Bijdrage voor raadsdebat over onveiligheid in Amsterdam - 5 september 2019
Tekst met aanklikbare links + relevante informatie en nieuwsitems op www.scepsys.nl/prevpart.html

Steeds vaker geweldsincidenten. Vergeten jongeren.
Al jaren zijn er berovingen, inbraken, steek- en schietincidenten in Zuidoost. Veel verontwaardiging,
boosheid en angst. Stille tochten en vurige debatten. Verhalen over het steeds verder afglijden door foute
vriendjes, korte lontjes, pesten, afpersing, inbraken, berovingen, drugshandel, wapenbezit. Snotneuzen met
veel geld en een (geleend) vuurwapen op zak. Gevierde gozers die familie en vrienden helpen aan eten,
kleding en wellicht nog meer. 'Lieve jongens'. Zorgmijders en adreslozen. Het afglijden naar georganiseerde
modiale misdaad begint soms al op een Amsterdamse school. Meer samenwerking van politie, justitie,
lokale overheid, instellingen en de inzet daarbij van meedenkende burgers (ook jongeren) is hoognodig!

In het kort 12 verzamelde ideeën voor een veiliger stad.
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Zuidoost Safety Movement (ZSM) gestart in 2018 door verontruste moeders, adviseert ouders van kinderen
die slachtoffer zijn van afpersing. Stadsbrede steun van dergelijke burgerinitiatieven is snel gewenst.
Jeugdzorg (versterkt!), GGD/GGZ-Vangnet en scholen erbij betrekken. Parool: https://tinyurl.com/y6pzck5f
Frequent een landelijke inzamelactie voor vuurwapens, munitie, messen, granaten, zwaar vuurwerk ed.
De inzamelactie in Amsterdam was in 1999. 20 jaar geleden! Volkskrant: https://tinyurl.com/y6lqtwd6
Die in Rotterdam in 2019 was succesvol. Den Haag overweegt. AD: https://tinyurl.com/y57cu3pj
Canada, UK en Barbados kennen 'CrimeStopper' om informatie van burgers over (geplande) criminaliteit te
verkrijgen. De melder wordt anoniem beloond. Complex, maar een nadere studie zeker waard. 'GunStop'
voor melding van wapenbezit? https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_Stoppers
In veel woningen in de Bijlmermeer en elders is makkelijk in te breken door flutraamhendels, inklimkliko's/
-regenpijpen/-kastjes van kabel-tv en gesaboteerde toegangsdeuren. Anonimiteit, passiviteit en slordigheid
vergroten de inbraakkans. Familie-sieraden en tv/pc/gsm/geld zijn makkelijke buiten. Er zijn oplossingen
voor gebrekkige sloten (SKG!) en voor de andere onveiligheden. Wie helpt met uitwerking? Startups?
Vele ouderen wonen kwetsbaar. In 2017 zijn in Amsterdam ca. 1050 voordeuren geopend door de politie of
brandweer. Herstel bij openramming door onschuldige bewoner soms zelf te betalen (tot € 1800,-). Wrang!
Er zijn ideeën voor meer bewustzijn, veiligheid, burenhulp, sociaal netwerk. Wie helpt met realisatie?
'Waakzaam en dienstbaar' is de missie van politie. Dat dienstbaar kan beter. Meer blauw op straat kan ism
met Handhaving in de blauwe jacks. Beide diensten zijn nu te afstandelijk. Te karige public relations. Meer
samenwerking met 'crime fighters' in buurten, met VvE's, corporaties. Jongeren mijden de plek waar de
wijkagent spreekuur houdt. Er is schroom om 112 te bellen. Te onbekend zijn de nummers 0900.8844,
0800.7000 en 14020. Stimuleer het melden. Prima de grote lichtkrantborden met 'Bel 112 enz.'. Folders zijn
ineffectief. Maak pakkende videospotjes voor AT5, lokale Salto radio/tv-stations en sociale media.
Privacy-aantasting door camera's is al 24 jaar geheel niet aan de orde in Kikkenstein. Niemand klaagt over
de camera's of 'bigi brada'. Men voelt zich juist veilig. De politie bekijkt opnames. Traceren van incidentbeelden door speciale 'video-speurders' zal veel politie-uren besparen. Ook nodig: 'crime hunters' voor
internet. Het was een blunder camera's op een plein weer weg te halen. NRC: https://tinyurl.com/y4vquw46
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Imitatiewapens (soms als airsoft- of gaspistoolvariant) zijn makkelijk verkrijgbaar via shops en websites.
Nepwapens in de vakantiebagages. Filmpjes met pistolen op internet. Dring als Amsterdam aan dat die
rotzooi in de EU verboden wordt. Er is bijv. een Duitse NL-talige 'gunshop'. Toezending url op verzoek.
9. Meer publieksinfo van justitie over criminele activiteiten. Veel jongeren worden nu verlokt tot snel crimineel
geld. Naïviteit met grote gevolgen. Cases, strafmaat en consequenties alsook over mentale en overige
schade op sociale media. De slachtoffers mogen niet vergeten worden. Lessen op scholen. Videospotjes.
10. Meer informatie en actie gewenst mbt criminaliteitspreventie. Over inbraakpreventie, fietsdiefstalpreventie,
wat te doen bij afpersing, phishing, spoofing. Info over whatsapp-groepen, hulporganisaties, allerlei noodnummers. Infostands op markt, preventie-avonden, frequente publicaties en spotjes op tv en social media.
Elke criminele activiteit die met info en acties wordt voorkomen bespaart waardevolle politie-uren.
11. Zorg voor toekomstgerichte faciliteiten in de slaapwijken. Ook in buurthuizen in het weekend. Studio's,
startup-ruimten, business clubs, debat-clubs. sport, muziek, expressie. Bied kansen, vooral aan jongeren!
12. Frequent publieke enquêtes en publicaties over veiligheid. En over werk van politie en justitie. Ideeënbus.
Start pilots. Steun voor preventie-initiatieven. De aanpak van de georganiseerde misdaad mag de aanpak
van afgegleden jeugd en overige criminaliteit niet verdringen. Betrek de burger bij het veiliger en kansrijker
maken van de stad. Amsterdammers genoeg (oa ondergetekende) die popelen hun bijdrage te leveren!
Henk van de Belt - coöperatieve buurtbouwer - 06.5495.2175 - HenkJvdBelt@gmail.com
In 1970 naar Kikkenstein, Bijlmermeer. Rietveld academie. Designer. In 1990 vrijwillig gestart met buurtpreventie.
Initieerde groot veiligheidsproject. Politiespreekuur. Faciliteerde 12.000 (!) buurtactiviteiten in 10 jaar. Themaavonden. Runde buurtcafés. KVO-overleggen. Was stadsdeelraadslid. Is Bijlmer gids. Speechte op VeiligheidsTop K-buurt. Kreeg tijdens inspreekavond in 2018 een cva; daarom deze met linkerhand getikte staccato tekst ipv
3 minuten inspreken. Tekst door inspiratie en met steun van vele actieve flat-, buurt- en stadsdeelgenoten; soms
ook slachtoffer. Tekst gemaild aan B&W, raadscommissie AZ, politie, nieuwsmedia en geïnteresseerden.

H E N K VA N D E B E LT

Preventieparticipatie. De overheid kan niet zonder!

