Informatiebijeenkomst Pluspunt
De bijeenkomst van 27 juni 2018 had als titel wel “Babbeltrucs en ander onheil” mogen hebben.
De wijkagent stelde zichzelf voor en vertelde iets over zijn privéleven.
Hij is één van de drie wijkagenten die Leiderdorp rijk is. Naast deze agenten zijn er nog twee BOA’s in
Leiderdorp. Deze laatste zijn geen agent maar werken in dienst van de gemeente. Zij mogen echter
ook bekeuringen uitschrijven.
Leiderdorp is in drie gebieden verdeeld en Wim van Dijk is de wijkagent voor de Leyhof.
Vaak fietst hij door de straten zoals de BOA’s ook doen.
Wijkagent Wim van Dijk vertelde aan een klein publiek over allerlei gevaren waarmee je aan de deur
te maken kunt krijgen.
Hij stond stil bij ongewenste venters aan de deur. Venten is in Leiderdorp niet verboden, maar de
mensen goederen of diensten voor teveel geld aansmeren is natuurlijk verboden.
Zijn advies: wees heel voorzichtig als er plotseling allerlei werkzaamheden worden aangeboden,
terwijl u daar niet om gevraagd heeft. Ga er niet op in. Spreek desnoods af om later terug te komen.
Dan heeft u de tijd om ervoor te zorgen dat u er iemand bij vraagt (zoon/dochter of buren).
Mochten er werkzaamheden aan uw huis en/of tuin moeten gebeuren, neem dan contact op met
een gerenommeerd bedrijf. Misschien lijkt het dan wel of u duurder uit bent, maar een louche figuur
aan de deur vraagt misschien een aanbetaling en komt nooit meer opdagen.
Ook komt het voor dat de werkzaamheden door zo’n goedkope klusjesman niet deskundig worden
uitgevoerd. Dan zit je later met nog meer kosten te kijken.
Lastiger wordt het als je dagelijks bezoek krijgt van een thuiszorg organisatie. Dan heb je lang niet
altijd met eenzelfde verpleger of verpleegster te maken. Wordt er aangebeld door een vreemd
iemand en u vertrouwd het niet dan laat u de deur dicht. Bel de thuiszorg organisatie op om te
controleren of het wel klopt. Houdt er rekening mee dat een badge waar de naam van een
organisatie op staat eenvoudig is na te maken. Het is wel lastig, maar er is veel kaf onder het koren.
Algemeen advies van de wijkagent: laat geen vreemde mensen binnen. En doe je dat toch, sluit dan
de deur direct zodra hij/zij binnen is. Dan kan er geen handlanger ongemerkt binnen komen.
Laat geen vrouwen met kinderen binnen; niet voor een glaasje water, niet voor toiletbezoek en niet
om even te bellen. Het staat misschien niet zo vriendelijk, maar u moet aan uw eigen veiligheid
denken. Dan maar tegen uw gevoel ingaan en minder beleefd zijn.
Het komt vaak voor dat u ongevraagd wordt gebeld door een onbekend nummer (anoniem).
Als het Engelstalig is dan gewoon ophangen. Geen woord zeggen, maar neerleggen. Ook dat lijkt erg
onbeleefd, maar u heeft niet gevraagd om een opdringerig gesprek.
Ook een Nederlands sprekend persoon heel kort spreken en als u geen interesse hebt het gesprek
afbreken. Zeg in ieder geval niet te vaak “ja” tijdens uw gesprek. Het komt voor dat gesprekken
worden opgenomen en met behulp van een computer worden bewerkt.
Daarmee ensceneren zij dan een gesprek waarin u een contact afsluit of een bestelling doet.
Via de mail komen ook allerlei onzinnige berichten binnen. Alleen maar bedoeld om uw gegevens te
verkrijgen. Ga er niet op in en verwijder ze. Ook uit de prullenbak. Weg ermee!!
Vaak moet u op een link in het bericht klikken. Als u dat doet, dan wordt uw adres bekend bij de
afzender en kunnen zij u rechtstreeks gaan benaderen. Dus nergens op klikken en direct verwijderen.
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Soms zijn het berichten van vreemde banken waar u geen rekening heeft, maar het kan ook best uw
eigen bank zijn. Weet u het niet zeker, neem dan contact op met uw bank. Banken vragen NOOIT
codes via de mail.
Een bekende mail is een laatste oproep om een bekeuring te betalen. Als u dat niet doet dan volgt
een grote boete. In de mail staat geen kenteken en geen naam vermeld. Dus onzin en verwijderen.
Ook komt het voor dat u zeer dreigende mail krijgt dat u porno heeft gekeken. De oplichter eist geld
in bitcoins anders schrijft hij al uw contactpersonen in uw e-mail adressen bestand aan om dit
bekend te maken. De oplichter claimt een film te hebben gemaakt waarop u zichtbaar bent.
Dit is technisch allemaal niet mogelijk, maar de toon is zo dreigend dat u daarvan kunt schrikken.
Bekend is dat mensen die eenmaal betaald hebben daar niet meer zo maar van af komen.
Dhr. Van Dijk legde ook nog even uit wat het verschil is tussen een “melding” en een “aangifte”.
Een aangifte doe je als er sprake is van een strafbaar feit waarbij je graag wilt dat de dader gepakt
gaat worden.
Of in geval van diefstal wordt aangifte gedaan om de schade vergoed te krijgen van de verzekering.
Daarom is het van belang om een register aan te leggen van alle duurdere apparaten. Het gaat dan
om merk, type, aanschafdatum, prijs en serienummer.
Als je er even voor gaat zitten is het zo gebeurd.
Een melding doe je als je wilt dat er iets gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: het gemeentegroen is al lang
niet gesnoeid en nu heeft u slecht uitzicht tijdens het wegrijden met uw auto.
Dit kunt u melden bij de gemeente (BOA) en dan wordt dat geregeld.
Het kan ook zijn dat u geluidsoverlast ervaart; ook dat kunt u melden bij de politie.
U wilt graag dat de hinder ophoudt, maar er hoeft niet bestraft te gaan worden.
Het publiek ervaarde de bijeenkomst als informatief en waren blij dat dhr. Van Dijk de moeite had
genomen om zijn verhaal te delen.
Informatie:
Politiebureau:
Adres:
Telefoon:
Bij direct gevaar bel:
Wijkagenten Leiderdorp:

BOA’s:

Leiden Noord
Kooilaan 96 , 315 AX Leiden
0900 - 8844
112
Wim van Dijk
Patricia Molenaar
Mart Roest
Roy Blokker
Martin Bavelaar

Aangiften kunt u doen op internet via: www.politie.nl/aangifte
Openingstijden politie servicepunt in gemeentehuis Leiderdorp:
Maandag t/m vrijdag (beh. Woensdag)
09.00 – 12.30 uur
Woensdag
17.00 – 20.00 uur
Graag van tevoren een afspraak maken via 0900 – 8844.
Spam (ongewenste en/of dreigende mails) kunt u melden bij: www.acm.nl

