
 

 

15. 

 

Motie Wijkagent in positie 

 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 10 november 2020; 

 

 

Overwegende: 

 

dat in de begroting op pagina 33 wordt aangegeven dat het College het 

veiligheidscijfer 77 in 2019 wil terugbrengen naar 75 in 2022; 

 

dat de Westlandse politie deels bestaat uit wijkagenten die zijn ingedeeld naar 

dorpskernen; 

 

dat het in het belang van de veiligheid, maar ook in het belang van de 

wijkagenten zelf is, dat zij meer in de dorpskernen zichtbaar en aanspreekbaar 

zijn, zodat constateringen door onze inwoners sneller en meer doelgericht kunnen 

worden aangepakt door de wijkagent, daarbij zo mogelijk ondersteund door 

andere eveneens met een beveiligingstaak belaste personen / organisaties, zoals 

buurtpreventen, BOA’s, andere leden van de politie, sociaal makelaars; 

 

dat het ook voor de wijkagenten zelf en hun functioneren en aanzien goed is dat 

zij duidelijker zichtbaar zijn in de dorpskernen die zij onder hun hoede hebben; 

 

dat ook de korpsleiding van de nationale politie ambtelijke vernieuwingen en 

versterkingen op wijkniveau ambieert en streeft naar een nieuwe vorm van 

fijnmazige en laagdrempelige aanwezigheid in de wijk van de politie met 

versterking van de informatievoorziening; 

 

dat voorts aanbevelenswaardig is dat de wijkagent, eventueel versterkt met een 

politiemedewerker, op vaste tijden en op een vaste bekende locatie spreekuur met 

mogelijkheden tot het doen van aangifte houdt,  

 

Verzoekt de burgemeester: 

Om in overleg met de leiding van het politiebureau te Naaldwijk op korte termijn 

te komen tot een duidelijke communicatie naar onze inwoners in de diverse media 

vanuit de politie over de wijkagenten en dat per kern goed duidelijk is wie de 

wijkagent is, op welke wijze hij het beste kan worden benaderd in geval van 

gebleken overlast of gedane constatering en ook af te spreken hoe de betreffende 
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wijkagent dan met die meldingen omgaat en deze afwikkelt en voorts te verzoeken 

dat de wijkagent, eventueel versterkt met een politiemedewerker, op vaste tijden 

en op een vaste bekende locatie in onze dorpen spreekuur houdt met ook de 

mogelijkheid tot het doen van aangifte.  

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig, 

Peter Duijsens 


