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Hieronder volgt een selectie van twee thema’s waaraan de werkgroep Leefomgeving 
aandacht heeft besteed. 
 
Buurtpreventie 
Op woensdagavond 29 januari 2020 om 19.45 uur vond er, in samenwerking met de politie 
Rheden, een informatie en voorlichtingsavond plaats over: Veiligheid door buurtpreventie in 
de wijk Daalhuizen. 
Het doel van de avond was om bewoners meer bewust te maken van mogelijke onveilige 
situaties in onze woonwijk en rondom ons huis en hoe deze te voorkomen. 
 
Deze avond werd gehouden in de gymzaal van basisschool de Arnhorst.  
Tijdens het eerste uur gaf Herwin van der Sanden, wijkagent van onze wijk Daalhuizen, met 
twee collega-wijkagenten een presentatie over de preventie van: 

auto-inbraken en/of autodiefstallen ,diefstal door babbeltrucs, insluipingen en/of inbraken in 
woningen. 

Tijdens het tweede uur zijn de aanwezigen opgedeeld in groepjes.  Onder begeleiding van 
een wijkagent deed de groep een rondje door de buurt. De wijkagent liet concreet laten zien 
wat eventuele veiligheidsrisico's zijn en hoe deze te verminderen. 
De avond werd goed bezocht door ruim 30 wijkbewoners. Na afloop kregen de heren 
agenten waardering voor hun inbreng. De avond was geslaagd en is voor herhaling vatbaar. 
 
Vandalisme bushokjes Arnhemsestraatweg. 
Regelmatig worden de glazen wanden van het bushokje halte Nordlaan in Velp vernield, 
meestal in de weekeinden. Grote schade, rommel en glas op het fietspad. Onaanvaardbaar 
vinden wij als goedwillende burgers. Daarom heeft de werkgroep begin januari 2020 een 
brief hierover aan het College van B&W Rheden geschreven. Hieronder een citaat hieruit: 
 
“Als Belangenvereniging Daalhuizen willen we graag met gemeente, politie en exploitant 
meedenken over oplossingen en gerichte preventie. Leden van de belangenvereniging 
hebben jaren geleden ook al eens in samenwerking met gemeente en exploitant een aantal 
nachten gepost om de vernielingsgolf van toen een halt toe te roepen. Helaas toen met 
beperkt succes. 
Hoewel wij geen voorstanders zijn van algemeen cameratoezicht in het publieke domein, 
denken wij echter dat het hier mogelijk moet zijn om specifiek en selectief gericht en 
tijdelijk, camera’s op te hangen. Deze zullen gedurende de nachtelijke uren beelden maken. 
Daarnaast is het wellicht mogelijk een fysieke afscherming tussen fietspad en bushokje te 
plaatsen waardoor het lastiger is om vanaf de fiets een glaswand in te trappen. Want zoals 
het nu gaat -niets doen en telkens veel werk verrichten om e.e.a. te repareren- is geen 
duurzame maar wel dure weg.” 
Deze brief heeft er toe geleid dat de BOA met de werkgroep heeft gekeken  naar verbeter 
mogelijkheden. Onder andere is er een tweede fietsenrek geplaatst. Daardoor hoeven er 
geen fietsen op de grond te worden geplaatst. Cameratoezicht bleek een brug te ver, helaas. 
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