
Pijlers van de samenleving Monique van der Heijden

'Het is leuk om te doen: het heeft resu
Vrijwilligers zijn de pijlers van de sa-
menleving. Het Hele Westland brengt, in
samenwerking met Vitis Welzijn, iedere
week een vrijwilliger in beeld. Deze keer
is dat Monique van der Heijden, zij is ac-
tief bij de Maasdijkse buurtpreventie.

door Lisettc Eindhoven

Overlast van hansjongeren in haar
buurt was voor Monique (48) eind 2009
de reden om zich aan te sluiten bij de
buurtpreventie. "Ik was boos als de po-
litie niet kwam en ik kon kiezen: óf ik
bleef ertegenaan schoppen, óf ik hielp
zelf mee aan een betere buurt." Het
werd het laatste.

Witte voetjes
Toen xe zich aanmeldde nam de se-
cretaris net afscheid en werd Monique
gevraagd of zij het wilde overnemen.
''Ik heb een leidinggevende baan en ik
wilde er graag een bestuursfunctie bij
doen." De buurtpreventen lopen of fiet-
sen in koppels van twee eens per h vee
maanden een middag of een avond
hun ronde door Maasdijk. "Wij zijn de
ogen en oren van de politie", zegt Mo-
nique. "We spreken overlastgevende
hangjongeren aan op hun gedrag, maar
proberen ook vandalisme of diefstal
voor te zijn." Zo is er in samenwerking
met de politie de 'witte voetjesactie'.
"We checken of poorten, deuren en ra-
men gesloten zijn. Als we naar binnen
kunnen, dan laten we een wit voetje
achter met de waarschuwing dat men-
sen zo ook ongenodigde bezoekers krij-
gen."

Niks te doen
Samenwerking, zoals met de wijk-
agent en het jongerenwerk, is voor de
buurtpreventie heel belangrijk, hoewel
Monique soms het idee heeft dat elke
organisatie zijn eigen wiel aan het uit-

vinden is. "Overleg met gemeente, poli-
tie, jongerenwerk, met de jongeren zelf
en met buurtbewoners om alles beter
op elkaar af te stemmen is hard nodig.
Het kost me meer tijd dan ik gedacht
fuid, maar het is leuk om te doen en
het levert resultaat op. Zo zijn de Maas-
dijkse jongeren zelf naar de gemeente
gestapt en krijgen ze al dit jaar een be-
ter trapveldje met een kooiconstructie.
Verder overleg ik met scholen over uni-
form beleid gebruik van schoolpleinen.
Nu zijn jongeren op de ene school na
schooltijd welkom om te voetballen
en op een andere moeten we ze weg
sturen." Monique begrijpt overigens
best waarom de jongeren rondhangen:
"Hier in Maasdijk is niet vee! voor ze te
doen!"

Rust en veiligheid
Het aantal buurtpreventen in Maas-
dijk is onlangs wat teruggelopen. "Het
is nu rustig in het dorp, dus vinden de
vrijwilligers buurtpreventie minder be-
langrijk. Ten vijl juist de buurtpreventie
de reden is dat het rustig is... Ook de
telefooncirkels in de buitengebieden
waarbij mensen zelf alert zijn op 'ver-
dachte' zaken, hebben een positieve
uitwerking." Monique deelt de droom
van voorzitter Joop Verbeek: "Honderd
buurtpreventen in Maasdijk zodat er él-
ke avond 'rode jassen' op straat lopen."
Ze vindt veel voldoening bij de buurt-
preventie. "Het is mijn manier om naast
mijn fulltime baan iets te doen voor de
gemeenschap en voor kansarme jon-
geren, en ik krijg er rust en veiligheid in
het dorp voor terug.'
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar
weet u niet wat? Kijk op vvvvw.vitis-
welzijn.nl bij de vacaturebank onder
Vrijwillige Inzet, mail naar vrijwillige-in-
zetf» vitiswelzijn.nl. Of pak de telefoon
en bel Vitis Vrijwillige Inzet, onderdeel
van Vitis Welzijn, 0174-281290. Monique van der Heijden en Joop Veibeek van Buurtpieventk- Maasdijk: "Ome droom is dat iedere avond 'rode jassen' op straat lopen.


