
AH VAN GAMEREN had in het verleden regelmatig 
te maken met inbraken en vernielingen. Eigenaar 
Leon van Gameren is een duidelijk voorstander van 
camera’s in het winkelgebied. “Dat werkt sowieso 
preventief en zorgt daarbij voor een gevoel van 
veiligheid bij de burgers. Ik besef ook dat de da-
ders van het overgrote deel van de overvallen zich 
onherkenbaar maken met een bivakmuts of iets 
dergelijks. In de praktijk blijkt echter dat de inbre-
kers altijd vooraf komen kijken in en/of rond het 
pand. Uiteraard beschikken we ook in ons eigen 
pand over tal van camera’s en ook daar gaat een 
preventieve werking van uit”, stelt Van Gameren. 

Bedrijfsleider Peter Deleij vult aan: “Inbreken is in 
ons Albert Heijn-filiaal overigens helemaal geen 
optie, want we hebben meer maatregelen ge-
nomen. Zo hebben we onlangs een mistgenera-
tor laten installeren. Als bij ons het alarm afgaat, 
verdwijnt de hele winkel en het magazijn in een 
dikke mistwolk. Je ziet dan geen hand meer voor 
de ogen en inbreken heeft dan geen enkele zin 
meer.” Zowel Van Gameren als Deleij zijn van me-
ning dat het een goede zaak zou zijn als de ge-
meente op een positieve manier mee zou werken 
aan een veilig(er) centrum.

Het is op vrijdag 27 januari precies een jaar ge-
leden dat Jacco d’Haene van VIDEOTHEEK 
RAAMSDONKSVEER te maken kreeg met een ge-
wapende overval. Twee overvallers, één met een 
doodhoofdmasker en één met een soort bivak-
muts kwamen met pistool de videotheek aan de 
Keizersdijk binnen. Dankzij een koelbloedig op-
treden van de eigenaar was de buit nihil. D’Haene 
vertelt over de voor hem bijzonder traumatische 
ervaring: “Ik verhuur niet alleen video’s, maar ver-
zorg ook financiële transacties via Western Union. 
Daarnaast zijn er in de videotheek allerlei gokfor-
mulieren verkrijgbaar. Vanwege veiligheidsrede-
nen is de winkel voor een deel afgesloten, een 
soort overdekte en afgesloten balie, en verricht ik 
de betalingshandelingen via een klein luikje. Door 
dat luikje stak een van de overvallers zijn pistool. 
Ik sprong gelijk weg en ging plat op de grond lig-
gen. Vervolgens drukte ik op de alarmknop en 
belde de politie. Daarop vluchtten de twee over-
vallers de winkel uit. Ze zijn vervolgens twee-

maal rechtsaf geslagen, want op de Vlet werd het 
doodhoofdmasker gevonden. Ik heb daarna psy-
chiatrische hulp gehad en het is nog steeds meer 
dan vervelend dat er na een jaar nog niemand is 
opgepakt. De eerste maand patrouilleerde politie 
in burger in de omgeving en meer dan twee maan-
den lang fungeerden mensen uit mijn vrienden-
kring als privéchauffeur.” D’Haene heeft een van 
de best beveiligde winkels in de gemeente; vier 
camera’s binnen, waarvan twee achter de balie en 
vier buiten. “Het geeft me veel gemoedsrust dat 
ik alles kan zien. Daarnaast beschik ik over een 
alarmsysteem en een paniekknop. Landelijk zie je 
dat de criminaliteit zich verplaatst naar kleinere 
plaatsen, omdat het daar voor inbrekers makke-
lijker zou zijn. Je moet het de criminelen wel zo 
moeilijk mogelijk maken. Ik ben van mening dat er 
van camera’s een preventieve werking uitgaat. Je 
voorkomt er een hoop ellende mee”, aldus Jacco 
d’Haene tot besluit.

“Meer toezicht in de avonduren en in het week-
end. Camera’s zijn daarbij een prima hulpmiddel. 
Als ondernemer moet je je veilig voelen in je ei-
gen winkel en buiten moet de consument zich op 
elk moment prettig voelen.” Dat zegt JUWELIER 
SUUS. Ze vervolgt haar verhaal: “Als vandalen en/
of inbrekers weten dat ze gefilmd worden, weer-
houdt ze dat wellicht van snode plannen. Ook 
meer toezicht van bijvoorbeeld een BOA op wis-
selende tijden zou prettig zijn. Nu merken wij er 
weinig van en is het vanuit de winkel in ieder ge-
val niet zichtbaar dat het gebeurt. In het verleden 
heeft het onderwerp camera’s in het winkelgebied 
al regelmatig op de agenda van zowel de onder-
nemersvereniging als de gemeente gestaan. Zon-
der resultaat overigens. De plaatselijke onderne-
mers moeten de handen ineen slaan op weg naar 
een nog veiligere winkelomgeving. Mijn juweliers-
zaak is goed beveiligd en ’s avonds voorzien van 
rolluiken. Vanuit de federatie worden trainingen 
op gebied van veiligheid gegeven en zijn we aan-
gesloten bij een alert-systeem. Per email en APP 
worden we op de hoogte gehouden van verdach-
te personen en weten we nauwkeurig waarop we 
moeten letten. Als ondernemer hebben we op 
gebied van veiligheid en preventieve maatrege-
len onze verplichtingen. Het zou fijn zijn als ook 
de gemeente zich in positieve zin onderscheidt, 
onder meer door meer toezicht in winkelcentrum 
Het Anker en omgeving.”

POLLS OP VOGWEB
Uit de recent gehouden polls op de VOG-web-
site blijkt veiligheid een onderwerp te zijn dat 
leeft bij de ondernemers. Een hoge response 
en een ruime meerderheid van de responden-
ten die een voorkeur geeft aan veiligheid bo-
ven privacy blijkt uit de meest actuele poll. 

Cameratoezicht heeft in de praktijk ook een 
bijzonder goede preventieve functie, dat is 
wel gebleken na de inrichting van cameratoe-
zicht op Dombosch een aantal jaar geleden. 

Privacy
Privacy is echter wel een belangrijk goed en 
daar dienen we zorgvuldig mee om te gaan. 
Ook de betrokken bewoners in de winkelge-
bieden zullen daarom een belangrijke stem 
hebben in de toekomstige ontwikkelingen. En 
cameratoezicht is niet de enige preventieve 
maatregel die genomen kan worden, andere 
opties zullen we uiteraard ook overwegen. 
Gelukkig biedt de technologische ontwikke-
ling steeds meer mogelijkheden waarmee ook 
de privacy steeds beter gewaarborgd wordt. 

We zullen vanuit de VOG in ieder geval een 
constructieve bijdrage leveren aan de ont-
wikkelingen en ook onze ervaringen op Dom-
bosch daarin meenemen. TRAINING

Op maandagavond 30 januari vindt een training 
‘Geef overvallers geen kans’ voor retail-onderne-
mers en hun personeelsleden plaats. Tijdens deze 
voorlichtingsbijeenkomst worden zij geconfron-
teerd met (onveilige) werkwijzen, om bewust-
wording teweeg te brengen als het gaat om vei-
ligheid in hun werkomgeving en wat zij kunnen 
doen om die veiligheid te vergroten.

Locatie en programma
De bijeenkomst vindt plaats in Boelaars Zalen-
centrum, Keizersdijk 48 in Raamsdonksveer. Van-
af 19.00 uur bent u welkom voor de start van de 
training. De avond wordt om ongeveer 21.30 uur 
afgesloten.

De training is geheel kosteloos en wordt aange-
boden door de gemeente Geertruidenberg, RPC 
Zeeland-West-Brabant en het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

VOG IS VOORSTANDER
Resumerend kan gesteld worden dat de geïnter-
viewde ondernemers, om de orde in het winkel-
gebied te waarborgen, unaniem voor cameratoe-
zicht zijn. 

Het is dan ook geen toeval dat ook de VOG hier 
een groot voorstander van is. Verstoringen van de 
openbare orde en veiligheid opmerken, criminali-
teit zoals geweld, overlast en vernielingen vermin-
deren, de opsporing en vervolging van strafbare 
feiten bevorderen én het veiligheidsgevoel van de 
bevolking vergroten in het dynamische winkelhart 
van de gemeente, maken de komst van camera’s 
meer dan wenselijk.
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VOG PLEIT VOOR MEER TOEZICHT IN 
WINKELCENTRUM RAAMSDONKSVEER

De gemeente Geertruidenberg kent 
een grote diversiteit aan bedrijven die 
bepalend zijn voor o.a. de lokale economie 
en de werkgelegenheid. Ook leveren 
deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat 
slaan de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws.

Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer 
informatie over de VOG is te vinden op vogweb.nl

Door Jan Hoek

Ondernemers in winkelcentrum Het Anker en directe omgeving waren het 
afgelopen jaar regelmatig doelwit van vandalen, overvallers en/of inbre-
kers. De gemeente haalde zelfs het landelijk nieuws, met dank aan een aan-
tal vandalen die opereerde onder de naam ‘strijders.0162’ en zware vernie-
lingen pleegde. De filmpjes van hun wandaden werden vol trots getoond 
via hun Instagram-account. Op oudejaarsdag waren twee ondernemers aan 
het Gangboord het slachtoffer van een inbraak. Steeds meer ondernemers 
maken zich zorgen. Dat is de reden dat ondernemersvereniging VOG pleit 

voor (meer) toezicht, waarbij met name de winkeliers in Het Anker voor-
stander zijn van camera’s. Hiermee zal niet alleen de criminaliteit worden 
verminderd, maar zal ook het veiligheidsgevoel van de bevolking worden 
vergroot. Burgemeester Willemijn van Hees heeft naar aanleiding van het 
VOG-pleidooi toegezegd te gaan bekijken of camera’s in het centrum van 
Raamsdonksveer mogelijk zijn. 

Onderstaand verhalen van ondernemers die te maken hebben gehad met 
vernielingen, overvallen en/of inbraken. Verder de reactie van VOG-be-
stuurslid John Gaasbeek van Copycaal op de laatstgehouden polls. 

‘Het verleden is het deeg dat gekneed wordt voor 
het brood dat vandaag op tafel komt. En we heb-
ben het met plezier voor u gebakken.’ Die tekst 
staat op de website van Bakkerij Wiercx. Dat ple-
zier werd op oudejaarsdag nogal verknald door 
een inbraak bij de aan het Gangboord gevestigde 
winkel van Johan Wiercx: ‘BROOD EN MEER’. Dat 
‘meer’ slaat op allerlei lekkers waarmee het assor-
timent naast het brood is uitgebreid en zeker niet 
op de inbraak die plaatsvond op oudejaarsdag. Ri-
anne, partner van Johan, begon op oudejaarsdag 
om zes uur ’s morgens met haar werk. Zij vertelt 
daarover: “Een uur eerder was het brood gebracht 
en niemand had iets gemerkt. We waren allemaal 
door de hoofdingang naar binnen gekomen. Pas 
toen medewerkster José borden voor het pand 
ging zetten, kwamen we erachter dat er ingebro-

ken was. Van de deur, rechts van het pand, was 
het slot eruit en kwamen we er achter dat onver-
laten binnen waren geweest. In het openingsjaar, 
zo’n twee jaar geleden was er al een keer inge-
broken. Toen was er alleen wat wisselgeld weg, 
maar na die inbraak is er helemaal niets meer te 
halen in de winkel. We vragen onze klanten zoveel 
mogelijk te pinnen en het overgrote deel doet dat 
ook. We zijn blij dat de inbreker(s) uit frustratie 
niet de inventaris kort en klein hebben geslagen. 
We zijn in een niet bewoond gebied gevestigd en 
dan heeft meer toezicht zonder meer een preven-
tieve werking. Dus graag camera’s en meer sur-
veilleren door de politie. Van de politie kregen we 
overigens de tip de lamellen niet te sluiten en de 
lampen aan te laten na sluitingstijd.”

Ook de naast Brood en Meer gevestigde SLAGE-
RIJ SNELS was op oudejaarsdag de dupe van een 
inbraak. Net als bij de winkel van bakkerij Wiercx 
was het slot van een toegangsdeur geforceerd. 
Voor eigenaar Rutger Snels was het de tweede 
inbraak sinds zijn vestiging in Raamsdonksveer 
zo’n twee jaar geleden. “Op onze winkelruiten 
staat ‘een zaak vol smaak’. Dat klopt ook en is na-
tuurlijk aanlokkelijk, maar dat geldt alleen tijdens 
openingstijden en zeker niet na sluitingstijd. 

Bij de laatste inbraak was het slot van de zij-
deur eruit geboord en was er verder geen scha-
de. Slechts een paar euro die nog in de kassa lag, 
was verdwenen. De eerste keer was de deur ge-
forceerd met een koevoet en waren de kassa’s 
omgegooid en beschadigd. De schade heeft me 
toen alles bij elkaar een paar duizend euro gekost. 
Sinds kort beschikken we over een alarmsysteem 
en camera’s in de winkel. Ik zou het heel fijn vin-
den als de gemeente ook buiten camera’s gaat 
wegzetten”, zegt Rutger Snels.

John Stassar jr. van STASSAR WATCH AND SEE 
is een fervent voorstander van camera’s in het 
centrum. “Maar de echte zware jongens interes-
seert het niets als er camera’s hangen”, is zijn me-
ning. Hij spreekt uit ervaring, want met die cate-
gorie overvallers kreeg hij in 2005 te maken. Op 
9 december dat jaar zette hij ‘s morgens om 8.00 
uur een reclamebord buiten. Ineens stonden twee 
gewapende overvallers naast hem, die hem dwon-
gen de kluis open te maken. 

Hij vertelt verder: ”Nadat ze diverse tassen had-
den gevuld, hoorde ik de één tegen de ander zeg-
gen: ‘Afmaken, jouw werk’. Je hebt geen tijd om 
bang te worden en het ergste is de onmacht die je 
op dat moment voelt. Ik kreeg met de kolf van het 
pistool diverse klappen op mijn hoofd en werd in 
een ruimte opgesloten. Ik was zo woedend dat ik 
het kozijn eruit getrapt heb en vervolgens heb ik 
het alarm ingedrukt. Na 20 minuten kwam de po-

litie eraan, geheel tegen de regels in bij een gewa-
pende overval, met loeiende sirenes en zwaailich-
ten. Op 2 januari 2006 was de overval op TV in 
het programma ‘Opsporing Gezocht’. De politie-
tekenaar had aan de hand van mijn beschrijving 
een foto getekend, waarop zes tips kwamen met 
dezelfde naam. Die persoon kwam uit de buurt 
van Hilversum waar de vluchtauto was gestolen. 
Er is nooit iemand aangehouden. Als je op maan-
dag een snelkraak meldt, krijg je op dinsdag al een 
brief van de politie met de melding dat er aan-
knopingspunten gevonden zijn. Het wordt steeds 
onaantrekkelijker gemaakt om aangifte te doen.” 

De winkel van Stassar Watch and see is uitste-
kend beveiligd met alarmsysteem, camera’s, rol-
luiken en kogelwerend glas. De 3000 kg zware 
kluis beschikt over een tijdslot en een trilling-me-
chanisme. “Na de overval heb ik besloten te stop-
pen met de verkoop van briljanten en juwelen en 
me te gaan focussen op optiek en horloges. Ik heb 
aan de overval geen trauma overgehouden en heb 
er zelfs geen nacht van wakker gelegen. 

Waarschijnlijk omdat ik bij de brandweer als offi-
cier van dienst al voldoende ellende heb meege-
maakt. Dan besef je dat er ergere dingen zijn dan 
een overval. Wel zit ik vanaf die tijd in de winkel 
altijd met mijn gezicht naar de deur; ik wil weten 
wie er binnenkomt. Zoals gezegd ben ik een voor-
stander van camera’s in het centrum. Al pakken 
ze maar één crimineel, dan is het voor mij al een 
succes”, stelt John Stassar jr.  


