
Almere wil woninginbraken en overvallen fors terugdringen
Gemeente- betaalt helft van
hang- en sluitwerkAlmeerders

verhandelbaar worden en de
eigenaar: van gestolen waar
eenvoudig kan worden ach-
terhaald.

ALMERE -Almeerders met een koopwoning kunnen
dechelft van de kosten voor hun nieuwe hang- en sluit-
werk vergoed krijgen van de gemeente. Het college van
burgemeester en wethouders wil zo het aantal wonin-
-ginbraken fors terugdringen. Het aantal inbraken inAl-
meerse woningen is tot en met oktober 2010 ten opzich-
tevan 2009 gestegen met 36 procent. De maatregel moet
leiden tot een structurele daling van 15 procent in 2014.
De gemeenteraad buigt zich op 27 januari over het col-
legevoorstel.

Om voor een tegemoetko- mere. De subsidiepot voor
ming in de kosten voor het het Keurmerk Veilig Wonen _
hang- en sluitwerk in aan-' bevat 240.000 euro. Voor de
merking te 'komen, moet de '!Ikregeling geldt daarom: 'wie
woning worden aangepast het eerst komt, het eerst
volgens de richtlijnen van het maalt'.
Keurmerk Veilig Woning De maatregel is onderdeel
(KVW), Bewoners die hun van een eenmalige financiële
woningen laten certificeren veiligheidsimpuls. In het col-
kunnen 50 procent van de legeprogramma voor de peri-
kosten voorhang- en sluit- ode 2010-2014 is vastgelegd
werk tot een maximum van --< dat het beleid van het college
400 euro bij de gemeente de- rust op drie pijlers. Eén daar-
clareren, Op deze manier van is veiligheid. Voor deze
kunnen er minimaal 600 ex- pijlers wordt eenmalig extra
tra woningen worden gecerti- geld vrijgemaakt. Naast het
ficeerd volgens het Keur- terugdringen van het aantal
merk Veilig Wonen. De' woninginbraken, worden in-
uitvoering van het preventie- woners ook gestimuleerd om
advies en de controle ten be- hun waardevolle bezittingen
hoeve vàn het KVW-certifi- te behandelen met DNA-
caat wordt uitgevoerd door de markeerstiften, waardoor ge-
Stichting Veiligheidszorg Al- stolen goederenmoeilijkèr

Winkelóvervallen
Tevens wil het college korte'
meite'ii~aken met winkel-
overvállen. Winkeliers wor-
den door een tegemoetko-:
ming van 50 procent (tot een
maximum van 900 euro) ge-
stimuleerd om DNA-douches
in hun zaakte laten installe-
ren. Deze douches spuiten
een niet-afwasbare DNA-
spray over de overvaller, wat
de bewijslast Voorjustitie
aanzienlijk vereenvoudigt.
De preventieve werking van
deze maatregel moet leiden
tot een structurele daling van
het aantal overvallen met 15

S procent. Voor deze impuls
trekt de gemeente 108.000
euro uit. Hiermee kunnen -
120 winkels met een DNA-
~douche worden uitgerust.
In totaal gaan de maatregelen
de gemeente 4QO.000 euro
,kosten. Met deze eenmalige
investering hoop het college
de veiligheid in Almere .
structureel te verbeteren.


