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Van de Voorzitter
Beste IPA-vrienden,

“Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds 
meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal co-
ronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog 
verder oplopen. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen 
blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen, neemt 
het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus 
af te remmen.” (Aldus de Rijksvoorlichtingsdienst) En…..er kwamen weer 
maatregelen. Rutte en De Jonge hebben ze allemaal weer voorgelezen en 
uitgelegd. Uiteraard allemaal om onszelf te beschermen. Lang niet ieder-
een is daar blij mee. Maar helaas zijn die maatregelen wel erg nodig. We 
gaan weer een beetje terug bij af en hopen in de lente weer een soort van 
normaal te kunnen  leven. Ons IPA district Gooi en Vechtstreek had dit 
jaar 2 jubilarissen die 50 jaar lid zijn:  Henk Baas en Bert Kooiman. Wat 
een geweldige tijd! Vanaf de politieschool zijn ze al als lid ingeschreven. 
Dat werd een klein feestje. Het hoofdbestuur heeft gezorgd voor een mooi 
speldje (met 50 erop) en een lunch. Tijdens de ALV in Venlo waren er nog 
een paar jubilarissen uit andere districten. Je kunt wel stellen dat het 
echte die-hards waren. 

En dat we nog steeds op onze hoede moeten zijn bewees deze dag: Daar 
kreeg Bert nòg een cadeautje: Covid. Dat werd duidelijk na een aantal 
dagen toen hij goed ziek werd met hoge koorts, ondanks zijn vaccinaties. 
Intussen gaat het weer goed.  Hij kan weer klaverjassen, jeu de boulen 
en biljarten. Tja, ondanks twee vaccinaties toch de Sjaak, maar niet zo 
ernstig ziek als zonder vaccinaties.  Hoewel er toch een longontsteking 
bij kwam kijken. Voorlopig maar weer het mondkapje ophouden in het 
openbaar.

Wat is er gebeurd de laatste tijd? We vierden ons beroemde ‘zwijn eten’. 
Een groot succes!!! Wat waren de salades weer heerlijk klaargemaakt. 
Deze keer hadden Frits en Kirsten zich om deze klus bekommerd. En wat 
hebben ze dat profi gedaan. Het weer was deze middag geweldig  en dat 
maakt al de helft van het succes. Vanaf die datum hebben we gesproken 
over meerdere activiteiten die verantwoord zijn. Al gauw kom je dan bij 
buitenactiviteiten. In de winter zal dat dus moeilijk zijn. De kerstacti-
viteit die er gepland stond kon helaas geen doorgang vinden doordat er 
een flinke opleving kwam van het coronavirus.. Vijftien dames zouden 
bij elkaar komen om een prachtige papieren kerstboom te maken. Helaas 
moeten we deze happening uitstellen maar wat in het vat zit…. 
In januari kunnen we elkaar misschien wel een Gelukkig Nieuwjaar 
wensen. Hopelijk dat de Covid zich weer wat op de achtergrond houdt. 
Terwijl ik dit schrijf moeten we ons zo veel mogelijk thuis vermaken en 
mondkapjes opdoen als we onze boodschapjes doen of elders naar bin-
nen gaan. De televisie spreekt al over winterse dagen die er aankomen. 
We gaan het beleven met z’n allen. De kachel toch maar een half graadje 
hoger?

Tot spoedig ziens

Klaas D ‘Hanis
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Kerstkaarten

Kerstkaarten: Oproep 
Beste IPA-Lezers,

Afgelopen mei werd ik opgebeld door Ben Wolbers of ik thuis was om de KERST- 
VERJAARDAGSKAARTEN in ontvangst te nemen. Ik wist niet dat er zóveel dozen 
gebracht zouden worden. Het was van 2 jaar, zei Ben. Tja, de coronatijd heeft alles 
zo’n beetje stilgelegd.

Daarna heb ik afgesproken met de dames van Rooijen dat ik de kaarten zou komen 
brengen. Zij zijn hier erg blij mee. Zij knippen, plakken en verkopen de kaarten op 
de markt. De opbrengst is allemaal voor een goed doel, waar jaarlijks € 5.000 naar 
toe gaat. Echt geweldig dat zij deze werkzaamheden jaar in en uit maar blijven doen. 
Zij zijn ook de jongsten niet meer. Zij ervaren het als zinvolle tijdsbesteding, met als 
doel: het leven wat aantrekkelijk te maken voor minder bedeelden. Zij hebben nog 
steeds hoofddoel Brazilië. Zij wonen met 3 zussen bij elkaar, een 4e sluit aan met 
kaarten maken. Zij  hebben veel plezier in het verwerken van uw aangeboden Kerst- 
en verjaardagskaarten. Ik heb mij laten vertellen, dat zij zelfs vaste afnemers hebben 
voor hun kerstkaarten!

Spaart u weer mee a.s. decembermaand? Heel veel dank namens de dames Van 
Rooijen. Tevens wil ik Ben Wolbers bedanken voor zijn inzet!

Ik wens U mooie decemberdagen toe en een voorspoedig 2022!! En... een kaartje stu-
ren naar een ander die het misschien nodig heeft... is  in deze tijd zeker de moeite 
waard!

Een hartelijke groet van Joke Heij (oud-collega)
Nu we het toch over vrijwilligers hebben... (ook het IPA-bestuur is vrijwilligerswerk...)

In memoriam Herbert Pleite r
Op 7 december jl. bereikte mij het 

bericht dat ons gewaardeerde lid 

(meer dan 40 jaar), Herbert Pleiter, na 

een kort ziekbed op 3 december aan een 

afschuwelijke ziekte was overleden. 

Ik heb Herbert leren kennen als een geweldig en 
sociaal mens, die regelmatig bij onze bijeenkomsten 

aanwezig was. 

Vanaf deze plaats wens ik zijn vrouw Willy en 
al zijn nabestaanden heel veel sterkte met dit 

grote verlies.  
Klaas D ‘Hanis
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Doorverkoop spullen | bureau Hilversum

Doorverkoop gestolen spullen, 
    wat wordt daaraan gedaan? 

Inbraken, overvallen en straatroven hebben een flinke impact op slachtoffers. Door het kopen, bezitten of verkopen van die gestolen 
goederen moeilijker te maken (ook wel heling genoemd), wordt het minder aantrekkelijk voor criminelen om deze misdrijven te ple-
gen. Daarom wordt het Digitaal opkopersregister (DOR) verplicht voor alle opkopers en handelaren. De ministerraad heeft op voorstel 
van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met een wetsvoorstel dat deze landelijke verplichting regelt.

Hoe staat het met het 
politiebureau Hilversum? 
Hoe zit alles in elkaar?
Als u de lokale media in de gaten heeft gehou-
den dan heeft u kunnen lezen dat het politie-
bureau helemaal gesloopt wordt. Daarna zal 
gestart worden met de wederopbouw van een 
nieuw bureau en een parkeerkelder. 

Het nieuwe gebouw zal in ieder geval de een-
heidsmeldkamer van de eenheid Midden-Ne-
derland gaan huisvesten. De meldkamers in 
Utrecht en Flevoland zullen dan verdwijnen.
Tijdelijk is het personeel van het bureau gehuis-
vest in een kantoorpand aan de Bonairelaan in 
Hilversum.

In het Bureau Huizen is nog een baliefunctie 
aanwezig, maar het grootste deel van het ge-

bouw is in handen gekomen van de technische 
recherche (nu Forensische Opsporing geheten) 
Het wijkteam is geheel verdwenen naar bureau 
Naarden.

In bureau Naarden zijn de wijkteams van Hui-
zen, Bussum en de Vechtstreek bij elkaar ge-
komen. De meldkamer hier is verdwenen en 
nu gehuisvest in Lelystad in afwachting van 
de verhuizing naar het nieuwe bureau aan de 
Groest ergens medio 2024.

U ziet: aan veranderingen geen gebrek.

Paul Bijlsma

Opkopers en handelaren in tweedehands spullen moeten straks 
de gebruikte en ongeregelde goederen en de personen die deze 
goederen aanbieden, verplicht invullen in het DOR. Nu verschilt 
de vorm van het verplichte inkoopregister per gemeente, en gaat 
het soms nog per papieren register. Door deze digitale registers 
wordt het makkelijker voor de politie om criminelen op te sporen 
en gestolen goederen terug te geven aan de slachtoffers.

Zodra een gestolen product wordt opgekocht en ingeschreven 
in het DOR, ontstaat een match met Stop Heling (database 
met aangiftes van gestolen goederen) en ontvangt de politie 
hiervan automatisch een melding. Die match kan natuurlijk 
niet automatisch tot stand komen met papieren registers. 
Via de website en app van Stop Heling kan iedereen tevens 
vooraf controleren of bijvoorbeeld via internet aangeboden 
tweedehands spullen als gestolen geregistreerd staan.

Ook komt er een landelijke verplichting om gebruik te maken 
van het Digitaal opkopersloket (DOL). Opkopers en handelaren 
moeten zich melden bij de gemeente waar zij hun bedrijf of 
beroep uitoefenen. In veertig procent van de gemeenten moet 
dat nu op voorschrift van de gemeente bij dit digitale loket, in 
andere gemeenten moet dat bij een fysiek loket. Het DOL gaat 
straks voor elke gemeente gelden. Door de lokale verschillen te 
verkleinen, wordt voorkomen dat helers en stelers die gestolen 
goederen willen aanbieden, uitwijken naar gemeenten waar het 
DOR en het DOL niet verplicht zijn gesteld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel 
voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het 
wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden 
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

(Bron: rijksoverheid)



Zwijn eten

Zwijn eten

Ik zag (oud)-collega’s elkaar begroeten 
met de inmiddels bekende boks, een 
schouderklopje en een enkeling kreeg 
zelfs een knuffel. We zijn allemaal gevac-
cineerd en zo blij om elkaar weer te zien. 
Dus  dat kon gewoon.

Ook het weer zat mee. Windstil, wat voor 
het vuur onder het aan het spit draaien-
de zwijntje uitstekend was, en met een 
temperatuur van ongeveer 22 graden kon 
het niet beter. De ongedwongen sfeer die 
hangt op het landgoed van de boswachter 
bij de familie Hazebroek heb ik al eerder 
mogen ervaren. Dat was nu niet anders.
Om daar te komen moest er een stukje 
door het bos omgereden worden. Met ge-

paste snelheid en gelukkig de IPA-aanwij-
zingsbordjes vond iedereen de boerderij. 
Dit keer heeft het bestuur op het laatste 
moment aan ieder lid gevraagd om haar 
of zijn eigen bordje, bestek en glas of 
beker mee te nemen. Er is ons namelijk 
gebleken dat plastic bordjes en bestek   
e.d. niet meer verkocht mogen worden 
in supermarkten. Het IPA-bestuur staat 
achter deze milieubeslissing en geluk-
kig onze leden ook. Dat bleek wel uit 
meegenomen mengelmoes aan gekleurde 
bordjes en bekers.

Na de openingsspeech van voorzitter 
Klaas, en de mededelingen van penning-
meester Theo, werd door de jachthoorn-

blazers het wild aangeblazen en daarmee 
het buffet voor geopend verklaard. Het 
buffet bestond uit heerlijke salades. Je 
kon kiezen voor vegetarisch, vlees of 
fruit. Een stokbroodje met kruidenboter 
of kruidenkaas en daarbij een gekoeld 
drankje, alcoholisch of non-alcoholisch. 
En dat uiteraard met een lekker stukje 
wild zwijn.   

Er werd gelachen en iedereen schepte 
meerdere keren op. Het was een Topdag. 
dus hopelijk tot volgend jaar!!

Hartelijke groet van uw secretaris, n

Kirsten van Velzen
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Tijdens onze, voor het eerst sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie, lijfelijk uit-
gevoerde bestuursvergadering, werd de datum voor het ‘wild zwijn eten’ op landgoed 
Pijnenburg vastgesteld. Toen bleek dat juist op die dag de overheid besloot om de an-
derhalve meter maatregel te laten vervallen, was dat dubbel feest. We hadden er zin 
in! En al onze opgegeven IPA leden, sommigen met aanhang, waren in een opperbeste 
stemming. We mochten weer. 
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Werken onder dekmantel | Voetbalgeweld

          Intensivering van 
maatregelen tegen voetbalgeweld,
             er wordt aan gewerkt
Voetbalgeweld en overlast in en rond stadions worden harder aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft op 19 
november met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters met betaald voetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Open-
baar Ministerie (OM) hierover afspraken gemaakt. De afgelopen periode zagen we een onacceptabele explosie van rellen en geweld. 
Het heeft niets met de sport te maken.

werken onder dekmantel, urgente maatregelen en verdiepend onderzoek

Undercoveragent doodde zichzelf
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft in november de openbare conclusies van het rapport van de Commissie Brouwer 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze commissie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de werkwijze van het team 
Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie. In het bijzonder deed de commissie onderzoek naar de 
suïcide van een van de medewerkers van dit team. Het rapport is voor de minister aanleiding om direct maatregelen te treffen om de 
bescherming en veiligheid van medewerkers in dit team beter te waarborgen. 

De korpschef heeft aangegeven dit ook te gaan doen en de con-
clusies en aanbevelingen van het rapport te omarmen. Daar-
naast kondigt de minister een verdiepend vervolgonderzoek aan 
om de toekomstige werkwijze van Werken Onder Dekmantel te 
voorzien van een passend stelsel van waarborgen. De commis-
sie die hiermee aan de slag gaat zal ook de uitvoering in de prak-
tijk gaan waarborgen.

Gebrek aan professionaliteit, sturing en toezicht
Het rapport laat een schrijnend gebrek aan professionaliteit, 
rapportage, sturing en toezicht zien. Daarnaast constateert de 
commissie dat er een relatie is tussen het overlijden van de infil-
trant en zijn werk. De commissie noemt dit een harde, maar on-
vermijdelijke conclusie. Het rapport maakt duidelijk dat meer-
dere waarschuwingen en signalen dat het mentaal niet goed 
ging met de WOD-medewerker beperkt zijn opgepakt waardoor 
niet of onvoldoende is ingegrepen. Er worden direct maatrege-
len genomen om de veiligheid en het welzijn van de medewer-
kers die dit moeilijke werk doen snel beter te beschermen. Voor 
deze maatregelen is 3 miljoen euro vrijgemaakt.

Maatregelen
Er moet direct meer aandacht komen voor het geestelijk welzijn 
bij de medewerkers van het team WOD. De personeelszorg wordt 
dan ook verstevigd met bijvoorbeeld psychologen en andere 
deskundigen die gevraagd en ongevraagd advies geven over het 
mentale welzijn van medewerkers. Ook worden teams kleiner 

gemaakt. In afwachting van een vastgestelde nieuwe werkwijze 
worden richtinggevende beslissingen in lopende trajecten vanaf 
nu altijd getoetst door strategisch leidinggevenden. Ook de lan-
delijke WOD-officieren van Justitie worden hierbij betrokken. 
Alle lopende heimelijke trajecten worden opnieuw doorgelicht 
op de organisatorische, juridische en ethische condities. Op die 
manier moet bepaald worden of deze trajecten op een verant-
woorde manier doorgang kunnen vinden. Om bijvoorbeeld de 
aansturing en begeleiding van infiltranten beter vast te leggen 
worden er protocollen opgesteld voor de werkwijze van het team 
WOD. Zo komen professionele standaarden en verantwoorde-
lijkheden duidelijk vast te liggen. Hiervoor wordt ook gebruikt 
gemaakt van externe expertise. Medewerkers moeten altijd er-
gens terecht kunnen met hun zorgen, klachten en (vermoedens 
van) misstanden. Daar wordt invulling aan gegeven waarbij de 
noodzakelijke geheimhouding en afscherming van het heime-
lijk werken in acht worden genomen.

Een nieuwe commissie die geleid gaat worden door Winnie Sorg-
drager gaat zich op een aantal dingen richten: onderzoek naar 
welke waarborgen nodig zijn voor het Werken Onder Dekmantel, 
advies geven over de toekomstige inrichting van de werkwijze 
rondom Werken Onder Dekmantel en de waarborgen die daarbij 
passen. Denk daarbij aan de meerwaarde van bredere en doorlo-
pende toetsing door de Centrale Toetsingscommissie. n

(Bron: rijksoverheid)

,,De norm is sportief voetbal. In stadions horen alleen de echte 
supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een 
gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende 
groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren 
en bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer 
gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt 
aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld be-

dreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans.’’ (Aldus 
Grapperhaus)

Vanuit justitie wordt de strafrechtelijke aanpak opgevoerd als het 
gaat om de zwaarste categorie in het voetbalgeweld. Dit is een 
groep ver buiten het stadion en wordt via het strafrecht aange-
pakt. Ook wordt samengewerkt om betaald voetbalclubs weer-
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baarder te maken tegen agressie, intimidatie en bedreigingen 
naar het voorbeeld PersVeilig en Weerbaar Bestuur, waarin jour-
nalisten en lokale bestuurders al extra ondersteuning krijgen.

Persoonsgerichte aanpak en lik-op-stuk
Persoonsgerichte aanpak wordt geïntensiveerd met daarnaast 
een groepsgerichte benadering. Dwingender afspraken gaan 
onder meer over het stilleggen van wedstrijden bij kwetsende 
spreekkoren en het op het veld gooien van voorwerpen. Bij zulke 
gedragingen worden personen bij de KNVB aangemeld voor een 

landelijk stadionverbod. Voor alle uitsupporters is een uitkaart-
verplichting ingesteld.

◆  Geweld en agressie worden niet getolereerd. Dat betekent een 
duidelijke lik-op-stuk aanpak. Clubs gaan stadionverboden 
strakker handhaven. Sinds de start van dit voetbalseizoen zijn 
ook al meer straffen uitgedeeld dan in afgelopen seizoenen. 
De clubs, gemeenten en politie zullen ook zoveel mogelijk de 
schade in het stadion, aan straatmeubilair en bijvoorbeeld po-
litiebusjes verhalen op de geweldplegers en vernielers.

Voor een persoonsgerichte en lik-op-stuk aanpak, is het ook van 
cruciaal belang om daders te identificeren. Kwalitatief goede ca-
mera’s in en rond het stadion leveren een belangrijke bijdrage 
aan identificatie en vervolging. Omdat gebleken is dat de beelden 
soms kwalitatief onvoldoende zijn, zijn in sommige gemeenten/
stadions kwalitatief betere camera’s nodig.

Monitoren en evalueren
Rond iedere wedstrijd wordt gemonitord hoe deze is verlopen. 
Hierbij gaat het niet alleen om geweld en rellen, maar ook om on-
acceptabel gedrag als discriminatie en ongewenste spreekkoren.  
Als een club zich niet aan de afspraken houdt, zal dit gevolgen 
moeten hebben voor de volgende wedstrijd. n

(ministerie van justitie en veiligheid-novemBer 2021)

Taskforce. Wat houdt dit in?
Pieter Verhoeve nieuwe voorzitter Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, 
is door minister Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid gevraagd als nieuwe voorzit-
ter van de Taskforce ‘Onze hulpverleners 
veilig’. Verhoeve volgt Marja van Bijster-
veldt op.

De taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ 
is vorig jaar van start gegaan. Doel is om 
agressie en geweld tegen hulpverleners 
terug te dringen en Nederlanders er-
van doordringen dat agressie en geweld 
richting hulpverleners nooit wordt ge-
tolereerd. Werkgevers van de politie, de 
gemeentelijke boa’s en de brandweer, het 
OM, de wetenschap en het ministerie van 
Justitie en Veiligheid werken samen in de 
Taskforce. In het afgelopen jaar is een ac-
tieplan opgesteld waaraan nu uitvoering 
wordt gegeven.

Marja van Bijsterveldt, scheidend voorzit-
ter: ,,We hebben afgelopen jaar samen met 
alle betrokkenen een mooie basis gelegd 
voor de uitvoering van een helder actie-
plan! Ik ben blij dat Pieter Verhoeve met 
zijn betrokkenheid en enthousiasme het 

stokje overneemt, daar heb ik alle vertrou-
wen in”.

De nieuwe voorzitter Pieter Verhoeve, bur-
gemeester van Gouda: “Ik neem het stokje 
graag over van Marja van Bijsterveldt. Po-
litie, brandweer en boa’s op straat krijgen 
veel te verduren. Ze zijn enorm belangrijk 
voor samenleving. Ik vind dat we voor, 
achter en naast deze mensen moeten 

staan. Wat mij, in de verhalen uit de prak-
tijk, opvalt is de enorme veerkracht van de 
hulpverleners om zich te blijven inzetten 
voor die publieke taak en voor de veilig-
heid van burgers. Daar ben ik trots op. Die 
mensen verdienen een veilige werkomge-
ving. Buiten op straat, met steun van de 
burger en van de werkgever. Ook met hun 
rijke input maken we ons actieprogramma 
tot een succes.”

Begrip en respect voor hulpverleners be-
gint al op jonge leeftijd. Daarom stimuleert 
de Taskforce initiatieven om respect voor 
hulpverleners te kweken. Voorzitter van 
de Taskforce Pieter Verhoeve geeft met de 
Voorzitter van Stichting Laureus Neder-
land, prins Pieter-Christiaan en scheids-
rechter Serdar Gözübüyük op 29 septem-
ber de aftrap van een programma om 
jongeren van 12 tot 18 jaar te helpen bij het 
maken van juiste keuzes in hun leven op 
de weg naar volwassenheid. Respect voor 
hulpverleners is nu op initiatief van de 
Taskforce opgenomen in dit programma. n

Bron: rijksoverheid.
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Wandeltocht

Wandelaars 
bedankt!

BIJNA 10.000 wandelaars uit binnen- en buitenland heb-
ben deelgenomen aan de Alternatieve 74ste Airborne 
Wandeltocht in 2021. Uit de reactie van velen van jullie 
hebben wij begrepen dat in een behoefte is voorzien. Onze 
vrijwilligers zijn nu druk bezig met het verwerken van 
alle administratie en het versturen van de begeerde me-
dailles en wings. Als organisatie zijn we jullie dankbaar. 
 

Wat uit jullie reacties als rode draad naar voren kwam is dat de alternatieve tocht 
een mooie gelegenheid is voor wandelaars die op de dag zelf niet kunnen deelne-
men om wat voor een reden dan ook, maar ook wandelaars die het fijn vinden om 
buiten de massaliteit toch 1 van de routes te willen lopen en ervan te genieten. Ook 
merken we dat het vasthouden en overbrengen van het gedachtegoed van deze her-
denkings-tocht als belangrijk wordt ervaren. Immers vrijheid is niet vanzelfspre-
kend. De reacties van de wandelaars uit het buitenland laten vooral zien dat er be-
lang wordt gehecht aan voortzetting en behoud van het gedachtegoed en natuurlijk 
hoopt iedereen dat de tocht in 2022 weer “ gewoon” kan doorgaan. Als bestuur gaan 
we onderzoeken om voor de 75e editie in 2022 naast de Airborne Wandeltocht op 3 
september ook te kijken naar alternatieven.
 
Begin november zijn we alweer gestart met de voorbereidingen van de 75e Airborne 
Wandeltocht in 2022. Wederom een markant moment. Nu in de stellige overtuiging 
dat we weer helemaal los kunnen gaan en jullie wandelaars weer te kunnen en mo-
gen ontmoeten. Mocht u als wandelaar ideeën hebben die kunnen bijdragen aan de 
75e editie laat het ons vooral weten op info@airbornewandeltocht.nl n
 

Peter van Drunen 
(Marsleider van de Airborne Wandeltocht)
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Verslag IPA ALV 
Venlo 28 oktober 2021

Om je jubileum van 50 jaar, of meer, te vieren moet je na-

tuurlijk naar de ALV gaan die jaarlijks wordt gehouden. 

De laatste keer was in het Van der Valkhotel in Venlo.

Bert de jubilaris, Anke, Theo en Alie, 
Frits en Joke waren de dag tevoren al 
gekomen. We moesten vroeg uit de ve-
ren om op tijd in het hotel te zijn.

De ontvangst was allerhartelijkst: de 
koffie met gebak stond klaar en zodoen-
de kwamen we al een beetje in een fees-
telijke stemming. Al snel na de opening 
van de ALV werden de jubilarissen van 
verschillende districten in de bloemen 
gezet en ‘versierd’ met een mooie speld 
waar het juiste lidjaartal op was aange-
geven. Drie maal 50 en éénmaal 60 jaar!

Na de benodigde foto’s werden de jubi-
larissen en hun echtgenotes met busjes 
opgehaald. We gingen op excursie! 

’s Morgens gingen we, zonder Theo en 
Frits, naar een schitterend tuincentrum 
waar de kerst al gevierd werd. Daar zijn 
ze in Limburg behoorlijk vroeg mee. Er 
werden hier en daar leuke dingetjes voor 
de kleinkinderen meegenomen. Ook de 
heerlijke koffie vond gretig aftrek.
De lunch gebruikten we samen in het 
hotel. Daar konden we terugblikken op 
deze speciale ochtend en alvast de plan-
nen voor de middag doornemen.
’s Middags gingen we naar het schutte-
rijmuseum in Steyl. Het museum is ge-
vestigd in een oude kerk. Die zag er ove-
rigens niet oud uit. Prachtig gerenoveerd 
vanbinnen. Er was een goede gids bij die 
zeer enthousiast vertelde over vroeger 
en nu. Prachtige vitrinekasten zijn ge-
vuld met veel wetenswaardigheden en 
mooie ‘soldaten’ in uniformen….of wa-
ren het schutters? Na de expositie en de 
koffie gingen we richting hotel voor het 
afscheidsdrankje. 

Bij thuiskomst hebben we nog even het 
glas geheven en geproost op deze bij-
zondere gelegenheid. 50 jaar is toch niet 
niks. Echt een gedenkwaardige beleve-
nis. n

ALV
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Samenwerking J en V, Politie en TNO

Samenwerking: JenV, Politie en TNO koppelt bestaande technologie 
aan nieuwe innovaties. Kent u deep-fakes? Lees verder...

Veiligheid en uitdagingen

Uitdagingen op het terrein van veiligheid 
worden steeds groter, en de impact van 
technologie daarop ook. Hiervoor is meer 
en beter onderzoek nodig. Om de strijd 
tegen ondermijnende criminaliteit, cy-
bersecurity en crisisbeheersing te verbe-
teren, is door het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (JenV)  en de politie beslo-
ten intensiever te gaan samenwerken met 
TNO. Door deze samenwerking kunnen 
bestaande technologieën en nieuwe in-
novaties beter aan elkaar worden gekop-
peld. De kennis die TNO ontwikkelt, gaat 
zo veel directer bijdragen aan een veiliger 
Nederland. TNO is een onafhankelijke on-
derzoeksorganisatie met als doel om ken-
nis toepasbaar te maken voor bedrijven 
en overheden.

Innovatie van cruciaal belang voor 
onze veiligheid
Op allerlei terreinen zien we dat nieuwe 
technologische ontwikkelingen impact 

hebben op onze samenleving, en conse-
quenties hebben voor de veiligheid. Dat 
in zowel positieve als in negatieve zin, be-
nadrukt Dick Schoof, secretaris-generaal 
van JenV: DEEP-FAKES
“Neem het voorbeeld van deep-fakes. 
Juist nu we zoveel thuiswerken is het nog 
belangrijker geworden om er zeker van te 
zijn dat degene die je op het beeldscherm 
ziet, ook echt degene is die je denkt dat 
het is. We moeten dus ook technologie 
ontwikkelen die ons daarbij helpt, en dat 
kunnen we niet alleen.”

JenV werkt met vele instituten en univer-
siteiten samen, en TNO heeft daartussen 
een prominente rol.

Korpsleiding zet in op innovatie
Veruit de grootste afnemer van de kennis 
van TNO op het terrein van veiligheid is 
de politie. Innovatie ontstaat vaak op de 
werkvloer, en de werkvloer bij de politie 

begint gewoon op straat. Ook daar moe-
ten nieuwe, en vooral privacy-vriendelij-
ke technologieën helpen om Nederland 
veiliger te krijgen. Als eerste grote over-
heidsorganisatie binnen de Rijksoverheid 
heeft de politie technologie en innovatie 
op het allerhoogste bestuurlijke niveau 
belegd: in de korpsleiding. Voor lid van 
de korpsleiding Henk Geveke, voelde deze 
stap daarom heel logisch:

“Technologie is voor de politie 
immers een strategisch onder-
werp. De technologische ont-
wikkelingen gaan razendsnel 
en kunnen grote impact heb-
ben op het werk van alle poli-
tiemensen, of ze nu in de hand-
having, noodhulp, opsporing, 
dienstverlening of bedrijfsvoe-
ring werken.” n

rijksoverheid-sept 2021.

Geknielde brandweermannen, politie en ambulance medewerkers bij een persoon die op de grond ligt. Foto TNO.
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PCP | Nog geen lid?

Platform Chronisch zieke 
Politiecollega’s PCP
Nadat we vorig jaar een uitgebreid artikel hebben geplaatst over 
de activiteiten van de PCP, willen we u nogmaals aan deze orga-
nisatie herinneren. In verkorte vorm.

Chronisch ziek zijn of een beperking hebben kan heel vervelend 
zijn. Sterker nog, het kan voor een groot deel je leven beheersen. 
En niet alleen van jezelf, ook die van je omgeving, zowel in je 
privéleven als op het werk. Dan zijn er momenten dat je wat hulp 
kunt gebruiken. Van andere ervaringsdeskundigen, collega’s die 
in eenzelfde schuitje zitten en weten waar je terecht kunt.

PCP
Het Platform Chronisch zieke Po-
litiecollega’s is een netwerk van 
honderden collega’s verspreid 
over het hele land die jou kun-
nen helpen. Collega’s die weten 
wat chronisch ziek zijn of een beperking hebben betekent. Aan 
hen kun je advies vragen, bij hen vind je steun en begeleiding. 
Door het platform worden problemen ter discussie gebracht en 
stappen gezet om chronisch zieke collega’s zo goed mogelijk hun 
werk te kunnen laten doen. PCP is erkend door de Nationale Po-
litie en een gesprekspartner van de korpsleiding.
 
Wat kunnen we voor jou betekenen?
◆  Het bieden van een ‘luisterend oor´: een ‘ander gesprek’
◆  Met elkaar de behoefte om hulp verkennen: jouw vraag staat 

centraal

◆  Advies en verwijzing naar de juiste partijen toegevoegd
◆  Het verbeteren van begeleiding en waardering van en door col-

lega’s
◆  Het bevorderen dat vanuit de werkgever oprechte aandacht, 

goede deskundigheid en middelen kunnen worden ingezet 
voor een (aangepaste) werkhervatting.

Het Platform PCP kent de volgende kerngroepleden: Herman 
Reuvers, Rob Rison, Yvonne van Gils, Frans Kolkman, Ben Man-
demaker, Cynthia Dorland en Cees de Bruin.
Wat kun jij betekenen?

PCP is een netwerk van en voor po-
litiecollega’s. Het netwerk bestaat 
uit ambassadeurs en ervarings-
deskundigen die de contactperso-
nen vormen voor de collega’s in de 
eenheden. Wil jij met jouw ervaring 
jouw collega’s helpen?

Word ambassadeur van PCP, meld je hier aan.
Waar kun je ons vinden?
◆  Op de PCP-site Agora
◆  Op PCP Politie-intranet
◆  Via mail:  

platform-chronisch-zieke-politiemedewerkers@politie.nl
◆  Via een PCP-ambassadeur in jouw buurt
◆  Meer info: platformpcp@gmail.com of via stichting WEP:  

info@wep.nu
De informatie die je met ons deelt is uiteraard vertrouwelijk en 
delen we met niemand tenzij jij daarvoor toestemming geeft. n

“PCP laat zien dat werken  
bij de politie met een chronische 

ziekte of een beperking kan en het 
investeren waard is”

Nog geen lid?
Je hebt het magazine van het IPA-district Gooi en Vechtstreek in handen. 

Leden van IPA Gooi en Vechtstreek ontvangen dit magazine elk kwartaal met 

interessante artikelen voor politiemedewerkers. 

Graag plaatst de redactie artikelen van jouw hand. Bijvoorbeeld 
over een interessante of leuke vakantiebelevenis, verslag over 
een van onze evenementen en liefst voorzien van foto’s (groter 
dan 500 kb).

Nog geen lid?
Maak kennis met IPA en meld je aan op de website van IPA-Ne-
derland via het daarop staande inschrijfformulier!! n
www.ipa-nederland.nl/inschrijfformulier

https://www.Ipa-nederland.Nl/inschrijfformulier
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Kabelbaan over ‘t IJ

Groot nieuws:  
In Amsterdam komt waarschijnlijk 
een kabelbaan over ’t IJ 

Heel wat agenten die nu in Gooi en Vechtstreek werken hebben eerst in Amsterdam gewerkt. 
Dat is zeker het geval bij een groot aantal oudere (soms gepensioneerde) agenten. Dan 
hou je altijd interesse bij het wel en wee van die grote stad. Daarom een stukje over een 
spectaculair nieuwtje.

Als ex-Amsterdammer weet je niet wat je 
hoort. Na de ponten en de tunnel komt er 
nu een kabelbaan over ’t IJ. De 2 mannen 
die achter deze plannen zitten moesten 
natuurlijk wel wachten tot de gemeente 
Amsterdam hun plannen goed genoeg 
vonden om die te steunen. Nu ziet het 
ernaar uit dat het zover is. In de kranten 
wordt er al breeduit over geschreven en 
op televisie schijnt er ook al melding van 
gemaakt te zijn. De kabelbaan die over het 
IJ zou gaan lopen van Amsterdam-Noord 
naar de andere kant van de stad, is een 
welkome aanvulling voor o.a. de fietsers. 
(max 10 fietsers). Die mogen met de kabel-
baan mee.  Dus als het even meezit, kun jij 
straks van Noord naar West en andersom, 
zonder de pont of de IJtunnel te nemen. 
Het project krijgt nu steun van het Stads-
bestuur. Het is een burgerinitiatief, dus de 
burgers mogen dit betalen.

Idee
De IJbaan is door Bas Dekker en Willem 
Wessels gestart als het burgerinitiatief “Ei 
aan het IJ”. Het doel van dit plan is een 
kabelbaan als mooie aanvulling op het 
Openbaar Vervoer (OV) over het IJ. Juist 
aan de zijkanten waar het IJ breed en diep 

is, kun je goed gebruik maken van de open 
ruimte boven de stad. Voor dit plan zijn 
de heren een stichting gestart: Stichting 
IJbaan. Per cabine kunnen 35 mensen 
vervoerd worden of tien mensen met een 
fiets. De angst dat dit een grote toeristi-
sche attractie zal worden is niet terecht 
zegt stichting IJbaan. Toeristen kunnen 
straks wel mee, maar de baan is bedoeld 
voor een betere verbinding tussen Noord 
en West

Brug over ’t IJ... van de baan???
Al vele jaren wordt er vergaderd en ge-
praat over een brug over het IJ want iede-
re dag gaan er nu zo’n 70.000 mensen met 
de pont van en naar Amsterdam-Noord. 
Het wordt dus heel druk op het water. Die 
brug is dus wel nodig….wanneer komt hij 
dan? Ook een voetgangerstunnel zit in de 
plannen. Zie groen op de tekening.

Er is nu een voorstel voor twee bruggen 
en een voetgangerstunnel en de bewoners 
van Amsterdam mogen hierover hun me-
ning geven..
 
Er werd eerder al een plan gemaakt voor 
een brug over het IJ. Dat plan ging niet 

door omdat het volgens onderzoek te 
onveilig zou zijn voor de doorvaart van 
schepen. Er moest dus een nieuw plan 
komen. De brug over het IJ zou er best 
nog kunnen komen. Volgens Wessels en 
Dekker kunnen hun kabelbaan en een 
brug goed naast elkaar functioneren. De 
directe aansluiting op metrostation Isola-
torweg maakt overstappen op het regulie-
re openbaar vervoer zeer gemakkelijk. “De 
kabelbaan brengt je behalve over het IJ in 
een keer over het spoorwegemplacement 
Westhaven heen naar de metro richting 
Sloterdijk en verder.”

Gaat Amsterdam dit betalen?
De bouw van die grote project kan wel 120 
miljoen euro gaan kosten. Er zijn al hoge-
re bedragen genoemd. Nu de gemeente 
het plan steunt, wil dat niet zeggen dat 
zij dit ook mede gaan financieren. Het 
blijft een burgerinitiatief en die burgers 
betalen het dan ook. Voor deze grootste 
plannen zijn de heren in gesprek met een 
aantal financiers. Er is veel geschreven 
over allerlei plannen. Wilt u hierover meer 
lezen? Kijkt u dan even op https://www.
amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/
mening-bruggen-ij/ n

Beeld: Gemeente Amsterdam
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Boetes

Waar gaan de meeste 
boetes naar toe?

Nou, dat zijn o.a. appende fietsers. Maar liefst 850 boetes per week. De politie schrijft 
gemiddeld 850 boetes per week uit aan fietsers die een telefoon vasthouden. Dat blijkt 
uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau deelde op verzoek van NU.nl.

Diplomaten krijgen ruim 
€ 600.000 aan ‘verkeersboetes’

Buitenlandse diplomaten die in Nederland werken, hebben afgelopen jaar voor iets meer 
dan € 300.000 aan niet-opgelegde verkeersboetes overgemaakt. 

Sinds juli 2019 is het verboden een telefoon vast te 
houden tijdens het fietsen. Bekeurde fietsers moesten 
destijds een boete van 95 euro betalen, inmiddels is dat 
100 euro. Het verbod werd ingesteld om het verkeer vei-
liger te maken. Appende fietsers fietsen onveiliger. Ze 
slingeren meer en kijken minder op de weg, blijkt uit 
onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid.

Of het verkeer inderdaad veiliger is geworden na de in-
voering van een verbod, wordt uit de cijfers niet duide-
lijk, omdat gedetailleerde registratie van fietsongeluk-
ken ontbreekt. Uit de cijfers van de afgelopen twee jaar 
blijkt wel dat de politie in de zomer meer boetes uitdeelt 
dan in de winter. Mogelijk is er sprake van een seizoens-
effect. De politie zegt dat er niet specifiek op smartpho-
negebruik op de fiets wordt gecontroleerd, maar dat de 
fietser daarop wordt aangesproken als een agent het ziet. 
Dat kan dan leiden tot een waarschuwing of een boete. 
 

De boete voor appen achter het stuur gaat omhoog van 
240 naar 340 euro. Gebruik je je telefoon op de fiets? Dan 
‘mag’ je 150 euro aftikken (op dit moment is dat 95 euro). 
Die laatste regel lijkt overigens compleet vergeten, als 
je bijvoorbeeld in Amsterdam fietst. Een smartphone in 
de hand is daar net zo’n normaal beeld als een bel op 
het stuur.

Verkeersboetes soms ook lager
Ook ander gevaarlijk rijgedrag wil het kabinet zwaarder 
bestraffen. De verkeersboetes voor lichtere vergrijpen 
in het verkeer, zoals overschrijding van de maximum-
snelheid met minder dan 10 kilometer per uur, gaan 
juist omlaag. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) gaat ervan uit dat het strenger bestraffen 
van ernstige verkeersovertredingen de verkeersveilig-
heid ten goede komt. Door lichtere overtredingen min-
der zwaar te beboeten, zal volgens hem het maatschap-
pelijk draagvlak worden vergroot. n

Omdat diplomaten internationaal immuniteit genieten, kunnen 
ze geen boetes opgelegd krijgen. Sinds 2019 krijgen betrapte 
overtreders met een diplomatiek CD-kenteken een brief op de 
mat, waarin staat dat zij vrijwillig een bedrag kunnen overmaken 
ter hoogte van de boete die de politie normaal gesproken zou uit-
schrijven voor bijvoorbeeld foutparkeren, een snelheidsovertre-
ding of het niet-betalen van parkeergeld. 
Op vrijwillige basis werd een gedeelte van de boetes alsnog be-
taald. Dat deed van mei 2020 tot april 2021 ongeveer de helft van 
de diplomaten die zo’n ‘notificatiebrief’ ontvingen. Dat meldt de 
minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede kamer.

Het aantal verkeersovertredingen van diplomaten daalde ten op-
zichte van 2019 met 71,5 procent naar een kleine 8000 overtre-

dingen. In 2019 waren dat er nog meer dan 28.000. Demissionair 
minister Kaag merkt op dat er vanwege de coronamaatregelen 
sowieso al minder verkeersovertredingen werden begaan, maar 
dat de daling onder de groep diplomaten ‘significant’ is. De daling 
zou ook echter ook een gevolg zijn van een andere manier van 
registreren.
De ambassades van landen met diplomaten die heel vaak in de 
fout gaan, of die zware overtredingen begaan, worden daarnaast 
op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Tussen 1 mei 2020 en 30 april 2021 is dat dertien keer voorgeko-
men. Of het daarbij gaat om dertien verschillende landen, is niet 
bekend gemaakt. n

Bron: rijksoverheid

https://www.nu.nl/tech/6159622/ruim-850-boetes-per-week-voor-telefoongebruik-op-de-fiets.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/02/05/verkeersboete-lager-bij-kleine-overtreding-en-hoger-bij-gevaarlijk-weggedrag
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/02/05/verkeersboete-lager-bij-kleine-overtreding-en-hoger-bij-gevaarlijk-weggedrag
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Boot in plaats 
                    van vuilniswagen? 
Maar dan wel zelfvarend…

Zelf achter het roer van een boot staan lijkt verleden tijd. Althans, 
als het aan het Massachusetts Institute of Technology en Amster-
dam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) 
ligt. De instituten hebben namelijk twee prototypen ontwikkeld van 
zelfvarende boten: de Roboat. 

Het idee voor de zelfvarende boot ontstond al in 2015. “We zagen 
dat de grachten van Amsterdam vooral voor pleziervaart werden 
gebruikt en zagen dat de smalle kades en bruggen vol met be-
stelwagens en vuilniswagens stonden. Dat zorgde voor overlast”, 
zegt Stephan van Dijk, directeur innovatie bij AMS Institute. 
“Daarom willen we meer transport over water en minder zwaar 
wegverkeer in de stad.”

Het gaat nu nog om een proef, waarmee de gemeente wil zien of 
zo de wegen, bruggen en kwetsbare kades beschermd worden. 
De vaartuigen die hiervoor worden gebruikt, Roboats, zijn 4 bij 
2 meter en kunnen zelf een route varen, uitwijken en afmeren. 

Aangezien Amsterdam voor ongeveer een kwart uit water be-
staat, kunnen via dit water veel bestemmingen bereikt worden.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om met deze vaartuigen afval 
op te halen uit het centrum of om de kwaliteit en de toegang van 
het water te controleren.

De vraag was hoe dat zo schoon en slim mogelijk kon. “Onze boot 
is elektrisch en zonder schipper, want schippers zijn er niet veel. 
Daarom wilden we het autonoom laten varen.” Dat bespaart ook 
nog eens geld. “Je hebt immers minder mensen nodig. En het is 
veiliger, want systemen werken altijd. Schippers maken weleens 
wat foutjes.”
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Roboat

Veiligheid
Om zelfvarend waterverkeer zo veilig mogelijk te maken, moet 
er een soort verkeersleiding komen. “Het idee is dat iedere boot 
op afstand gevolgd wordt en dat er ingegrepen kan worden als 
het misgaat”, zegt de directeur. Verder scheelt het dat het ver-
keer op het water plaatsvindt, want dat zou eenvoudiger zijn. “We 
verwachten eerder autonome boten dan autonome auto’s. Auto’s 
hebben veel meer obstakels waar ze rekening mee moeten hou-
den.”

De autonomie van de boot bestaat uit een aantal onderdelen. Zo 
moet de boot zijn omgeving kunnen waarnemen. Daarom heeft 
het vaartuig een soort laserscanner, stereocamera’s en gps. “Er 

wordt veel beeld verzameld en dat wordt geanalyseerd: de boot 
moet herkennen wat eraan komt”, zegt Van Dijk. “Dat trainen 
we door veel beelden te verzamelen. De boot leert van zijn eigen 
vaarbewegingen.”

Hackers
Hoe veilig zo’n autonoom vaartuig daadwerkelijk is, hangt af van 
het algoritme en hoe goed dat is ingespeeld op onverwachte in-
formatie. Dat zegt Mariëlle Stoelinga, hoogleraar Risicomanage-
ment van high-techsystemen. “Als die algoritmen niet goed zijn 
getraind, dan weet je niet hoe ze reageren”, zegt ze. “Als er veel 
verschillende objecten op de boot afkomen, wat gaat er dan ge-
beuren? Dan kan een mens misschien weer beter reageren.”

Ook met autonome voertuigen kunnen er ongelukken gebeuren, 
denkt Stoelinga. “De vraag is vooral of er meer of minder ongeval-
len gebeuren. De technologie is ver, maar niet perfect.” Daarnaast 
is er een ander risico: hackers. “Wat als een hacker je auto over-
neemt? Die kan de besturing overnemen en jou naar plaatsen 
sturen waar je niet wil zijn. Of erger.” 

‘Ingrijpen moet altijd kunnen’
Goede ontwerpen – zoals een noodstop of een manier om over te 
schakelen naar een niet-zelfvarende functie – zijn dus van groot 
belang. De ontwikkelaars van AMS Institute zorgen daarom altijd 
voor controle op afstand. “Er moet altijd kunnen worden inge-
grepen. Als er een probleem is kunnen we het op afstand stop-
zetten”, zegt Van Dijk. En we hoeven ook niet bang te zijn dat 
we worden overvaren. “We kunnen alle objecten detecteren, zelfs 
blaadjes op het water worden gezien.” n  (Bron: rtl)

Foto’s: Copyrights ©mit/ams institute
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Doortrappen

Dit Landelijk Actieplan Verkeersveilig-
heid heeft betrekking op de periode 2019- 
2021. In 2021 zal dit LAP worden geactua-
liseerd. De uitvoering van de maatregelen 
wordt gemonitord, zodat enerzijds conti-
nue aandacht is voor de acties en ander-
zijds tussentijds kan worden bijgestuurd 
indien nodig.

Het programma ‘Doortrappen’
Een van die plannen is het programma 
‘Doortrappen’. Doortrappen wil dat (niet 
alleen) ouderen zo veilig en zo lang moge-
lijk blijven fietsen en geeft ouderen han-
dige tips. Zoals hoe zij bijvoorbeeld veilig 
op de fiets kunnen stappen. Doortrappen 
heeft ook informatie voor de mensen die 
werken met ouderen. Voor de fysiothera-
peut, fietsenmaker of gymleraar is voor-
lichtingsmateriaal waarin staat hoe zij 
de oudere fietsers goed kunnen begelei-
den. In veel gemeenten is een coördina-
tor Doortrappen. De coördinator begeleidt 
alle organisaties en activiteiten van het 
programma in de gemeente. Op internet 
vindt u alle informatie over het program-
ma ‘Doortrappen’ inclusief filmpjes.

Maatregelen Rijksoverheid voor 
veiligheid fietsers
De Rijksoverheid neemt maatregelen om 
fietsers – jong en oud – beter te bescher-
men. Bijvoorbeeld door:
◆  wegen en fietspaden veiliger te maken 

voor fietsers. Dit gebeurt samen met 
provincies en gemeenten;

◆  campagnes voor fietsverlichting op te 
zetten, met extra aandacht voor jongeren. 

Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
◆  gemeenten te stimuleren samen te wer-

ken of kennis te delen op het gebied 
van fietsveiligheid.

Verbod op vasthouden mobieltje 
op de fiets- een goede zaak.
Ook in het verkeer blijven mensen online. 
Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Het is nu al bijna 2 jaar verboden om een 
mobieltje op de fiets te gebruiken of vast 
te houden. Dus mobiele telefoons, maar 
ook tablets, navigatiesystemen en mu-
ziekspelers. Handsfree navigeren en mu-
ziek luisteren mag wel, bijvoorbeeld via 
een koptelefoon. Het omgevingsgeluid 
moet wel hoorbaar blijven. Bijvoorbeeld 
door maar één oordopje te gebruiken of 
het volume laag te zetten. De knopjes aan 
een koptelefoon of aan het snoer van oor-
dopjes mogen gebruikt worden om een te-
lefoon of muziekspeler te bedienen.
De verkeersveiligheidscampagnes Rij 
MONO van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat (IenW) staat voor on-
gestoord onderweg zijn en de aandacht 

houden op één ding: het verkeer. (Actie 
‘Kom veilig thuis’)

Lokale aanpak voor veilig fietsen
Fietsongevallen gebeuren vooral op loka-
le wegen. Daarom hebben IenW en VNG 
afgesproken dat alle gemeenten een lo-
kale aanpak voor veilig fietsen opstellen. 
IenW biedt gemeenten handreikingen om 
tot zo’n aanpak te komen. Zoals een mo-
delaanpak en maatregelen als ‘verwijde-
ren fietspaaltjes’ en ‘aanpak gladheidsbe-
strijding’. Tot nu toe heeft meer dan 60% 
van alle gemeenten aangegeven een plan 
gereed te hebben of binnenkort af te ron-
den.

Veilig fietsen voor ouderen
Met het Actieplan Verkeersveiligheid 
wil de Rijksoverheid het aantal verkeers-
slachtoffers omlaag brengen. Speciaal 
voor ouderen is het programma ‘Door-
trappen’ ontwikkeld. Door samen te wer-
ken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, 
fietsenmakers, klaverjasclubjes en de ou-
derenbond kunnen ouderen tips krijgen 
om veilig te fietsen op plekken waar zij 
regelmatig komen.

Verkeersregels voor fietsers
Fietsers moet zich aan de verkeersborden 
en verkeersregels houden. Zo moeten zij 
op het fietspad rijden. Als er geen fietspad 
is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. 
Voor een elektrische fiets (of e-bike) gel-
den dezelfde verkeersregels als voor een 
gewone fiets. Voor speed-pedelecs gelden 
dezelfde regels als voor bromfietsen.

Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en daardoor vaak betrokken bij ongelukken met de 
fiets. Nederland is een fietsland. Jonge kinderen, ouders en ouderen stappen dagelijks op de fiets. Daarbij 
gebeuren nogal wat ongelukken. Dit epistel is dus geschikt voor alle leeftijden. Voordat je het weet krijg 
je met je fiets een aanrijdinkje. En dan denk je... maar ik ben toch nog geen oudje? Nee, het kan iedereen 
gebeuren. Maar bij 72% van de fietsongelukken met dodelijke afloop zijn ouderen betrokken. De regering 
wil dat dit getal naar beneden gaat. De veiligheid in het verkeer moet beter worden. In het Landelijk Actie-
plan Verkeersveiligheid staan plannen om het verkeer veiliger te maken.  Jong en oud moet beter worden 
beschermd. Zie hieronder voor de maatregelen.

Doortrappen: veiliger 
           fietsen tot je 100ste?
Al meer dan 100 gemeentes doen mee aan het programma ‘Doortrappen’. 
Lees de tips.
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Doortrappen | Kijk verder

Niet storen onderweg 
➙instellen voor iPhone
De functie ‘niet storen’ op je iPhone is heel handig. Je hoeft 
die maar één keer in te stellen en je rijdt en fietst altijd 
MONO. Want je krijgt geen meldingen en berichten binnen 
terwijl je onderweg bent. Wil je toch iets laten horen? Men-
sen die jou proberen te bereiken krijgen automatisch een 
berichtje dat je aan het autorijden bent.

Als je MONO rijdt of fietst kun je alsnog altijd je navigatie ge-
bruiken of bellen wanneer dit nodig is.

Zo zet je ‘niet storen tijdens autorijden’ aan:
◆ Ga naar Instellingen
◆ Tik op Niet storen
◆ Activeer Niet storen tijdens autorijden op automatisch
◆ Stel een automatisch antwoord in. Let op: dit antwoord 
werkt alleen in iMessage en niet in WhatsApp
Tip: Wil je deze functie ook op de fiets gebruiken? Zet ‘m dan 
voor vertrek handmatig aan.

Rij met ‘niet storen tijdens autorijden’ aan:
Zit je vaak in de auto? Zet dan ‘Niet storen tijdens autorijden’ 
aan. Je hoeft het maar één keer in te stellen en je rijdt altijd 
MONO. Mensen die jou proberen te bereiken krijgen automa-
tisch een (SMS) berichtje dat je aan het autorijden bent. Deze 
functie werkt ook op de fiets.

Niet storen instellen op IPhone:
Ga naar ‘Instellingen’ en tik op ‘Niet storen’
 

Zet ‘Niet storen tijdens autorijden’ op ‘Automatisch’

Zet ‘Automatisch antwoord aan’ op ‘Alle contacten’

Stel een automatisch antwoord in

Bijvoorbeeld: Ik rij MONO! Zie je bericht later.
Let op: dit werkt alleen in iMessage en niet in WhatsApp

Vanaf nu rij je MONO
De functie wordt automatisch ingeschakeld als je ongeveer 
20 km/uur rijdt. n
Bron:rijksoverheid en doortrappen.

Campagne  
‘KIJK VERDER!’
en de boetes
RAI Vereniging is eind vorig jaar een campagne gestart: 
‘Kijk Verder!’ Met deze campagne wordt aandacht 
gevraagd voor de gevaren van fietsen zonder licht en 
wordt duidelijk gemaakt waar goede verlichting aan 
moet voldoen.  

Voor- en achterlicht
Op de fiets is een voor- en achterlicht verplicht. Het voorlicht 
moet wit of geel zijn en het achterlicht rood. Ook moet de voor-
lamp recht vooruit en het achterlicht recht achteruit schijnen. De 
lampen mogen niet knipperen.

Losse lampjes op de fiets
Bij losse lampen op de fiets gelden er meer regels dan bij vaste 
lampen op de fiets. Het voorste licht moet wit of geel zijn en het 
achterlicht rood, net als bij vaste fietsverlichting. Ook nu moet de 
voorlamp recht vooruit en het achterlicht recht achteruit schij-
nen en mogen ze niet knipperen. Verder moeten de lampjes goed 
zichtbaar zijn: er mag dus niets voor of overheen hangen. Je mag 
de losse lampjes wel vastmaken aan je kleding of aan bijvoor-
beeld een tas, maar daarbij geldt dat dit alleen ter hoogte van je 
bovenlichaam mag. Lampjes op je hoofd of aan je armen of benen 
zijn uit den boze.

Reflectoren op de fiets
Naast je lampen moet je reflectoren op je fiets hebben voor een 
betere zichtbaarheid. Aan de achterzijde gaat het dan om een 
rode reflector - geen driehoeksvorm! - en aan je trappers gaat het 
om gele reflectoren. De wielen of banden van je fiets moeten zijn 
voorzien van gele of witte reflectoren.

Extra wielen
Wanneer je fiets twee voorwielen heeft, moet je aan de voorkant 
twee extra witte of gele lampen hebben. Met twee achterwielen 
moet je aan de achterkant een extra rode reflector hebben. Verder 
gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.

Boetes
Je kunt een boete krijgen als je voor- of achterlicht niet aan staat 
terwijl je in het donker, in de schemer of bij slecht weer en slecht 
zicht rijdt. Ook krijg je een boete als je fietst zonder reflectoren 
op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van je 
fiets. Verder kunnen fietslampen in een andere kleur, knipperen-
de fietslampen en de op een onjuiste plek bevestigde fietslamp-
jes een boete opleveren. De boete voor het ontbreken van of op 
de verkeerde plaats aangebrachte reflectoren kost je 35 euro per 
ontbrekend/verkeerd onderdeel - exclusief administratiekosten. 
De boete voor een verkeerde kleur reflector kost zelfs 55 euro - 
exclusief administratiekosten.
De boete voor de fietser die rondrijdt met meer lampen of reflec-
terende voorzieningen dan is toegestaan bedraagt 55 euro, exclu-
sief administratiekosten. Ook ondeugdelijke verlichting kost je 
55 euro exclusief administratiekosten. Kijk in ‘boetebase.nl’  voor 
meer informatie over de hoogte van de boetes. n
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SPS

Op veel plaatsen zoeken oud-politiemensen elkaar op om politiegevoel, er-
varingen en gebeurtenissen met elkaar te delen. Er bestaan verschillende 
verenigingen en stichtingen van oud- politiemedewerkers. Doelstelling van 
deze verenigingen is om lief, leed en ontspanning met elkaar te delen. Maar 
ook buiten organisatieverband ontmoeten zij elkaar. In het hele land bestaan 
verscheidene organisaties van oud-politiemedewerkers (zowel uit actieve- als 
ondersteunende diensten). Vertegenwoordigers daarvan komen op landelijk 
niveau bijeen in het Samenwerkingsverband Politie Senioren (SPS), onder-
steund door de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP).

Het zit er op. Uw allerlaatste werkdag bij 
de politie. Wat gaat u nu doen? Vakantie, 
hobby’s, meer tijd voor het gezin of de 
kleinkinderen, een nieuwe studie. Mis-
schien heeft u een wereldreis gepland. 
Heeft u zich goed voorbereid op een nieu-
we levensfase zonder werkverplichtin-
gen?

Politiemensen hebben niet “zomaar” ge-
kozen voor dit beroep. Een groot deel koos 
dit beroep uit overtuiging om de “maat-
schappij te dienen”, anderen voor een 
goede werkkring, waarbij in de loop van 
de jaren de verbondenheid met politie en 
organisatie in de genen is gaan zitten.Het 
politieberoep verschilt in een aantal op-
zichten van andere beroepen. Politiemen-
sen werken op 24-uurs basis met elkaar, 
waarbij wederzijds vertrouwen essentieel 
is om het beroep uit te oefenen, moeilij-
ke en gevaarlijke situaties aan te kunnen. 
Het op elkaar vertrouwen schept een gro-
te mate van onderlinge solidariteit. Deze 
onderlinge saamhorigheid schept een 
band – niet alleen binnen de politiewerk-
kring, maar vaak ook daarbuiten – die in 
andere beroepen niet snel wordt aange-
troffen. Immers, door het werk, het delen 
van ervaringen en problemen met colle-
ga’s kun je op meer begrip en herkenbaar-
heid rekenen, dan in contacten met “bui-
tenstaanders”.

Niet verwonderlijk dat politiemensen na 

Samenwerkingsverband 
Politiesenioren SPS
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SPS

hun actieve loopbaan die verbondenheid 
met de politieorganisatie en collega’s 
hoog in het vaandel houden. Ook dan is 
er de behoefte om met gelijkgestemden 
in contact te blijven en blijft de drang om 
ook maatschappelijk betrokken te zijn en 
iets voor die maatschappij te kunnen be-
tekenen.

Politiemedewerkers, die niet meer in ac-
tieve dienst zijn, vormen een groep die 
bijzondere aandacht verdient. Tijdens 
hun vaak langdurige periode van actief 
politiewerk hebben zij een belangrijke 
positieve bijdrage geleverd aan een veili-
ge en democratische samenleving. Zowel 
in Nederland, als ook tijdens vredesmis-
sies in het buitenland.Het politiewerk is 
enerverend en onvoorspelbaar en vraagt 
veel persoonlijke inzet, betrokkenheid en 
vakkennis. Het is prachtig werk, maar ook 
werk waarbij politiemensen zelf een ver-
hoogd risico lopen fysiek en/of mentaal 
beschadigd te raken.

Het schept een bijzondere band tussen de 
politiemedewerkers, het voelt aan als fa-
milie! Deze betrokkenheid op het werk en 
het gevoel van de bijzondere onderlinge 
band houden niet op bij het verlaten van 
de actieve politiedienst. Toch krijgen ve-
len het gevoel, dat zij er na hun pensione-
ring niet meer bij horen….

Op veel plaatsen zoeken oud-politiemen-
sen elkaar op om politiegevoel, ervaringen 

en gebeurtenissen met elkaar te delen. Er 
bestaan verschillende verenigingen en 
stichtingen van oud-politiemedewerkers. 
Doelstelling van deze verenigingen is om 
lief, leed en ontspanning met elkaar te de-
len. Maar ook buiten organisatieverband 
ontmoeten zij elkaar.

In het hele land bestaan verscheidene or-
ganisaties van oud-politiemedewerkers 
(zowel uit actieve- als ondersteunende 
diensten). Vertegenwoordigers daarvan 
komen op landelijk niveau bijeen in het 

Samenwerkingsverband Politie Senio-
ren (SPS), ondersteund door de Stichting 
Waardering Erkenning Politie (WEP).

Doelstellingen van het SPS zijn:
◆  Landelijk overleg met de 

korpsleiding van de Nationale 
Politie/Ministerie, waardoor 
afspraken kunnen worden gemaakt 
op hoofdlijnen voor landelijk beleid, 
initiatieven en ideeën;

◆  Eenduidige afspraken 
over faciliteiten, financiële 
ondersteuning en inzet van oud-
politiemedewerkers als volontairs/
vrijwilligers, zowel binnen als 
buiten de politie;

◆  Duidelijkheid scheppen in het 
verwachtingspatroon voor oud-
politiemedewerkers, lokaal en 
landelijk;

◆  Meer aandacht voor oud-
politiemedewerkers vanuit de 
Nationale Politie en het Ministerie;

◆  Eén lid van de korpsleiding 
die verantwoordelijk is voor 
de afspraken rond oud-
politiemedewerkers en daarop 
aanspreekbaar is.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust 
contact op met één van de contactpersonen 
van oud-politiemedewerkers. In sommige 
eenheden bestaan meer verenigingen. On-
derstaande contactpersonen kunnen u in 
contact brengen met de vereniging van uw 
keuze. Hoogstwaarschijnlijk komen een 
paar namen u bekend voor. n

Eenheid Contactpersoon
Noord Nederland Ben Wiltink wiltinkb@kpnmail.nl

Oost Nederland Henri van Harten info@seniorenpolitietwente.nl
Henk van Wijk www.senioren-pgz.nl

Midden Nederland Willem Welgraven wwelgraven@hotmail.com

Noord Holland Hans Kamphuis j.b.kamphuis@ziggo.nl
Dik Kok dikkok@quicknet.nl

Den Haag Jan Bergwerf info@vghp.nl

Amsterdam Joop Reder voorzitter@spa-amsterdam.nl

Rotterdam Piet Mol secretaris@stichtingcopper.nl

Zeeland West Brabant Jan Koetsenruijter koetsenruijter@home.nl

Oost Brabant Toon Strik ajwstrik@freeler.nl
Cees van den Heuvel juta.vandenheuvel18@gmail.com

Limburg Cor Vane vane@home.nl

Landelijke Eenheid Leen Bakker l.bakker@hccnet.nl

Rijksrecherche Gert Wensma gwensma@gmail.com

Noord- en Oost-Gelderland Henk Kamstra info@svpnog.nl
 
Bron: stiChting waardering erkenning politie
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Gimborn cursussen

Verdere opleiding       
   voor uw succes

Als je richting Gimborn rijdt, kom je in een andere wereld. Geen 
enkele moderne ingreep bederft het afgelegen historische ensem-
ble met een kerk, een kasteel, een oude school en nog enkele voor-
zieningen uit de 18e en 19e eeuw. De vereniging “Informations- 
und Bildungszentrum Schloss Gimborn” werd opgericht in 1969 
en wordt ondersteund door 560 leden in meer dan 30 landen. De 
oprichting van de IBZ werd krachtig gesteund door de IPA-tak 
van Noordrijn-Westfalen en de IPA-sectie van Nederland. De IBZ 
is in het bezit van een certificaat als instituut voor voortgezet 
onderwijs volgens de DIN EN ISO 9001:2015-normen. Ontmoeting 
en Leren. Het ontmoeten van mensen van over de hele wereld 
staat bij IBZ centraal. De verscheidenheid aan werkwijzen, een 

individuele sfeer, de ambiance van de kamers en de prachtige 
omgeving dragen bij aan een interessante beleving. De IBZ om-
vat een breed scala aan politiegerelateerde seminars, waaronder 
de belangrijkste actuele maatschappelijke thema’s, maar ook 
onderwerpen als communicatie, gezondheidsmanagement en 
professionele ontwikkeling. De IBZ biedt de mogelijkheid om 
mensen te ontmoeten, nieuwe ideeën te bespreken, ervaringen, 
inlichtingen en informatie uit te wisselen. De ontmoeting met 
anderen vergroot de vaardigheden, nieuwe ideeën en soms zelfs 
oplossingen. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in het IBZ 
Schloss Gimborn. Uw IBZ-team.
https://www.ibz-gimborn.de/seminaronlinebuchen.html n 

Al meer dan 50 jaar is het Informatie- en Educatiecentrum, Gimborn 
Castle (IBZ) een internationale ontmoetings- en bijscholingsfaciliteit, 
vooral voor politieagenten, medewerkers in het openbaar bestuur en het 
gerechtelijk apparaat, goed bekend tot ver buiten de Duitse grenzen. Onze 
kerncompetenties zijn de individuele planning, organisatie en uitvoering 
van allerlei soorten seminars, conferenties en feesten. 

1  Actief pensioen 10.01. - 13.01.   
2  Actief voor pensionering  

24.01. - 27.01.   
3  De kracht van clans - clancriminali-

teit in Duitsland 31.01. - 04.02.   
4  Actief voor pensionering  

07.02. - 10.02.  
5  Conflicten constructief oplossen 

14.02. - 02/17 
6  Interventierecht en Europees recht - 

rechtszekerheid bij grensoverschrij-
dende samenwerking 21.02. - 23.02. 

7  Stress- en conflictsituaties -  
Als stressmanagement niet meer 
werkt - Hulp door stressmanage-
ment 21.02. - 24.02. 

8  Tactische spoedeisende geneeskun-
de 24.02. - 25.02.  

9  Vasten? Je durft! - Therapeutisch 
vasten in het Oberbergisches Land 
28.02. - 06.03.  

10  Social Media XL - Geschikt voor 

sociale media 07.03. - 11.03. 
11  De mogelijkheden van virtual reality 

in politietraining 14.03. - 18.03. 
12  Tegen de staat die ze dienen - 

Rijksburgers, complottheoretici en 
rechts-extremisten in staatsorgani-
saties 23.03. - 25.03. 

13  Actief voor pensionering  
28.03. - 31.03. 

14  Le maintien de l’ordre: Face aux 
nouvelles formes de manifestations, 
que faut-il faire pour adapter les 
technieken de maintien de l’ordre? 
04/04 – 08.04. 

15  Actief voor pensionering  
11.04. – 14.04.  

16  Rampen- en crisisbeheersing  
25.04 - 04/29 

17  Social Media XXL - seminar voor 
gevorderden 02.05. - 06.05.  

18  Veilige afhandeling van politieoptre-
den bij geesteszieken en/of suïcidale 

personen 09.05. - 10.05.  
19  Feedback als managementtaak: 

kritiek uiten - kritiek accepteren  
11.05. - 13.05.  

20  Motorcultuur en veiligheid - training 
voor verantwoord motorrijden  
13.05. - 15.05.  

21  Een rondleiding in het vooruitzicht 
of de rolwisseling onder de knie 
23.05. - 25.05.  

22  Geweld in het spel - hooligans en  
ultra’s rond voetbalwedstrijden 
30.05. - 03.06.    

23  Actief voor pensionering  
07.06. - 10.06.  

24  Onder druk - omgaan met stressvolle 
uitdagingen 13.06. - 15.06.  

25  Tactische Eerste Hulp  13.06. - 14.06.   
26  Milieucriminaliteit - gevallen van 

georganiseerde en grensoverschrij-
dende misdaad bij milieucrimina-
liteit 20.06. – 24.06.

gimBorn- Cursussen 2022 – januari t/m juni

U vindt de tweede helft 

cursussen aan in het lenteblad, 

maar u kunt natuurlijk ook 

kijken op de site van Gimborn.
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