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TERUGBLIK OP DE THEMAMIDDAG OP 13 MAART 2018  
Er bleek grote belangstelling te zijn voor deze themamiddag:  

Veiligheid in en rond de woning 
De eerste presentatie Brandveiligheid door de heer Overeem van VRU 
(Veiligheidsregio Utrecht) 
De heer Jacobse onze gespreksleider geeft hierover het woord aan de heer Overeem van 
de brandweer Utrecht, die om te beginnen alle aanwezigen vraagt om te gaan staan en 
blind aan te geven waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is. Een aantal mensen wijst de 
ingang aan waardoor zij naar binnen zijn gekomen terwijl er een nooduitgang dichterbij 
is. Hiermee maakt hij de aanwezigen erop alert dat zij om zich heen moeten kijken als zij 
ergens komen. In de presentatie komen aan bod wat de brandweer doet, hoe je de kans 
op brand verkleint, en wat je moet doen als er toch brand is.  
Er komen praktische voorbeelden langs, zoals dat bij brand bij het koken eerst gas of 
elektriciteit moeten worden uitgezet en het vuur snel kan worden gedoofd door altijd 
een deksel bij de pan te houden. 
Er volgen adviezen over allerlei maatregelen, welke bruikbaar zijn voor de veiligheid 
zoals rookmelders, gebruik van blusmiddelen e.d. Een zeer leerzaam betoog. 
Visie van Amvest m.b.t. veiligheid door de heer Jochem Willemse, Technisch Manager 
ARC fund 
Na introductie door de gespreksleider merkt dhr. Willemse op dat mooie woningen op 
mooie locaties fijn zijn, maar dat veiligheid voorop staat voor de huurder. Binnen Amvest 
geldt er bij de ontwikkeling van nieuwe woningen een programma van eisen. Woningen 
moeten voldoen aan het bouwbesluit, inclusief het politiekeurmerk veilig wonen. Waar 
de heer Willemse vandaag met name op wil toespitsen is de toegang tot de woning. 
Amvest kan goede sloten aanbrengen, maar als de huurder daar niet goed mee omgaat 
schiet het zijn doel voorbij.  
Presentatie door een ex-inbreker 
De gespreksleider introduceert de heer Tweeboom die eerst over zijn verleden verteld 
o.m. met inbraken, maar hij heeft nu zijn leven anders ingedeeld en heeft een goed 
leven. Hij heeft de kans gekregen om tips te delen over veilig wonen.  
Aan de hand van foto’s van veilige en onveilige situaties rondom woningen komen 
diverse tips aan bod, De heer Tweeboom raadt de aanwezigen ook aan om ervoor te 
zorgen dat er tegen de gevel geen rommel of een boom staat die als trap kan worden 
gebruikt. Ook is het verstandig geen gereedschap voor het grijpen te laten liggen dat 
door inbrekers gebruikt kan worden. Hierna volgen vele adviezen welke door de 
aanwezigen met verwondering werden aangehoord! 
Al met al een interessante en boeiende middag. 
 

Agenda 
Hebt u uw agenda 2018 al bijgewerkt?  
 

7 september 2018: 
 

Viering van het 20-jarig jubileum van het Platform, welke in Amsterdam in het 

nieuwe kantoor pand van  Amvest “Cruquius”) zal plaatsvinden. Er is ook een 

rondvaart in de planning! Binnenkort ontvangt u de vooraankondiging met de 
eerste informatie. De officiële uitnodiging ontvangt u begin juni per post. 
 

Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 
huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 

elsvanes@upcmail.nl. 
 

Secretariaat 

Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  
2993 EJ Barendrecht   

T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: a.kruis69@upcmail.nl 
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