
Blauwe dag basiseenheid Centrum 6 november 2013 

Op woensdag 6 november vindt er een zogenaamde Blauwe Dag plaats in het centrum van 
Groningen. 
De bedoeling van deze jaarlijks terugkerende dag is om gezamenlijk een aantal onderwerpen 
te behandelen en vervolgens massaal in het centrum aanwezig te zijn op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. 

Deze keer wordt er ingezoomd op onder andere het onderwerp woninginbraken. 

Met betrekking tot de woninginbraken blijkt het volgende: 
In het centrum gaat het veelal om studentenpanden 
er wordt veel ingebroken d.m.v. de flippermethode en d.m.v. in I opklimming 
de laatste maand is er een enorme toename zichtbaar 

Er zijn de afgelopen jaren zijn veel gesprekken geweest met studenten door o.a. de 
studenten contactfunctionarissen. Uit deze gesprekken bleek dat studenten het onderwerp 
veiligheid niet erg belangrijk vinden en dat men niet erg gemotiveerd is om na te denken 
over maatregelen die kunnen leiden tot gedragsverandering. Hierdoor blijven deze 
gelegenheidsinbraken plaats vinden en zou er niets veranderen. 

Een kleine werkgroep heeft aangegeven dat, het creëren van een schrikreactie misschien 
leidt tot een verandering in gedrag. Het plan: 

benader en betreed een pand d.m.v. de flippermethode of d.m.v. het in- I 
opklimmen zonder de bewoner daarvan in kennis te stellen ( in uniform) 
maak direct bij binnenkomst contact met de bewoner (aanroepen) 
Bij afwezigheid van de bewoner wordt een polaroid foto gemaakt van de collega en 
een waardevol voorwerp waarna deze foto incluis een informatiefolder wordt 
achtergelaten 
Als het lukt om een woning te betreden in aanwezigheid van de bewoner wordt de 
bewoner gevraagd of hij het reëel zou vinden, gezien de aangetroffen situatie, als zijn 
volgende eventuele aangifte van woninginbraak als niet urgent wordt behandeld 
De bewoner wordt na afloop gevraagd wat hij nu zelf gaat doen ter voorkoming van 
de situatie 
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om gratis een anti inbraakstrip te laten 
plaatsen. Bewoners moeten wel zelf E 35,- betalen voor de strip. I.v.m. de 
voorgaande actie zijn er nog 38 strips beschikbaar. 

De werkgroep begrijpt dat dit reacties kan gaan uitlokken (klachten, media-aandacht, schrik, 
agressie ) maar vindt dat deze actie valt binnen de preventie die noodzakelijk is om het 
onderwerp onder de aandacht van de doelgroep te krijgen. Het betreft een voorlopige 
eenmalige actie die geëvalueerd dient te worden om te kijken of het gewenste effect wordt 
bereikt. De lokale driehoek is op de hoogte en heeft zijn fiat gegeven. 
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