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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Sinds 1 januari 2013 is de vorming van de Nationale Politie van start gegaan. De 
oorspronkelijke 26 politiekorpsen worden daarbij omgevormd naar een landelijk korps 
en 10 politieregio’s. Deze regio’s bestaan vervolgens uit districten en basisteams. De 
gemeenten Hoogvliet, Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard vormen samen het 
basisteam Oude Maas. 
In dit basisteam werken wijkpolitie, noodhulp en recherche veel nauwer met elkaar 
samen. De politie noemt dat een robuust basisteam. 
 
De vorming van de basisteams is in volle gang. Inmiddels hebben ook bij het wijkteam 
in Albrandswaard de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. In deze 
raadsinformatiebrief neem ik u hierin mee.  
 
KERNBOODSCHAP 
Eén van de doelen van het basisteam is de politie-inzet dichtbij de burgers te 
organiseren en de dienstverlening te vergroten. De wijkagent speelt hierin een cruciale 
rol. In mijn gesprekken de afgelopen periode met politiechef Frank Paauw van de 
eenheid Rotterdam, chef wijkpolitie district Zuid Niels Witterholt en met onze eigen 
wijkteamchef Rian van der Heijden heb ik steeds het belang benadrukt van herkenbare 
‘politiegezichten’ in de wijken, voldoende beschikbare personele capaciteit en de 
toegankelijkheid van de politie in Albrandswaard. Dit vooral ook tijdens en na de 
vorming van de Nationale Politie.  
 
Deze gesprekken hebben bijgedragen aan een nieuwe werkwijze van de wijkagenten 
in Albrandswaard. Vanaf 2 september 2014 wordt op verschillende locaties in de wijk 
om de twee weken een politiespreekuur gehouden. Hier kan gesproken worden met 
wijkagenten Frank Koopman, Johan Hessels, Emy Kuivenhoven en Frank Vonk. 
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Waarom een spreekuur? 
Via het spreekuur kunnen onze inwoners op een laagdrempelige wijze vragen of 
informatie over de betreffende wijk bespreken met de wijkagent. Het is hiervoor niet 
nodig om vooraf een afspraak te maken. De wijkagent is daarbij een vast, zichtbaar en 
herkenbaar aanspreekpunt in de wijk in Albrandswaard. Daarnaast blijven zij 
bereikbaar via 0900-8844. De spreekuren worden gehouden op de volgende locaties 
en tijdstippen:  
 
Spreekuur met Frank Koopman, wijkagent Rhoon 
Hoe laat: 09:00 – 10:00 uur 
Locatie: Stichting Welzijn Albrandswaard, Rijsdijk 17a in Rhoon 
Om de twee weken op woensdag 
 
Spreekuur met Johan Hessels, wijkagent Portland 
Hoe laat: 19:00 – 20:00 uur 
Locatie: Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41 in Rhoon 
Om de twee weken op donderdag 
 
Spreekuur met Emy Kuivenhoven of Frank Vonk, wijkagenten Poortugaal 
Hoe laat: 19:00 – 20:00 uur 
Locatie: Hooge Werf, ’t Wiel 2 in Poortugaal  
Om de twee weken op dinsdag 
 
Het Albrandswaardse wijkteam werkt samen met het wijkteam Hoogvliet onder de 
naam Oude Maas West. De samenwerking versterkt de onderlinge afstemming, 
vergroot de kennis en vergroot vooral ook de personele capaciteit. Hierdoor is de 
politie in toenemende mate zichtbaar aanwezig in Albrandswaard.  
 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
drs. Hans-Christoph Wagner 


