Speech VeiligheidsTop K-buurt - 20 juni 2019
Tekst met aanklikbare links + relevante informatie en nieuwsitems op www.scepsys.nl/prevpart.html

Henk van de Belt. Ik woon sinds 1970 in de Bijlmer. Onveiligheid was de hoofdreden
om in 1990 actief te worden in de buurt.
In 1970 werd al een piano en fiets van mij gestolen. In de jaren erna professionele fotoapparatuur, m'n fraaie Citroën DS21, spullen uit de box, werd een vriendin om 6 uur
's-ochtends beroofd, werd m'n zwagers auto gestript en kwamen ze bij m'n buurvrouw de
video-afstandsbediening stelen omdat ze die de vorige dag vergeten waren. Heb nog
steeds een boobytrap tegen inbrekers op het kwetsbare balkon. Je kon concluderen dat
sociale woningbouw ook kwetsbare woningbouw was en is. Dat alle automerken, behalve
Saab, aanzetten tot diefstal. De gecashte verzekeringsgelden zorgden voor budget voor
een nieuwe auto... Enkele jaren terug zijn 2 nieuwe fietsen van me gestolen. Dubbel op slot.
In 1992 kwam er 50 agenten bij Zuidoost. Daarvoor hobbelde de overheid achter de
criminaliteits-statistieken aan en was er blijkbaar onwil stevig in te grijpen. De Zeedijk werd
schoongeveegd en junks en dealers kwamen naar de Bijlmer. Er was in de jaren rond 1990
veel onveiligheid en onveiligheidsgevoel. Na 2004 werden de drugs-incidenten teruggedrongen door de ketenaanpak. Ook verplaatste de drugsscene zich naar de grenssteden.
Inmiddels waren de familie-sieraden al gestolen door die speelgoedsloten op de voordeur.
In 1992 nam ik het initiatief voor video-bewaking in Kikkenstein. Een werkgroep gestart met
o.a. wijkagent Frans van der Kroon en subsidie geregeld. Gestart met 15 camera's. "Big
brother is watching you" werd er door een minderheid geroepen. Maar de Bijlmer had
dringend camera's en "bigi brada's en sista's nodig"! En het werkte. Binnen een paar jaar
waren er 350 camera's en vele "flatwachten" met een ID-baan in de Bijlmer. Overal
betaalbare camera's nu. Ik hoor niemand meer over "big brother".
In 2009 werd bij speeltuin Fort Kraaiennest een jongeman doodgeschoten. Niet de eerste.
Grote verontwaardiging. Weer een stille tocht. Ik had gelezen dat in enkele landen
wapenbezit wordt aangepakt met "CrimeStopper". De formule: beloning vooraf, anoniem via
Western Union, als je de politie tipt over wapenbezit of criminaliteit. Heb het op schrift
gezet, uitgedeeld aan de politiecommissaris en stadsdeelbestuur. Nooit een reactie gehad.
De schiet- en steekpartijen gaan al jaren door. Eergisteren nog in Nieuw Kempering.
Vorige week zijn 4 personen aangehouden die brandbommen maakten bij Kraaiennest.
Waarom komt er niet meer informatie beschikbaar? Wat was het doel met die bommen?
Ideeën, dringende wensen eigenlijk:
1. CrimeStopper als pilot starten. Misschien eerst in "crime-capital" Amsterdam.
2. Meer informatie en actie mbt criminaliteitspreventie. Over opzetten whatsapp-groep, jeugdpreventie (ZSM), inbraakpreventie, open dagen. Maar ook inleveracties voor wapens.
3. Politiekeurmerk fietsslotkettingen. Kabelsloten ontraden. Controle op framenummers.
4. Meer publieksinfo over de gevolgen voor criminelen. Bekendheid geven over cases.
5. Sloten voor toegangsdeuren worden veel gesaboteerd door een groot gebrek. Ook bij die
van gerenommeerde slotenmerken zoals Winkhaus, Nemef en Lips. Wie helpt me?
6. Vele ouderen wonen kwetsbaar. Ik heb ideeën om hulp te verbeteren. Wie helpt me?
7. Verkeersveiligheid: Er ontbreken bij Kameleon 2 verkeersborden. Een parkeerbekeuring
werd daarom door de rechter teruggedraaid. Stadsdeel en politie geïnformeerd. Er gebeurt
niets. In 30km gebied wordt geraced. Pleit voor een verkeersambtenaar bij het stadsdeel.
8. In Kikkenstein houdt de wijkagent wekelijks spreekuur. Een must voor alle wijkagenten.
9. Stimuleer de meldingsbereidheid. Compli voor lichtkrantborden met "Bel 112 enz" en ook
voor de graveeractie. Maak gebruik van spotjes op AT5 en vooral ook op lokale radio en tv.
10. Zorg voor meer toekomstgerichte faciliteiten en activiteiten in de buurt. Werkplaatsen,
startups, studio's, enz. 10 jaar leegstand van parkeergarage Kempering is een blamage.
Deze veiligheidstop is geen veiligheid-stop! Het moet snel veiliger in de K-buurt!
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