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Daling aantal woninginbraken
Politie zegt dat burgers tegenwoordig veel
alerter zijn, waardoor de gelegenheidsdief
minder kansen krijgt.
NIJVERDAL – In de gemeente Hel-

lendoorn zijn vorig jaar 58 woninginbraken gepleegd, een daling van zo’n tien procent ten opzichte van 2012 (65). Het is al het
derde achtereenvolgende jaar dat
het aantal woninginbraken in deze gemeente daalt. Deze tendens
is overigens niet in geheel Twente
waarneembaar, want daar daalde

Betalen voor
gratis zitbankje
niet noodzakelijk
NIJVERDAL – De Nijverdalse horecaondernemer Jacques Bos wil het
nieuwe zitbankje op zijn terrein
op de hoek De Joncheerelaan-Grotestraat niet betalen, want hierover waren geen afspraken gemaakt met de gemeente Hellendoorn. Die hadden louter betrekking op zeven bloembakken en
een boompje. Modeverkoper Herman Sans uit Rijssen meldde zich
even later spontaan bij de Reggestreek-redactie van deze krant
met de mededeling dat hij dit bedrag wel voor zijn rekening wilde
nemen, want al wachtende bij de
verkeerslichten op deze kruising
had hij zich vaak genoeg geërgerd
aan het haveloze aanzicht van deze entree van Nijverdal. En daarmee was hij zeker niet de enige.
In reactie hierop stelde commissielid Dick Goossen van Hellendoorns Onafhankelijke Partij
(HOP) op Twitter al voor deze
hoek het Herman Sans Park te
noemen. Zover komt het echter
niet. Volgens wethouder Jelle
Beintema hoeft de Rijssenaar zijn
knip helemaal niet te trekken, is
het allemaal een storm in een
glas water. Het bewuste bankje is
namelijk gemaakt door vrijwilligers en kost helemaal niets.
Waarvan akte!

het aantal woninginbraken vorig
jaar in vergelijking met 2012
slechts met één procent.
Hellendoorns burgemeester Anneke Raven reageert tevreden op de
cijfers over 2013 en spreekt de
hoop uit dat deze dalende lijn
zich de komende jaren zal voortzetten en dat steeds minder inwoners de ‘vervelende ervaring van

een inbraak’ hoeven mee te maken. De burgemeester benadrukt
dat de politie en de gemeente ook
dit jaar samen blijven optrekken
in het geven van voorlichting aan
de burger om duidelijk te maken
hoe inbraken het beste kunnen
worden voorkomen.
Harry Sjoers, plaatsvervangend
chef van de basiseenheid WestTwente, waaronder de gemeenten
Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn vallen, vindt niet dat er
veel te vroeg wordt gejuicht over
deze dalende inbraakcijfers. Hij
spreekt over een echte tendens,
die vooral het gevolg is van de
nauwe samenwerking tussen ge-

meente, politie, Woningstichting
Hellendoorn en diverse bewonersorganisaties.
Sjoers benadrukt dat woninginbraken niet voor niets één van de
speerpunten is van het politiebeleid in deze regio. Daaraan wordt
veel tijd en personele inzet besteed in zowel voorlichting als de
opsporing. „We hebben de burgers de afgelopen tijd meermaals
gewaarschuwd als de inbraakcijfers stegen en hen gevraagd om
verdachte situaties direct bij ons
te melden. Mensen zijn hierdoor
alerter, waardoor de gelegenheidsdief gewoon minder kans krijgt
om zijn slag te slaan”, zegt Sjoers

om te vervolgen dat de politie zodra het ’s avonds eerder donker
wordt ook meer gaat surveilleren
in woonwijken en bij toegangswegen.
Sjoers: „In het wittestappenproject gaan we samen met gemeenteraadsleden en wijkbewoners op
stap en als ergens ramen open
staan of een ladder tegen een gevel staat dan bellen we aan en wijzen we de bewoners op het feit
dat ze inbrekers hiermee gemakkelijk toegang tot hun woning geven. Dit werkt echt, mensen worden bewuster van het inbraakgevaar. Daarover wordt op menig
verjaardagsfeest gesproken.”

SLOOP

Eltheto tegen
de vlakte

RIJSSEN – De bewoners van verpleeghuis Eltheto aan de

Karel Doormanstraat woonden er al een maand niet
meer. Ze zijn verhuisd naar het nieuwe onderkomen, dat
naast het oude Eltheto-pand is gebouwd.
Daarom kon er een begin worden gemaakt met de sloop

van de oude locatie van de zorginstelling. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Rijssense sloopbedrijf
RGS. De nieuwbouw van de zorginstelling zal, als alles volgens plan verloopt, in maart 2015 helemaal zijn afgerond.
foto Jeffrey Scholman

Bezuinigen op schaduwfractieleden 264 hardrijders beboet
RIJSSEN – De verschillende fracties
in de gemeenteraad van Rijssen-Holten kunnen de komende
jaren minder gebruik maken van
betaalde ‘schaduwfractieleden’.
Deze leden voorzien raadsleden
van advies en ondersteunen hen
bij de dagelijkse werkzaamheden.
Momenteel kan elke fractie drie

schaduwfractieleden aanmelden.
Deze worden niet rechtstreeks gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar krijgen wel betaald
voor hun werk. Na de verkiezingen van maart wordt dit aantal teruggebracht tot twee per fractie.
Het college geeft daarmee invulling aan het voornemen om te be-

zuinigen op de kosten van schaduwfractieleden. Deze krijgen
maandelijks een kwart van het inkomen van reguliere raadsleden.
Om de wijziging te kunnen doorvoeren moet de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 13
februari instemmen met deze
plannen.

NIJVERDAL – Het verkeershandhavingsteam van het politiedistrict
Twente heeft dinsdag tijdens een
snelheidscontrole op de De Joncheerelaan (binnen de bebouwde
kom) 161 hardrijders bekeurd. Tussen 9.20 en 17.44 uur passeerden
2.354 gemotoriseerde voertuigen
de controleapparatuur. De hoogst

gemeten snelheid was 81 kilometer per uur. Op de Brugstraat in
Daarlerveen werd maandag tussen 14.55 en 20.30 uur op snelheid
gecontroleerd en werden 103 bonnen uitgedeeld. Er werden 1.922
voertuigen gecontroleerd. Hoogst
gemeten snelheid was 92 kilometer per uur.

