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U veilig voelen in en om uw eigen woning, hoe fijn is dat. Technologische ontwikkelingen, 
nieuwsberichten in de media, verhalen van vrienden en kennissen, hangjongeren, de  
snelheid waarin de maatschappij verandert; er komt best veel op u af wat een onrustig of 
onveilig gevoel zou kunnen veroorzaken. We vroegen wijkagent Ricky Molly om tips om u 
veiliger te voelen. 

Ricky Molly

“Ouderen worden steeds
meer slachtoffer van 
mensen die ze van alles 
wijs maken. ”

Als u zich niet veilig voelt, ga dan het gesprek aan 
met mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld met 
familieleden of buren, eventueel ondersteund door 
de politie. 
Een camera of ring bel bij uw woning kan een 
onveilig gevoel wegnemen; de camera houdt  
bij wat er allemaal naar uw voordeur toekomt.  
Het terugkijken van de beelden kan u rust geven.
Plaats verlichting in de tuin, bij voorkeur met een 
bewegingssensor. Wanneer iemand uw tuin betreedt, 
springt de verlichting aan waardoor uw aandacht 
wordt getrokken. U kijkt automatisch op terwijl u aan 
het puzzelen bent, televisie kijkt of een boekje leest. 
Heb een gezonde dosis wantrouwen. U hoeft niet 
alles raar te vinden, maar gezond wantrouwen is wel 
nodig; op het moment dat u dat niet heeft, bent u 
een makkelijk doelwit. Bijvoorbeeld voor mensen met 
babbeltrucs.
Hangjeugd kan intimiderend overkomen en een 
onveilig gevoel veroorzaken. Vaak is dat niet gegrond. 
Wees voorzichtig, zeg gedag en maak eens een 
praatje met ze. Sommige jongeren zijn juist heel 
behulpzaam, ook in een groep. Het is maar net hoe  
u met ze omgaat. 
Mocht u fysiek worden aangevallen, ga het ‘gevecht’ 
dan niet aan. U heeft uw leeftijd tegen; u bent 
minder sterk, kwetsbaarder en minder snel. 
Als u een gevoel van onveiligheid ervaart, bel de 
politie. De politie komt liever negen keer te veel, dan 
één keer niet omdat u niet gebeld heeft terwijl er wel 
iets aan de hand was. De wijkagent gaat graag met 
u in gesprek. We kijken waar de pijn zit en hoe dat 
komt.

7 tips voor een veiliger gevoel
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Contact met de wijkagent

De wijkagent zorgt voor een veilige wijk door 
opsporing en handhaving. Weet u hoe u in contact 
komt met uw wijkagent? Bel naar 0900 - 8844 of 
zoek op www.politie.nl naar het thema “mijn buurt” 
en zoek op postcode of plaatsnaam. Daar vindt u wie 
uw wijkagent is en hoe u hem of haar kunt bereiken.

“Voel u niet bezwaard  
om de politie te bellen.  
Als we kunnen komen, 
komen we altijd.”

Ook in uw woning kunnen onveilige situaties ontstaan. Wist u dat Facet een klussendienst heeft? Vrijwilligers kunnen 
u helpen uw huis veiliger te maken door bijvoorbeeld losse kabels netjes weg te werken, een nachtlamp met sensor 
te plaatsen of een brandmelder aan te brengen. Voor meer informatie over de klussendienst neemt u contact op 
met Facet via 0180 – 432 350. 

“Voordat u in de gaten heeft wat er  
gebeurt, bent u geld of sieraden armer.”

Wijkagent Ridderkerk
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