
Prijswinnaar gaat van veilig naar veiliger
De familie Heikens uit Almere Buiten is een van de prijswinnaars van het pakket 
PKVW woningbeveiliging, dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) eerder dit jaar onder 
haar leden uitloofde. In september werd hun hoekhuis van drie verdiepingen door 
HBC Beveiligingen aan de toegekende veiligheidscheck onderworpen.

Prijswinnaar Maarten Heikens checkte in juni via 
een testje op de website van VEH hoe het er met 
de veiligheid van zijn woning voorstond. “Er kwam 
uit dat ik veilig bezig was en aan het eind van het 
testje kon je ook nog meedingen naar een prijs. Ik 
dacht: een brandbeveiligingspakket is altijd leuk. 
Maar niet met de gedachte dat wij inderdaad een 
van de twee hoofdprijzen zouden winnen. Dat was 
dus mooi meegenomen!”

“Iedere keer weer een 
stukje veiliger”

Toen de familie Heikens hun woning elf jaar 
eerder betrok, had deze al een Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW), uiteraard tegen de toen 
bestaande eisen. “Het huis is in het verleden dus 
behoorlijk goed en veilig gebouwd volgens nieuw-
bouw maatstaven. Maar de technieken en ontwik-
kelingen veranderen, het kan iedere keer weer 
een stukje veiliger. Bij ons is het een kwestie van 
veilig naar veiliger”, aldus Maarten Heikens.

De test van VEH bevestigde dat de familie Heikens heel bewust met veiligheid omgaat. Heikens knikt: “We chec-
ken altijd of de deuren op slot zijn en wij doen ook altijd een houten balkje 
voor de schuifpui als we weggaan.” Al verving het beveiligingsbedrijf deze dag 
wel het houten balkje voor een stalen constructie met slotje. Ook werden er 
twee blokjes boven in het frame van de pui geschroefd, zodat bij een eventuele 
inbraakpoging niet de hele pui er uitgelicht kan worden. “Deze aanpassingen 
geven ons zeker een verhoogd veiligheidsgevoel”, zegt Iris Heikens. Ze refereert 
daarbij aan een mislukte poging tot inbraak bij de buren, enige tijd terug. Maar 
de grootste verbetering is volgens het echtpaar toch de plaatsing van de rook-
melders op alle verdiepingen. Deze waren nog niet aanwezig in de woning.

Alinka Wiczas van de PKVW-afdeling van de gemeente Almere vertelt dat er niet 
heel vaak wordt ingebroken in de wijk. “Áls het gebeurt, sturen wij de mensen 
in de omgeving van de inbraak een persoonlijke brief: ‘Pas op! Er is in uw omge-
ving ingebroken en maakt u alstublieft gebruik van het preventieadvies’. Wat 
voor ons het belangrijkste blijft, is mensen te attenderen op het insluipgevaar. 
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Je kunt nog zulke goede sloten hebben, maar als 
je bij het uitlaten van de hond de deur niet op slot 
doet… Slordigheid. Pas als er wat is gebeurd, gaat 
men opletten! Extra preventie blijft noodzakelijk. 
Hoe meer hoe beter.”

“Extra preventie blijft 
noodzakelijk. 

Hoe meer hoe beter”

De gemeente Almere stelt sinds 1 maart 2011 subsi-
die beschikbaar voor het aanpassen van de eigen 
woning aan de PKVW-normen. De aanpassingen 
worden voor de helft vergoed, met een maximum 
van 400 euro. De regeling loopt in principe tot het 
eind van het jaar, daarna wordt bekeken of de 
maatregel eventueel verlengd wordt.

De woning van de familie Heikens is in ieder geval de 
komende tien jaar weer PKVW-gecertificeerd. “Aan 
de ene kant is die termijn van het certificaat rede-
lijk lang”, vindt Maarten Heikens. “Elf jaar gele-
den was onze woning ook goedgekeurd. We zien nu 
dat het beveiligingsbedrijf toch met aanpassingen 
komt, al zijn de wijzigingen minimaal. Ik verwacht 
dan ook niet dat er in de toekomst grote verande-
ringen nodig zijn. Maar je moet het natuurlijk wel 
telkens opnieuw weer bekijken.”
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