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Oude tijden herleven!
Diverse gemeenten hebben in de afgelopen periode hun verantwoordelijkheid voor
‘Veilig Wonen’ ingevuld. Er worden veel voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
waarbij in een aantal gevallen ook ex-inbrekers worden ingezet. Ook het Beveiligingscentrum heeft vorig jaar ruim 60 voorlichtingsavonden verzorgd en ook dit jaar zijn er
alweer meer dan 25 uitgevoerd.
Een samenwerkingsverband tussen 38 gemeenten uit Noord-Holland, ZaanstreekWaterland en Kennemerland hebben het idee van de preventieteams weer opgepakt.
Afgelopen vrijdag hebben 14 medewerkers van ISA Amsterdam examen gedaan voor
de opleiding van preventieadviseur PKVW. Zij gaan namens de gemeenten huis-aanhuis preventie aanreiken.
Per 1 juli start het project waarbij de opgeleide preventieadviseurs worden ingezet in
zgn. ‘Hotspot’-wijken. De pilot duurt 6 maanden en bij succes zal deze werkvorm verder worden uitgebreid. Op 10 juli a.s. opent minister Opstelten het project. De werkvorm doet denken aan de werkvorm uit het verleden, waarbij preventieteams van de
politie werden ingezet, met een opmerkelijk positief effect. Mogelijk dat dit voorbeeld
in andere gemeenten wordt overgenomen. Voor alle partijen zien wij hier positieve
aspecten in.

Bevestiging glaslatten
Wij hebben wat vragen ontvangen omtrent de omschrijving van de problematiek van
glaslatten bij buitenbeglazing. Naar de mening van sommige mensen is de huidige
tekst niet meer zo duidelijk als uit het verleden. Bij navraag bleek, dat de glaslatten
bij buitenbeglazing nog steeds dienen te worden geschroefd of gekit, wanneer de bestaande kitranden (binnen en buiten) onvoldoende zijn.

Gemeentelijke preventieadviseurs PKVW
In de afgelopen periode heeft het Beveiligingscentrum 32 preventieadviseurs bij diverse gemeenten opgeleid. Deze preventieadviseurs worden in eerste aanleg ingezet bij
slachtoffers van woninginbraak en bij de omgeving van het inbraakadres. Dit betreft
de volgende gemeenten: Rhenen, Roosendaal, Doesburg, Arnhem, Oss, Haarlemmermeer, Dronten, Bladel, Wageningen etc.
Sommige gemeenten beschikken over meerdere preventieadviseurs, die op een actieve manier veiligheidsscans bij woningen uitvoeren en adviezen verzorgen. Bij een actief en wervend beleid wordt er dankbaar en door veel bewoners gebruik van gemaakt. Ook hier levert dit in de toekomst weer voordelen op voor alle partijen.

OPLEIDING NATIONALE BEVEILIGINGSRICHTLIJN (NBR)
Op 16 oktober wordt de opleiding gecertificeerd preventieadviseur NBR gegeven.
Hierin wordt de inhoud van de NBR-regeling en de beveiligingsrichtlijn NBR besproken. Een NBR-preventieadviseur kan een verantwoord advies geven en beoordelen op
basis van de NBR Beveiligingsrichtlijn. Wanneer de NBR-preventieadviseur in dienst is
van een NBR-erkend beveiligingsbedrijf, is deze bevoegd tot het aanvragen van beveiligingscertificaten NBR. De opleiding duurt 1 dag en wordt afgesloten met een examen. Meer informatie en de inschrijfformulieren vindt u op onze website:
www.hetbeveiligingscentrum.nl
Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@hetbeveiligingscentrum.nl

