
 

 

 

Juni 2018 

Iets later dan de bedoeling was maar hier is dan toch 

nieuwsbrief nr. 2 

De intentie is om 4 nieuwsbrieven per jaar te versturen en bij eventuele speciale gelegenheden 

een extra nieuwsbrief. 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet ontvangen? 

U kunt zich onder aan deze nieuwsbrief uitschrijven. 

Heeft u deze nieuwsbrief niet direct van ons in uw mail ontvangen? 

Wij hebben niet van alle deelnemers in de BuurtApp een (juist) mailadres. Uw gegevens 

aanvullen kan via de aanmeld button op onze website moerkapelle.zuidplasveilig.nl. 

Alleen inschrijven voor de nieuwsbrief, zonder deel te nemen aan de BuurtApp en/of 

Buurtpreventie rondes, dat kan ook! Aanmelden voor de nieuwsbief kan hier:  

Aanmelden nieuwsbrief.  

 

Hoe veilig is Moerkapelle 

Op 22 mei plaatste Politie Waddinxveen-Zuidplas een mooi bericht 

Het afgelopen jaar hebben zij hard gewerkt om woninginbraken tegen te gaan. Er waren in de 

afgelopen 2 weken geen woninginbraken geweest in ons teamgebied.  

Ook was te zien dat de hoeveelheid woninginbraken binnen ons gebied een daling laat zien, 

in vergelijking met vorig jaar. Lees hier hun FaceBook bericht. Zij zullen zich blijven 

inzetten om de woninginbraken nog verder naar beneden te brengen en te houden. Maar dan 

moet u wel bellen naar 112 bij verdachte situaties?  



 

 

 

Hebben de Buurtpreventierondes en de BuurtApp ook een 

aandeel in deze daling? 

Wie zal het zeggen, maar alle beetjes helpen en gelukkig denken heel veel inwoners van 

Zuidplas daar ook zo over en we groeien nog steeds. 

Moordrecht: 808 BuurtApp deelnemers  

Moerkapelle: 837 BuurtApp deelnemers  

Nieuwerkerk aan den IJssel: 3009 BuurtApp deelnemers  

Zevenhuizen: 556 BuurtApp deelnemers  

 

 



 

 

Hoeveel Buurtappers heeft Moerkapelle 

Deelname in de BuurtApp mag vanaf 18 jaar en we zullen vast deelnemers hebben van 65+, 

maar voor deze telling gaan we uit van het aantal inwoners van 18 tot en met 65 jaar. Op 31 

december 2017 telt Moerkapelle 2600 inwoners van 18 tot en met 65 jaar .  

We hebben op dit moment 837 deelnemers in de BuurtApp, dat is ruim 32%. Dit is een 

geweldig resultaat! 

Een veilig Moerkapelle doen wij samen.  

 

Het aantal deelnemers per BuurtApp verschilt enorm, we hebben BuurtApp groepen op straat 

niveau en BuurtApp groepen op wijk niveau. De indeling van de wijken kunt u zien op onze 

website.  

Ook de handhaving van de gemeente Zuidplas levert een 

belangrijke bijdrage in onze veiligheid 

Maar wat doen zij nu precies? Raymond IJsselstijn, veiligheidsadviseur crisisbeheersing en 

handhaving heeft hier een mooi stukje over geschreven. 

Handhaving gemeente Zuidplas 

U kent ze vast; de handhavers van de gemeente Zuidplas. Zij zijn gekleed in een landelijk 

blauw uniform en zijn op hun mountainbikes, met de auto en de motor actief in de gemeente. 

Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in 

onze dorpen. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is 

inwoners en ondernemers aan te spreken op hun gedrag. Bij overtredingen kunnen zij 

waarschuwend optreden, maar ook sancties opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij 

zelf aan of melden dit bij andere diensten. Ook verlenen handhavers regelmatig eerste hulp of 

regelen verkeer bij ongevallen en calamiteiten. De handhavers staan natuurlijk ook voor u 

klaar als iets onduidelijk is en verstrekken ze informatie over gemeentelijke procedures. De 

werkzaamheden van de handhaver in de openbare ruimte zijn divers. Het betreft o.a. controle 

op milieuvoorschriften zoals illegale dumpingen en het verkeerd aanbieden van 

(grof)huishoudelijk afval, maar ook op (brom)fietswrakken, foutparkeren, (loslopende) 

honden, alcoholverboden en wordt ingezet op (jeugd) overlast. 

Toezichthouders –en opsporingsbevoegdheid 

De gemeentelijke handhavers zijn toezichthouder op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht. Dat betekent dat zij overtreders kunnen dwingen een situatie te herstellen door 

bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen of maatregelen kunnen nemen om een situatie op 

kosten van de overtreder te herstellen (bestuursdwang).  



 

 

Een overtreder is in dit geval verplicht medewerking te verlenen.  

Naast de toezichthoudende bevoegdheden zijn de handhavers ook buitengewoon 

opsporingsambtenaar (boa). Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare 

feiten. Na het constateren van een strafbaar feit kunnen zij proces-verbaal opmaken. 

Bijvoorbeeld als u rommel op straat gooit, op de stoep fietst, alcohol nuttigt in een 

alcoholverbod gebied, overlast veroorzaakt of uw behoefte doet buiten een daarvoor bestemde 

plaats. Aan de handhavers worden hoge eisen gesteld. Zij moeten professioneel kunnen 

handelen en over een breed scala aan vaardigheden beschikken. 

Samenwerking 

Gemeentelijke handhavers werken veel samen met andere partners. Dit kunnen de politie, 

brandweer of de Omgevingsdienst zijn, maar ook buurtpreventieteams of jongerenwerk. De 

handhavers zorgen samen met u en andere partners voor een veilig en leefbaar Zuidplas!  

 

 

Deze motor is de nieuwe aanwinst van de handhaving gemeente Zuidplas zo kunnen ze 

snel op plekken komen waar auto's niet of moeilijk kunnen komen  

en hij is o.a. voorzien van een AED.  

 

Collecteren zonder vergunning 

Er zijn de laatste tijd een aantal meldingen binnengekomen, dat er werd gecollecteerd, door 

instanties die niet in het collecteschema stonden. 

Er was nog enige onduidelijkheid over het optreden tegen het collecteren zonder vergunning, 

door politie en gemeente. De Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 

Zuidplas heeft alles op een rij gezet. U kunt dit lezen op onze website: Beleid gemeente 

Zuidplas inzake collecteren zonder vergunning 



 

 

Zowel politie als de gemeente zal niet handhavend optreden tegen 

collectanten zonder vergunning. Wij hebben daarom de gemeente 

gevraagd of wij de inwoners van Zuidplas stickers mogen 

aanbieden en hier heeft de gemeente mee ingestemd. 

Nu zijn er al diverse varianten online te bestellen, wij wilden echter 

graag een sticker die het collecteren MET vergunning wel toestaat. 

U kunt de sticker via deze link gratis op onze website bestellen.  

Wij proberen de sticker binnen 2 weken na bestellen bij u door de 

brievenbus te doen!  

 

 

Een leuk presentje voor alle vrijwilligers 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al een stukje over onze vrijwilligers. Zonder hen zou 

er helemaal geen Buurtpreventie zijn in Zuidplas. Daarom verraste de gemeente Zuidplas 

begin dit jaar alle vrijwilligers met deze postman bag. 

Wij willen de gemeente namens alle vrijwilligers bedanken voor dit leuke presentje!  

 

Wilt u ook iets doen voor de Buurtpreventie in Moerkapelle, of misschien heeft u vragen of 

tips! Neem contact met ons op via: moerkapelle@zuidplasveilig.nl.  

 
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Buurtpreventie Moerkapelle? Klik dan op Uitschrijven Zuidplasveilig is een 

initiatief van de inwoners van de gemeente Zuidplas in  

samenwerking met de gemeente Zuidplas.  


