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PKVW-erkende
hang- en sluitwerk
bedrijven:

Subsidie
Beste bewoners,
In deze preventiekrant staan allerlei
adviezen om inbraken te voorkomen. Soms kunt u al heel veel doen
door goed gebruik te maken van wat
u al heeft aan preventie en soms is
het verstandig om hierin nog wat te
investeren.
Heeft u een eigen woning? Dan kunt
u na 1 maart gebruik maken van de
subsidie voor preventiemaatregelen die
wij voor dit jaar hebben ingesteld. In
deze krant leggen we precies uit hoe
dit werkt. Met de subsidie willen we
woningeigenaren stimuleren hun huis
voldoende te beveiligen.

Voor nieuwe huurwoningen is
al geregeld dat deze gebouwd
worden volgens het Politie
Keurmerk Veilig Wonen. Bij
bestaande huurwoningen zijn
renovaties een goed moment
om ook op dit gebied aanpassingen te doen. Als u een
woning huurt raad ik u aan om
deze krant ook goed te lezen,
want er staan veel tips in om een
inbraak te voorkomen. En heeft
u een eigen woning: maak dan
vooral gebruik van de subsidie.
U krijgt van ons dan als extraatje
een ID spray! n
Annemarie Jorritsma
Burgemeester Almere

Subsidieregeling
Voorwaarden

Preventiemaatregelen woninginbraak
• De subsidie is bedoeld voor woningbezitters.
• U komt alleen in aanmerking voor de subsidie als
u het certificaat Veilige Woning ontvangen heeft.
• De kosten voor preventiemaatregelen moeten zijn
gemaakt ná 1 maart 2011.
• Van de gemaakte kosten wordt 50% vergoed met
een maximum van 400 euro.
• De kosten voor het certificaat Veilige Woning tellen ook mee voor de subsidieaanvraag.
• De beschikbare gelden voor deze subsidie zijn
niet onbeperkt. Als het budget op is kan er helaas
geen subsidie meer worden verstrekt.
• Als u het niet eens bent met de beslissing op de
subsidieaanvraag kunt u bezwaar aantekenen.
Verdere informatie
• Als u het certificaat Veilige Woning
ontvangt krijgt u van de gemeente
als extraatje een ID spray. Dit is een
spuitbus waarmee kostbare spullen
onzichtbaar kunnen worden gemerkt.
• Meer informatie over het certificaat
Veilige Woning kunt u vinden op de
website www.politiekeurmerk.nl.
• De ingezonden facturen worden
steekproefsgewijs gecontroleerd. Het
kan zijn dat hiervoor een controleafspraak met u wordt gemaakt om te
zien of de facturen kloppen met de
maatregelen die genomen zijn.
• De gehele subsidieregeling kunt u
ook vinden op de website
www.veiligalmere.nl of
www.almere.nl/subsidiebureau

Anti-inbraak Almere
(036) 529 10 70
Veiligwonen4u@xs4all.nl
Molsberger Bouw en Slotenservice
(036) 531 03 32
Bouw-slotenservice@hotmail.com
Enorm van Driel
(036) 533 14 74
markerkant@enormvandriel.nl
Goof Beijnes Klus en onderhoud
(036) 531 06 24
info@goofbeijnes.nl
Home & Building Checkpoint
(036) 549 96 56
info@hbcalmere.nl

Stappen voor de aanvraag van
subsidie voor preventiemaatregelen
woninginbraak
Advies preventieteam
Veiligheidszorg Almere
of erkend installatiebedrijf.
Let op: Meld aan het installatiebedrijf of
Veiligheidszorg Almere dat u in aanmerking wilt komen voor de subsidie!!
Aanbrengen van de preventiemaatregelen (hang- en sluitwerk,
verlichting en rookmelder) volgens
de norm van het Keurmerk Veilig
Wonen.

Zelf preventiemaatregelen
aanbrengen.
U bent verplicht om een
controle te laten uitvoeren
door preventieteam van
Veiligheidszorg Almere. Als
het aan de eisen voldoet kan
het certificaat Veilige Woning
worden aangevraagd.

De preventiemaatregelen
laten aanbrengen door een
PKVW-erkend bedrijf. Een
overzicht van deze bedrijven in
Almere staat in het kader op
deze pagina. U bent verplicht
om een controle te laten uitvoeren door preventieteam van
Veiligheidszorg Almere of een
PKVW-erkend bedrijf.

Als uw huis aan de eisen voldoet
kan het certificaat Veilige Woning
worden aangevraagd. Zodra uw
certificaat binnen is, kunt u de
subsidie aanvragen.
Aanvraagformulier voor subsidie
downloaden (www.almere.nl/subsidiebureau), invullen en opsturen
samen met:
• Kopie certificaat Veilige Woning
•Originele facturen
Naar gemeente Almere.
De gemeente beoordeelt uw
aanvraag binnen 8 weken.Na een
positieve beoordeling wordt de
subsidie binnen 30 dagen
uitbetaald.

Mauritz Beveiligingen
(036) 531 73 13
info@mauritz-beveiligingen.nl
Hang- en sluitwerk kunt u ook
bestellen via:
www.veiligwonenwinkel.nl

Veiligheidszorg
Almere
Veiligheidszorg Almere verzorgt
in opdracht van de gemeente de
advisering over het Keurmerk Veilig
Wonen (KVW) voor de bestaande
bouw en nieuwbouw.

Hiervoor zijn drie preventieadviseurs
en een bouwplanadviseur beschikbaar.
De bewoners van Almere hebben
de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen. Een
preventieadviseur komt dan de woning
beoordelen, waarna een preventieadvies
volgt. Wanneer het hang- en sluitwerk
van de woning en enkele andere punten
voldoen aan de vereisten, dan kan
tegen een vergoeding een certificaat
Keurmerk Veilig Wonen worden
uitgereikt. Het KVW certificaat is een
hulpmiddel om het aantal inbraken
in woningen terug te dringen en kan
een kostenbesparing opleveren voor
uw woonhuisverzekering. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
het preventieteam via telefoonnummer
(036)548 63 97. Contactpersonen zijn
Diana van de Peppel of Ingrid Stiphout.
Meer informatie is ook te vinden op
de website van Veiligheidszorg Almere:
http://www.sva-almere.nl/ n

Actieve politie wil samenwerking en preventie
dere inbraak. Als derde willen we dat
de daders ook na hun straf nog niet
klaar zijn met de politie. Elke maand
kunnen ze bezoek verwachten van de
wijkagent die informeert hoe het gaat
en zo daders ontmoedigt om weer in
de fout te gaan.”

Chef Basiseenheid Frank Stoeckart
van de politie Almere Haven denkt dat
inwoners vaak nog te bescheiden zijn
om de politie te bellen als zij dingen
zien die niet kloppen. En dat is jammer want de politie kan deze informatie goed gebruiken om daders op
te pakken. “Bij een buurtonderzoek
na bijvoorbeeld een inbraak horen we
vaak dat mensen allerlei dingen zagen
of hoorden. Vaak hebben ze dan wel
het gevoel dat er iets niet klopt, maar
is er toch een drempel om dit bij de
politie te melden. Mensen kunnen er
echter zeker van zijn dat wij alle signalen en meldingen zeer serieus nemen.
Zij kunnen extra ogen en oren zijn
voor het pakken van boeven.”
Aanpak van inbraken
Stoeckart is verantwoordelijk voor het
politiewerk in Haven en heeft daarnaast nog een aantal extra verantwoordelijkheden. Eén daarvan is sinds
kort de aanpak van inbraken in heel
Almere. “We doen dat op meerdere
manieren. Als eerste is er een speciaal
team samengesteld dat zich de komende maanden volledig bezighoudt
met woninginbraken. De mensen in
dit team doen het recherchewerk en
pakken daders. Als tweede stroomlijnen we ons informatieproces. Voordeel
van deze werkwijze is dat alle informatie op één plek komt waardoor
het mogelijk is om sneller verbanden
te leggen tussen de ene en de an-

Woningcorporaties
De politie steekt veel tijd in het
verminderen van woninginbraken.
Inwoners kunnen daar een bijdrage
aan leveren door ongeregeldheden aan
de politie door te geven en hun huis
voldoende te beveiligen. Huiseigenaren
zijn hier uiteraard zelf voor verantwoordelijk. Maar Frank Stoeckart
doet ook een beroep op de woningcorporaties. “Zij zijn een belangrijke
maatschappelijke partner die ook
verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk in
hun huurwoningen. Het gaat dan om
bestaande woningen. Nieuwe huurwoningen worden al gebouwd volgens het
zogenaamde keurmerk veilig wonen.
Voor bestaande huurwoningen is het
belangrijk om samen te werken met
de woningcorporaties. Voor het nemen
van preventieve maatregelen hebben
we hun hulp nodig. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het aantal
inbraken daalt.

Ziet u iets verdachts of vertrouwt
u de situatie niet helemaal,
bel dan de politie via 112.
Tips hierbij zijn:
• Blijf aan de telefoon
• Geef als het mogelijk is een
signalement
• Noteer belangrijke gegevens
zoals een kenteken
• Geef aan om welk adres of
locatie het gaat
• Looprichting van de verdachte
persoon of personen.n

Bewust wonen

Controleer of u
met de gemeente
te maken heeft
Het wil wel eens voorkomen dat
mensen die zich voordoen als medewerkers van de gemeente Almere.
Zij komen langs de deur of nemen
telefonisch contact op, bijvoorbeeld
met de smoes dat ze willen kijken
of u voor bepaalde voorzieningen in
aanmerking komt. Twijfelt u? Controleer of u inderdaad met een medewerker van de gemeente te maken
heeft. Medewerkers van de gemeente legitimeren zich altijd vooraf
met een legitimatiebewijs. Vraag dus
altijd naar een legitimatiebewijs.
Als u het niet vertrouwt, kunt u de
gemeente bellen ter controle.n

Colofon
Gemeente Almere		
Tel. 14 036
www.almere.nl
info@almere.nl
Meldingen openbare ruimte		
https://digitaalloket.almere.nl
Politie (geen spoed, wel politie)
0900 - 8844
Aan de teksten in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappen voor de aanvraag van subsidie voor een DNA
douche in een winkel
Preventieadvies
wijkagent
(niet verplicht)

Aanbrengen van de
DNA douche
door een DNAselecta
erkend installatiebedrijf

Aanvraagformulier voor
subsidie DNA douche
downloaden (www.
almere.nl/subsidiebureau), invullen en
opsturen samen met:
• Originele facturen
naar gemeente
Almere.

De gemeente beoordeelt
uw aanvraag binnen 8 weken.
Na een positieve beoordeling wordt
de subsidie binnen 30 dagen
uitbetaald.

De gemeente wil winkeliers stimuleren
om preventieve technische maatregelen
te nemen tegen overvallen. Zij kunnen
daarom in aanmerking komen voor een
subsidie om een zogenaamde DNA
douche te installeren.
De DNA douche is een sproeisysteem
met een onzichtbare DNA vloeistof.
Deze wordt op een plek gehangen waar
eventuele overvallers langs moeten om
uit een winkel te komen. De stof is
onafwasbaar en blijft enkele dagen op
de huid of kleding van de verdachten
zitten. De winkelier hoeft alleen maar
op een mobiele alarmknop te drukken
om de overvaller bij het verlaten van
de winkel met de spray te besproeien.
De politie kan de DNA spray met een
speciale lamp zichtbaar maken. De samenstelling is uniek zodat te herleiden
is waar de spray vandaan komt. Alleen
bij een overval wordt de sproeier geactiveerd. De DNA douche moet worden
geplaatst door een door DNAselecta
erkend installatiebedrijf.

Voorwaarden DNA douche
• De kosten voor preventiemaatregelen moeten zijn gemaakt ná 1 maart
2011.
• Van de gemaakte kosten wordt 50%
vergoed met een maximum van 900
euro.
• De beschikbare gelden voor deze
subsidie zijn niet onbeperkt. Als het
budget op is kan er helaas geen subsidie meer worden verstrekt.

• Als u het niet eens bent met de beslissing op de subsidieaanvraag kunt u
bezwaar aantekenen.

latwerken, pergola’s en dergelijke aan
waarlangs een inbreker omhoog kan
klimmen.
• Laat als u ’s avonds niet thuis bent
net zoveel licht branden als anders.
U kunt dat regelen met tijdklokken.
Denk ook aan de bovenverdieping.
• Nodig inbrekers niet uit! Plak nooit
een briefje op de deur met ‘ben even

weg’ en gebruik uw antwoordapparaat/voicemail niet om uw vrienden
en kennissen te laten weten dat u weg
bent.
• Zorg dat u kunt zien wie er voor de
deur staat: plak geen plastic op het
raam en monteer een spionnetje in
een houten deur.
• Maak van uw huis geen etalage.n

Verdere informatie
• Meer informatie over DNA douches
kunt u vinden op www.dnadouche.nl
• De gehele subsidieregeling kunt u ook
vinden op de website www.veiligalmere.nl of www.almere.nl/subsidiebureau

Veilig wonen is ook een kwestie van bewust wonen. De beste sloten helpen
niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open laat staan.
Andere organisatorische maatregelen:
• Gebruik buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar die automatisch aangaat zodra
het donker wordt.
• Ga zorgvuldig om met uw sleutels;
laat ze vooral nooit in de deur zitten.
Laat geen touwtje uit de brievenbus
hangen en leg de sleutel niet onder
de deurmat, de container of een om-

gekeerde bloempot. Doe deuren en
de voor de inbreker bereikbare ramen
op slot als u slaapt en leg de sleutels
op een voor u gemakkelijk te vinden
plek.
• Draai altijd de deur op slot, ook als u
maar even weg bent.
• Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen. Breng geen

