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Aanwezigen: Dhr. Jeroen van Beek (politie), dhr. John van Kleinwee (politie), mw. Daphne 

Sturkenboom (politie), dhr. Jan Lammersen (bewoner), dhr. Ko Kleijn (bewoner), dhr. Cees van 
Elteren (bewoner, aanwezig bij opening), dhr. Jan Willem Smit (bewoner), mw. Ingrid van Blokland 
(Groen West), dhr. Lennard Lindeman (dorpsambtenaar gemeente Woerden), mw. Marjolein van 
Milligen (gemeente Woerden, notulist).  
 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Jaap Verhoog (gemeente Woerden), dhr. Henk-Jan Teeuwen 
(BOA/gemeente Woerden), mw. Jose van Engelen.  
 
Om ca. 18.00 uur heet wijkagent Jeroen van Beek aanwezigen welkom. Na een kort voorstelrondje 
licht Jeroen toe dat in de eerste helft van dit jaar er opvallend veel woninginbraken in het zuidelijk deel 
van Harmelen hebben plaatsgevonden en dat dat aanleiding is voor deze rondgang door de wijk. We 
willen hierbij letten op zaken die het inbrekers makkelijker maken, denk hierbij aan overhangend 
groen, ontbrekende of kapotte verlichting maar ook hang, - en sluitwerk.  
 
De heer Van Elteren informeert of Burgernetmeldingen bij uitgifte kunnen worden doorgekoppeld aan 
de beheerders van de Whatsapp groepen. Jeroen van Beek en Hans Schelvis geven aan dat dit niet 
kan. Navraag bij de Burgernet projectleider (Bureau Regionale Veiligheidsstrategie) leert dat dit 
inderdaad (technisch) niet mogelijk is.  
 
Jeroen van Beek informeert naar de stand van zaken van het vervangen van de lantaarnpalen in de 
gemeente Woerden. Marjolein van Milligen zal dit intern nagaan en terugkoppelen. 
 
De schouw start bij de Hendriklaan waarna we oversteken richting het Claushof. Vervolgens wandelen 
we het Claushof in en steken een steeg door naar het Mauritshof. Deze lopen we uit tot aan de 
Wilhelminalaan waarna we doorlopen naar de Emmalaan, de Willem Alexanderlaan en oversteken 
richting de Kerkweg. Via de Berkenlaan lopen we de Kastanjelaan in en lopen via de Korenmolen 
richting Paltrokmolen, Walmolen naar de Dammolen om weer terug te keren bij OBS de Notenbalk. 
 
Rond 20.00 uur sluiten we de schouw af. Aanwezigen geven in de afsluitende rondvraag aan dat ze 
het een nuttige bijeenkomst vonden.  
Geconcludeerd kan worden dat in deze kern veel jaren ‘70 woningen staan die in een tijd zijn 
gebouwd waarbij weinig oog was voor veiligheid en er niet integraal werd gewerkt tussen aanbrengen 
verlichting, groen en bebouwing. Daarbij is het toen gebruikte hang- en sluitwerk verouderd en kan 
worden geconcludeerd dat er heel wat woningen zijn waarbij aanpassing van het hang-, en sluitwerk 
een goede zaak zou zijn.  
Gewerkt moet worden aan vergroting van de bewustwording op dat gebied en ook zou de verlichting 
en het groen - waar mogelijk - aangepast moeten worden.  
Inwoners spelen bij dit vraagstuk verder een grote rol. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor het 
aanpassen van hun woning. Een initiatief zoals de heer Jan Lammersen die in augustus gestart is met 
een WAbp groep is een mooi voorbeeld hier van. De heer Lammersen merkt hier bij op dat hij 
binnenkort een informatieavond wil organiseren. En dat zijn servicegroep goed loopt.  
De heer Kleijn geeft aan dat hij uit ervaring kan zeggen dat een inbraak meemaken veel impact heeft. 
Hij geeft aan dat het goed zou zijn als er bij het dorpsplatform meer aandacht is voor inbraakpreventie.  
 
De geconstateerde punten zijn opgenomen in onderstaande actielijst.  
 
Aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun tijd en inzet ! 
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Actielijst 
 

Nr Aandachtsplek/straat Omschrijving probleem Actiepunthouder Status 

1. Claushof 
 
 
 
 
 
 

 

Bij de doorgang naar het 
fietspad staan twee paaltjes 
ver uit elkaar, daar 
tussendoor rijden 
auto’s/invalideauto’s. Kan 
er een paal extra worden 
geplaatst in het midden 
zodat dit niet meer gebeurt 
?  

Gemeente, R&B  De melding is doorgezet 
naar R&B. Zij geven aan 
dat een extra paaltje 
vanuit toegankelijkheid 
voor de hulpdiensten 
niet kan worden 
geplaatst.  

2. Claushof 
 

Lantaarnpaal is verscholen 
in het groen.  

Gemeente, R&B Melding is doorgegeven 
met verzoek te snoeien. 

3. Claus,- en Mauritshof 
 

Hang,- en sluitwerk kan 
beter en uniformer. 

GroenWest Bij vervanging wordt 
aandacht besteed voor 
de verbeterpunten. 

4. Mauritshof 
 

Buitenverlichting is niet 
aanwezig, of werkt niet 
zoals het hoort.  

GroenWest Deze blijkt wel te 
werken. Zelfs zo sterk 
dat bewoners hebben 
geklaagd over de 
felheid. Wordt bijgesteld. 

5. Claushof nr 15 
 

Verlichting ontbreekt, erg 
donker. 

Inwoners  

6. Claushof achterpad 
 
 

Geen verlichting. 
‘Padvinders’ zouden beste 
oplossing zijn.  

Inwoner  

7. Mauritshof kruising 
Claushof 
 

Te weinig verlichting. Gemeente, R&B Dit is een beleidsmatige 
kwestie. De vraag is 
uitgezet wat het beleid is 
t.a.v. de verlichting 
(wanneer vervangen en 
of het door led wordt 
vervangen) en hoe 
veiligheid hierbij kan 
worden ‘meegenomen’.  

8. Mauritshof kruising 
Claushof 

Lantaarnpaal is half 
afgeplakt ivm inschijnen bij 
bewoners.  

Gemeente, R&B Melding is doorgegeven 
aan R&B. Deze melding 
is in de week van 6 
november opgenomen 
in de planning; er komt 
een kapje in de lamp en 
de tape wordt 
verwijderd. 

9.  Mauritshof Entree/hal van het gebouw 
is donker. Dit zou beter 
verlicht moeten zijn.  

GroenWest Hier wordt naar gekeken 
en eventueel lamp bij 
geplaatst.  

10. Mauritshof 
 

Draadgas bij bergingsdeur. 
Dit is aangebracht vanwege 
brandvertraging maar 
vanuit oogpunt inbraken is 
het niet het juiste materiaal.  

GroenWest Bij vervanging wordt 
aandacht besteed voor 
de verbeterpunten. 

11. Mauritshof 
 

Begroeiing aan eind 
achterpad is extreem. Erg 
donkere plek, lantaarnpaal 
onzichtbaar.  

Gemeente, R&B Melding is doorgegeven 
en FermWerk snoeit in 
de week van 6 
november. 

12. Mauritshof 
 

De schemerschakeling op 
de galerij/openbare ruimte 
werkt niet.  

GroenWest Deze werkt wel, lamp 
gaat op later tijdstip 
branden 

13. Willem Alexanderlaan Lantaarnpalen te ver uit Gemeente, R&B Zie bij 7. 



Verslag schouw Harmelen d.d. 25 oktober 2017 Pagina 3 
 

 elkaar 

14. Kruising Willem 
Alexanderlaan en 
Julianalaan 
 

 Lantaarnpalen weinig licht. Gemeente, R&B Zie bij 7. 

 
15. 
 

Kerkweg richting 
Berkenlaan kijkend 

Lantaarnpalen weinig licht Gemeente, R&B Zie bij 7. 

16. Kastanjelaan 
 

Verlichting achterpad 
afwezig, erg donker 

Inwoners  

17. Korenmolen 
 

Verlichting achterpad Inwoners  

18.  
 
 

Standermolen Lantaarnpaal zonder licht 
(armatuur ontbreekt).  

Gemeente, R&B Melding aan R&B 
doorgegeven. De kap is 
1/11 door monteur 
gemaakt 

19.  Walmolen kruising 
Raadhuislaan 

Weinig licht in achterpad Inwoners  

20. Dammolen Bevestigingsmateriaal 
WAbp borden niet passend 
op paal. 

Inwoners  

 


