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Belangrijke
telefoonnummers
Alarm (als elke seconde telt)
Politie (géén spoed)
Wijkagent Mustafa Karademir
Brandweer
Dokterscentrale

De Wijkraad
112
0900 8844
0900 8844
023 5159500
023 2242526

Meldpunt Overlast
DVV/Veiligheid en handhaving
Handhaving
Gemeente Haarlem
SOS telefonische hulpdienst
Ambulance
Dierenambulance

023 5114950
023 5114607
023 5114950
023 14023
0900 0767
023 5319191
023 5334323

Advies/Meldpunt huiselijk geweld
Kindertelefoon (gratis)
Meldpunt Leefomgeving Oost*
Sensoor Hulpdienst
Afval Reiniging Spaarnelanden

0800 2000
0800 0432
023 14023
0900 0767
023 7517200

Storingsnummer Nuon
Gasservice Kennemerland
ZIGGO
PWN Storingsdienst
Pré Wonen Woningcorporatie
Elan Wonen Woningcorporatie
Speeltuin de Glasblazers
Molen de Adriaan
Haarlem Effect
Welzijns organisatie DOCK

0800 9009
0251 245454
0900 1884
0800 0232355
088 7700300
023 5159859
06 81365377
023 5450259
023 5322547
023 5436000

Informatie is te vinden op: www.haarlem.nl, www.vluchtelingenhaarlem.nl, www.haarlemeffect.nl, www.dock.nl/haarlem, www.ouderenhaarlem.nl en www.steenbreek023.nl
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Bed and Bike Haarlem Nr1
Leuk om verre vrienden of familie dichtbij te hebben, laat ze genieten van een nacht in de Glasblazerstraat
Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum.
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer appartement met aparte keuken (voor het maken van eigen
ontbijt), luxe badkamer, TV in woon- en slaapkamer.
Het appartement is 60m2 groot en gelegen op de hoek
van de Glasblazersstraat en de Bleekerstraat in het oude
Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de prachtige
oever van het Spaarne.
+ Gratis Parkeren
+ Gratis Wifi
+ Fietsen
Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl
Hier lees je ook onze reviews.
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9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl

Even voorstellen
Mijn naam is Alexander Bruch. Om meteen met de deur
in huis te vallen: ik ben geen geboren Haarlemmer. Het
scheelde maar 100 meter, maar mijn wieg stond in 1955
net in Heemstede.
Mijn vader was leraar geschiedenis aan het ECL en was actief in de Vereniging Haarlem, dus we leerden thuis al snel
wat een bijzondere historische stad Haarlem is.
Mijn eerste eigen woning stond wel in Haarlem, in Schalkwijk om precies te zijn.
In 1980 ben ik bij de KLM begonnen als steward. Het idee
was een jaartje te vliegen en wat van de wereld te zien. Uiteindelijk ben ik 33 jaar gebleven, waarvan de laatste 24 als
Senior Purser, verantwoordelijk voor de service en de veiligheid aan boord op intercontinentale vluchten. In 2013 ben
ik met pensioen gegaan. Daardoor kreeg ik meer tijd voor
mijn hobby’s: lezen, wijn (ik ben als Vinoloog afgestudeerd
aan de Wijnacademie) en sinds ik als jongetje in 1967 Jim
Clark de Grand Prix van Zandvoort zag winnen ben ik een
groot liefhebber van de Formule 1.
Toen ik in 1999 op zoek was naar een ander huis kwam ik via
een kennis een woning op het spoor die voldeed aan een
lang gekoesterde wens: wonen aan het water. Alleen lag
deze woning niet in Haarlem maar in Weesp. Vanaf Weesp
ging er dagelijks vanaf 05:00 in de ochtend elk kwartier een
trein rechtstreeks naar Schiphol. Omdat ik in die tijd naast
4

het vliegen veel op kantoor werkzaam was gaf dit de doorslag.
Toen ik later mijn echtgenote leerde kennen is zij bij me
ingetrokken en met veel plezier hebben we daar gewoond.
Wel hadden we het er vaak over dat we ooit nog wel terug
wilden naar Haarlem.
Dat begon steeds meer te leven en toen we in 2014 door
mijn schoonzuster werden gewezen op het Scheepmakerskwartier besloten we de daad bij het woord te voegen. Terug naar Haarlem, de regio waar we allebei zijn opgegroeid
en waar bijna al onze familieleden wonen. Er bleken nog
een paar huizen te koop te staan waaronder één dat ons
zeer aansprak. En zo zijn we begin 2016 verhuisd naar de
Harmenjansweg 51.
We hebben nog geen dag spijt gehad van deze stap, we
wonen hier met veel plezier, een fijn huis en het centrum
van de stad op loopafstand!
In Weesp was ik in 2010 voor de VVD gekozen in de gemeenteraad en een jaar later werd ik fractievoorzitter. Ook
werd ik gevraagd als voorzitter op te treden op de bijeenkomsten van de buurtpanels, de lokale variant op de
wijkraad. Het was deze ervaring die me eenmaal hier in
Haarlem ertoe bracht eens langs te gaan bij een vergadering van de wijkraad.
Alexander Bruch

Ontwikkelvisie
Spaarnesprong
In onze buurt verandert veel. Denk onder andere aan de
herontwikkeling van de Koepel, plannen voor het Dantuma-terrein, de ontwikkelingen rond de Oerkap en niet
te vergeten de voormalige Fietsznfabriek. De gemeente
kijkt bij al die plannen naar de openbare ruimte en welke
veranderingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld, de afwikkeling van het verkeer, parkeren, terugbrengen van water,
enzovoort.
Omdat er zoveel gaande is, heeft de gemeente een visie
gemaakt voor het gebied tussen het Spaarne, de Oudeweg en Nedtrain. Met deze Ontwikkelvisie Spaarnesprong
(zoals deze visie heet) maakt de Gemeente Haarlem duidelijk wat de ambitie is en op welke wijze samenhang gecreëerd kan worden tussen de verschillende projecten.
Veel, niet uitgevoerde, plannen uit het verleden zijn opnieuw bekeken en meegenomen in het rapport, waarin
tevens onze wijkvisie 2030 is opgenomen.
Samen met verschillende stakeholders, waaronder de
wijkraad, is een concept ontwikkelvisie opgesteld.
Dinsdag 19 september vond een inloopavond ‘Visie
Spaarnesprong’ plaats, georganiseerd door de gemeente. Er was sprake van een flinke opkomst met evenzoveel
prangende vragen van omwonenden.
Zo worden bijvoorbeeld de verschillend gehanteerde wijkindelingen niet door alle bewoners begrepen; ‘zijn wij nu
binnenstad of oost’ is een veel gehoorde vraag. Na de
invoering van de nieuwe landelijke CBS indeling vorig jaar,
is het er niet duidelijker op geworden. (zie verderop in
deze editie)
De Visie Spaarnesprong is door middel van een nieuwsbrief in de buurt verspreid. Hierop kwamen diverse reacties en enkele aanvullingen binnen op de plannen. Deze
reacties hebben wij verwerkt in een officiële zienswijze die
inmiddels in behandeling is bij de gemeente.
De Visie Spaarnesprong ziet vrij laat het licht; een aantal
bouwprojecten loopt immers al of wordt binnenkort opgestart.
Prioriteit nummer één is wat ons betreft het maken van
een (ondergrondse) parkeervoorziening met voldoende
capaciteit voor onze wijk. Deze toekomstvisie moet ervoor
pleiten de buurt zoveel mogelijk autoluw/autovrij te maken.
De Werkgroep Verkeer heeft in een eerder stadium cijfers
aangeleverd met betrekking tot de parkeerbehoefte.
De Koepel, Zuidam, de Oerkap en molen de Adriaan
trekken steeds meer publiek en verhogen daarmee de
parkeerdruk in de wijk. Het is gebleken dat niet iedere
bezoeker op de fiets of met het openbaar vervoer komt.
Daarbij komt ook nog eens dat er meer appartementen
ge/verbouwd zijn/worden in kleine units, zonder eigen
parkeerplek.
Is het parkeer vraagstuk aangepakt, dan ontstaat vanzelf
meer ruimte voor groen en wordt de leefbaarheid in de
wijk verhoogd.
In januari wordt de Visie in de raad behandeld.
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Wijkraad, Panopticon en
gemeente Haarlem
Onlangs zijn we met een aantal mensen de buurt in de directe omgeving van de Koepel rond gegaan om handtekeningen op te halen voor een bezwaarprocedure tegen
de inmiddels door de gemeente Haarlem aan Panopticon
verleende voorlopige vergunningen.
Omdat wij ons als wijkraad steeds een warm voorstander
van de plannen van Panopticon hebben getoond, hebben
veel mensen zich tijdens het ophalen van handtekeningen
over deze actie verbaasd. Dit stukje is dan ook bedoeld om
duidelijk te maken waarom wij gehandeld hebben zoals wij
hebben gedaan.
Voordat we onze handelwijze nader uiteen zetten vinden
we het echter van belang om onze positie ten opzichte van
Panopticon nader onder woorden te brengen:
Voorop staat en blijft staan voor ons als wijkraad dat wij de
plannen van Panopticon om de Koepel om te vormen tot
een University College van harte steunen. Dat college vinden wij veruit de beste oplossing voor de verdere ontwikkeling van de Koepel. Daarnaast voegt het totale plan voor
het Koepelterrein echt iets toe aan onze wijk.
Maar, hoezeer wij de plannen ook steunen, belangrijk voor
ons blijft de impact die wat er nu en straks op het Koepelterrein gebeurt heeft voor onze wijk.
We zijn onze actie begonnen naar aanleiding van klachten
van buurtbewoners die zich enorm stoorden aan en overlast hebben ondervonden van wat er afgelopen zomer bij
de Koepel gebeurde.
Vanwege de bezwaren uit de wijk hebben wij allereerst een
brief aan Panopticon geschreven en geëist om de activiteiten die de problemen veroorzaakten te staken. Dat heeft
weer geleid tot een gesprek met Panopticon en degene
die de horecagelegenheid exploiteert. Daarna is de overlast opgehouden.
De vergunningen waar wij bezwaar tegen hebben ingesteld
gaan er over dat Panopticon in strijd met het thans geldende bestemmingsplan niet nader benoemde commerciële
activiteiten mag (laten) ondernemen en daarnaast op de
voormalige luchtplaats van de Koepel een horecagelegenheid mag bouwen en (laten) exploiteren.
De tijdelijke vergunningen – en wat is tijdelijk - zijn echter
zo ruim geformuleerd dat vrijwel alles kan en mag. In the8

orie zou de onwenselijke situatie ook in de toekomst weer
kunnen plaatsvinden en dat willen we niet.
Nu gaan we er overigens zonder meer van uit dat we met
Panopticon goed tot afspraken zullen kunnen komen over
wat kan en wat niet kan. We willen daar als wijk ook een
duidelijke rol in krijgen. Als die afspraken gemaakt en vastgelegd zijn, zullen we onze bezwaren met plezier intrekken.
Maar, totdat we die goede afspraken hebben gemaakt en
vastgelegd, handhaven we onze bezwaren.
Voor alle duidelijkheid: de sociale, educatieve en culturele
evenementen die in de Koepel plaatsvinden zie wij niet als
commerciële activiteiten. Integendeel, we beschouwen ze
als een verrijking voor Haarlem en nodigen Panopticon uit
er vooral mee door te gaan.
Verbazingwekkend bij de hele gang van zaken is daarnaast
dat Panopticon met instemming van ambtenaren van de
gemeente Haarlem alvast - en dit vooruitlopend op het ingaan van die beide vergunningen - mocht beginnen met
commerciële activiteiten en het bouwen en in gebruik nemen van het horeca paviljoen op de luchtplaats. De horeca
ondernemer mocht daarnaast alvast beginnen zonder dat
er een horecavergunning was afgegeven.
Toen ons uit gesprekken met gemeente ambtenaren duidelijk was geworden dat dit gedogen in Haarlem staand
beleid is, hebben we de gemeente een boze brief geschreven. Wij vinden het niet acceptabel dat deze manier van
handelen het voor ons en andere burgers van Haarlem
buitengewoon bemoeilijkt om in vergunningen procedures
ons recht te halen.
Immers, wat heeft het voor zin om in procedure te gaan als
de situatie waarover de aanvraag tot een vergunning gaat
feitelijk al is gerealiseerd.
Zeker in onze wijk, waar de komende jaren zoveel gaat gebeuren is het van het grootste belang dat wij als bewoners
volledig gebruik van onze rechten kunnen maken. We moeten tenslotte met zijn allen voorkomen dat het in onze wijk
een chaos wordt.
Wij gaan dan ook over dit gedoogbeleid het gesprek met
de gemeente aan en willen daarbij harde garanties dat in
beginsel niet van procedures wordt afgeweken en dat, als
dat eens een keertje onvermijdelijk is, daarover vooraf met
de wijk wordt gesproken.
John van Putten

Recordaantal bezoekers voor
Molen de Adriaan
Op donderdag 28 september jongstleden ontving Molen de
Adriaan zijn 15.000ste bezoeker van dit jaar. Een groep medewerkers van de gemeente Utrecht moest die dag helaas
worden teleurgesteld; zij waren nét te vroeg…

tras, maar ook schelpen en eikenschors worden er vermalen.
In 1802 wordt De Adriaan aan een tabakshandelaar verkocht,
die er tot 1865 tabaksrollen tot snuiftabak maalt. Opnieuw
verandert de molen van eigenaar en functie. Hij wordt omgebouwd tot een wind- en stoomkorenmolen. Vanaf die tijd
wordt er in de molen koren gemalen.

De 34 bezoekers van de Koninklijke Marechaussee die iets later aan kwamen, vielen wel degelijk in de prijzen. Medewerker
Anita Knegt was uiteindelijk de 15.000ste bezoeker. Zij kreeg
een mooie bos bloemen aangeboden én een tegoedbon om
de molen met vrienden gratis te bezoeken, plus nog een fles
Kenau (eau-de-bière, gebrouwen door Jopen). De prijzen werden aangeboden door geboren Haarlemmer Toos de Jong-Rijkenberg en Wilma en Rob Giebels.
Vrijwilligers gezocht!
In 2012 kon Molen de Adriaan rekenen op 6.000 bezoekers.
In slechts vijf jaar tijd is dat aantal dus ruim verdubbeld naar
15.000 bezoekers. Om deze aantallen goed te kunnen verwerken, is het eigenlijk zaak dat het corps van vrijwilligers wordt
uitgebreid – zeker als de aantallen blijven groeien, zoals zeker
te verwachten is. Mocht u zich dus geroepen voelen om uw
steentje bij te dragen, dan kunt u zich melden bij voorzitter Ted
Blesgraaf (tel. 023-5250468).

Geschiedenis
De Adriaan is gebouwd op de resten van de Goê Vrouwtoren,
een oude verdedigingstoren aan het Spaarne. Vroeger lagen
er om Haarlem grachten, muren en torens om de stad te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Je kon de stad alleen in
en uit via de stadspoorten.
Aan de overkant van het Spaarne, tegenover de Goê Vrouwtoren, lag de Zanderstoren. Tussen beide torens hing een brug,
en de torens en de brug heetten samen de Catrijnepoort. Vanaf de Catrijnepoort kon de noordelijke toegang tot het Spaarne in de gaten worden gehouden. Later verloren deze verdedigingswerken rond de stad echter hun functie en werden ze
gesloopt.
Bouw De Adriaan
In 1778 krijgt de Amsterdamse ondernemer Adriaan de Boois
van de gemeente Haarlem toestemming om een windmolen
te bouwen. Hij zet zijn industriemolen op de onderbouw van
de oude Goê Vrouwtoren, dicht bij het centrum van de stad.
Hierdoor steken de wieken hoog boven het Spaarne uit en vangen ze elk zuchtje wind. Op 19 mei 1779 wordt stellingmolen
De Adriaan geopend. De Boois maalt er jarenlang tufsteen tot
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Brand!
Op zaterdagmiddag 23 april 1932 was Haarlem in rep en roer:
De Adriaan stond in brand. De indrukwekkende vuurzee trok
duizenden toeschouwers. Ondanks kordaat optreden van de
Haarlemse brandweer bleef van de Adriaan weinig meer over
dan een smeulende hoop stenen en balken. Al een dag na de
brand organiseerden Haarlemmers een inzamelingsactie voor
een nieuwe Adriaan. Het mag niet baten: van een wederopbouw komt het voorlopig niet.
In 1963 wordt de gemeente Haarlem eigenaar van de grond
waarop de molen heeft gestaan en neemt Haarlem een herbouwplicht op zich. Die laatste belofte raakt in de jaren erna
echter in de vergetelheid. In 1991 wordt de Stichting Molen
De Adriaan opgericht, die de herbouw van de molen als doelstelling heeft. In 1996 ontdekt de voorzitter van de Stichting in
oude archiefstukken de passage over de herbouwplicht.
Pas in 2002, zeventig jaar later, is het eindelijk zover: Haarlem
heeft zijn Adriaan terug.

Biografie van een Molen,
door Chris Brunner

Op maandag 13 november werd het eerste exemplaar
van het boek van Chris Brunner over Molen de Adriaan
gepresenteerd in de bibliotheek van Haarlem. Het is de
bedoeling dat het eerste exemplaar aan de burgemeester overhandigd wordt.

Melding maken bij
Spaarnelanden
Bij Spaarnelanden kunt u terecht voor een melding over
schade aan ondergrondse containers, het gratis ophalen
van grofvuil of afval naast de ondergrondse containers. Dit
kan via het contactformulier op de website (https://www.
spaarnelanden.nl/inwoners/melding-maken) of telefonisch
via 023 - 7517200.
Melding gemeente
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Haarlem? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels,
afvalzakken, verkeersborden, wegmarkering of omgevallen
bomen, dan kunt u een online melding doen bij de gemeente Haarlem website of via telefoonnummer 14023.
Melding Spaarnelanden
Een melding over schade aan ondergrondse containers, een
storing of afval naast de ondergrondse containers kunt u bij
Spaarnelanden melden via op de website te vinden formulier of telefonisch via 023 - 7517200.
Heeft u per ongeluk persoonlijke spullen in de ondergrondse
container laten vallen? Belt u dan zo spoedig mogelijk met
de klantenservice van Spaarnelanden op werkdagen tussen
8.00 en 16.30 (tel: 023-7517200).
Wanneer de container nog niet geleegd is, kunnen wij een
afspraak maken voor het legen van de container in uw bijzijn. Hiervoor komen wij langs met twee wagens: een wagen met kraan en een wagen met open bak om de container in te legen. Zo kunt zelf op zoek naar uw spullen.
De kosten voor het legen bedragen €100,00. U kunt vooraf
per pin betalen (met legitimatie) bij de balie van Spaarnelanden of ter plekke per pin betalen bij de chauffeur.
Wij kunnen uw spullen helaas niet meer terugkrijgen in de
volgende gevallen:
• De container is al geleegd en de inhoud is vervoerd naar
het vuiloverlaadstation.
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• Uw spullen liggen in een perscontainer. Afval wordt in
deze container tot een klomp geperst.
• De container waar uw spullen in liggen is een glascontainer. Het is helaas te gevaarlijk om uw spullen te zoeken
tussen het gebroken glas.
• De situatie ter plaatse laat niet toe dat wij een wagen met
kraan en een wagen met open bak kunnen parkeren.

Reanimatie cursus en AED
23 en 31 januari
Onthoud deze data en geef je op!
Voor iemand met een hartstilstand is het belangrijk dat er
zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begonnen. Een grote overlevingskans wordt bereikt door een
snelle actie bij elke schakel:
snelle alarmering (bel altijd 112), snelle reanimatie,
vroege defibrillatie (AED) en snelle professionele hulp.
Dit is de reden dat de wijkraad een reanimatie cursus organiseert op dinsdag 23 januari en woensdag 31 januari
van 19.30 t/m 22.00 uur.
De cursus wordt gegeven door een officieel docent in reanimatie volwassenen, het bedienen en omgaan met een
AED maar tevens met levensreddend handelen voor kinderen en baby’s.
De deelnamekosten bedraagt € 15,00 per persoon, bij binnenkomst te voldoen.
Locatie: Speeltuin de Glasblazers Scheepmakersdijk 10.
Opgeven voor 19 december a.s. via de website
www.wijkraadsmd.nl/contact/
of het strookje (printen en invullen) inleveren bij de
Harmenjansweg 25 of Scheepmakersdijk 32 c
Na het doorlopen van de cursus ontvangt u een certificaat
van de Nederlandse Hartstichting.

Om uw handigheid met een reanimatie te behouden en
de geldigheid van het reanimatie certificaat (1 jaar) is het
raadzaam om de cursus één maal per jaar te herhalen.
Heeft u een reanimatie-bewijs, neem deze dan mee.
De cursus wordt voor 50% gesubsidieerd door de gemeente Haarlem en met het doorlopen van de cursus geeft u
ook een kleine bijdrage aan het onderhoud van de 3 AED’s.
(ca. € 200,00 per jaar), Zie tevens onze website 3 AED’s in
de wijk.
Wilt u niets missen geef u dan op voor de Nieuwsbrief
Scheepmakerswijk te vinden op: www.wijkraadsmd.nl

Inschrijfformulier Reanimatie cursus en AED
Ik meld me aan voor de Reanimatie cursus en AED; hierbij mijn e-mailadres en verdere gegevens:

Naam:

Aantal pers.:

Adres:

Tel. nummer:

Email adres:

Voorkeur:
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[ ] dinsdag 23 januari

[ ] woensdag 24 januari

FRISK AAN HET SPAARNE
NORDIC KITCHEN

De lekkerste vis in Oost!
Elke dag verse vis
Bestel een kant-en-klare overheerlijke
visschotel van Tarik!
Kijk op de website voor
het complete assortiment

FR SK
MAX EUWEPLEIN 1 HAARLEM 023 - 737 08 04
WWW.FRISKAANHETSPAARNE.NL - INFO@FRISKAANHETSPAARNE.NL

Gedempte Herensingel 10
(tegenover de Amsterdamse poort)
Bestellen: 023 5359820 / 0617020224
info@vishandeldepoort.nl
facebook.com/vishandeldepoort

www.vishandeldepoort.nl

WhatsApp Buurtpreventie
Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en sinds 28 juli 2017
geregistreerd als Stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie).
Méér dan 7500 WhatsApp Buurtpreventie groepen, met
één of meerdere beheerders, hebben zich inmiddels geregistreerd.
Wabp draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid
van de beheerders van een Alarm App groep. Een Alarm
App groep is een groep in een app waarbij de groep goed
wordt beheerd door één of meerdere beheerders en waar
buren elkaar snel op de hoogte kunnen stellen van alarmerende situaties zoals inbraak of een verdacht persoon etc.
Bel altijd eerst 112 en informeer uw buren vervolgens via
de groep.
Wilt u lid worden van een Alarm App groep in uw buurt?
Neem dan contact op via de mail van de beheerder zodat
om lidmaatschap aan te vragen.
Groepsnaam: ‘Veilig om de koepel wonen’
Postcode van de wijk 2031. Het betreft hier de straten
rond de Koepel; Damaststraat, Spaarnoogstraat, Oostvest,
Harmenjansweg, Disselkade, Kelderwindkade en Kaapstanderstraat.
Aanmelden: degrointernetdiensten@gmail.com

We starten ook een buurt Alarm App op van het gebied
rond de Scheepmakersdijk.
Groepsnaam: ‘Scheepmakersdijk oude stad Oost’
Straten: Scheepmakersdijk, Papentorenvest, Blekerstraat,
Glasblazerstraat, Korte Dijk, Houtmarkt, Dijkstraat, Oostvest, Melkboersteeg tot en met Koralensteeg.
Postcode van de wijk 2011.
Aanmelden: albert@wijkraadsmd.nl
Samen staan we sterk
Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang
om van een Alarm App groep een succes te maken. Naast
samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact
tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een verdachte
zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via
de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een
Burgerinitiatief voor burgers en door burgers, door samen
te werken maken we onze buurt veiliger!
Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep
erg belangrijk, inbrekers zullen buurten, die zichtbaar actief
zijn, vermijden. Speciaal daarvoor hebben we de Buurtpreventie stickers ontworpen.
Bezoek de pagina voor meer informatie over Wabp.nl

