 Instelling Buurtwacht Watergras. In 2016 relatief hooe aantal pogingen tot of woninginbraken/  

autokraken en gesignaleerde/ vermeende verdachte situaties. Dit bracht onrust in onze wijken 

Mede door deze onrust werd het idee geboren om, in nauwe samenwerking met de politie en 

Gemeente, te komen tot de instelling Buurtwacht Watergras. Het Buurtpreventieteam Watergras 

nam het initiatief. Op 12 december 2016 vond in besloten kring de oprichtingsvergadering plaats 

in aanwezigheid van Buurtpreventieteam Watergras, de 2 wijkagenten voor Plaswijck en de 

vrijwilligers uit de 2 genoemde wijken. Vastgesteld werden het plan van aanpak en de 

gedragsregels tijdens de surveillances, die de basis vormden voor het “Protocol  Buurtwacht 

Watergras” (een document dat indien nodig wordt aangepast). 

 
 

Registraties  
 
REGISTRATIES BEHEERDERS 
De beheerder van een WA-groep heeft o.a. de taak het registreren van meldingen gedaan binnen de 

groep. De meldingen kunnen betrekking hebben op verdachte situaties, ongewenst gedrag van 

personen in de wijk, woning- en/of auto-inbraken, pogingen daartoe. 

 

Overzicht alle meldingen in beide WA-groepen van 1 april 2016 t/m 31 december 2016 

 

 Woninginbraken (voltooid1 en onvoltooid2): 14 

Vooral de maanden mei en september waren bij het inbrekersgilde populair. In juni, juli en 

augustus werden  in de WA-groepen geen meldingen over woninginbraken of pogingen daartoe 

gedaan. Meestal werd er ingebroken of pogingen  gedaan bij woningen, die duidelijk voor kortere 

of langere tijd waren verlaten: buiten was het donker, maar binnen brandde geen licht, de 

gordijnen bleven ook overdag gesloten, post lag zichtbaar op de grond, etc. In de maanden juni, 

juli en augustus speelde deze verlaten indruk van een huis geen rol, omdat met name in de 

maand augustus extra surveillances werden uitgevoerd door politie en speciaal (door de 

gemeente) ingehuurde toezichthouders. 

 

 Auto-inbraken (voltooid en onvoltooid): 23 

Bij de autokrakers waren vooral Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Opel Astra populair, met name 

vanwege airbags en navigatiesystemen. Vaak bleken de auto’s te zijn geopend zonder of met  

nauwelijks zichtbare braakschade (speciale sleutel gebruikt of geopend na het boren van een 

klein gaatje).  

 

 Verdachte situaties (personen en/of voertuigen): 30 

Denk hierbij aan meldingen over zich verdacht gedragende personen op scooters of in auto’s. In 

sommige gevallen leek het steevast om dezelfde personen te gaan, maar op verschillende data 

en tijdstippen. In vrijwel alle gevallen werd terecht 112 gebeld, maar soms wel te laat. Gevolg: Bij 

aankomst van de politie waren de vogels gevlogen! 

 

                                                      
1 “Voltooid’ houdt in dat er daadwerkelijk is ingebroken. 
2 “Onvoltooid” houdt in een poging tot inbraak. 
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 Anders: 16 

Meldingen ontvangen via Burgernet of vanuit andere bronnen,  bijvoorbeeld over colporteurs die 

een niet al te betrouwbare indruk hadden gemaakt, overlastgevende jeugd, een  babbeltruc, etc. 

 

Deze cijfers en voorvallen zijn uitsluitend gebaseerd op registraties gedaan door beheerders van de 

WA-groepen Waters en Grassen in de periode 1 april 2016 t/m 31 december 2016. Daardoor kunnen  

de cijfers afwijken van de aantallen die de politie heeft geregistreerd van 1 januari 2016 t/m 31 

december 2016, op basis van meldingen gedaan via 112, 0900 8844 of 0800 7000 (Meld Misdaad 

Anoniem). Immers, niet alle bewoners van de Water- en Grassenbuurt nemen deel aan één van de 2 

WA-groepen; voorvallen die hen overkomen worden niet altijd zichtbaar (geen melding in WA-groep). 

 
 
Registraties Politie 
Zoals al gezegd kan bij de politie de registratie 2016 van gemelde voorvallen (aangifte gedaan) in de 

Water- en Grassenbuurt, afwijken van die van de beheerders van de 2 WA-groepen. 

 

De politie heeft van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 op basis van aangiften geregistreerd:  

 18 woninginbraken: 10 voltooid en 8 onvoltooid (pogingen); 

 18 auto-inbraken: 11 gevallen ging het om arbaigs, overige om navigatiesystemen en losse 

voorwerpen. 

 

Vergelijken wij de cijfers van de beheerders van WA-groepen met die van de politie, dan zien we dat 

de beheerders minder woninginbraken (voltooid/onvoltooid) hebben geregistreerd dan de politie (14 

tegen 18). Een reden is dat in de politieregistraties ook de voorvallen, die zich hebben voorgedaan in 

het 1e kwartaal 2016 zijn meegenomen. Maar het verschil zou ook kunnen worden verklaard doordat  

 Niet alle wijkbewoners deelnemen aan een WA-groep; van twee gevallen is met zekerheid te 

zeggen dat die wel via Burgernet zijn aangemeld, maar niet via een WA-groep.  

 Het ook niet uitgesloten is dat bewoners die wel deelnamen aan een WA-groep om de een of 

andere reden hebben verzuimd dit te melden in hun groep. 

 

Bij de auto-inbraken (voltooid/onvoltooid) zien wij dat daar sprake is van het omgekeerde; 23 gemeld  

via WA-groepen versus 18 aangiften bij politie. Mogelijk hebben auto-eigenaren geen aangifte gedaan 

omdat het slechts een poging tot inbraak was (“gezien en verjaagd”), er geen schade was, daarom 

geen aangifte bij de politie was gedaan, maar wel een melding in een WA-groep. 
 


