
'Meelopen is een verdere stap in de integratie'
 
Poolse buurtpreventen 'bewaken' nu Maasdijk
 

Van links naar rechts: Pim de Koning,
Kamil Kowalewski en Monique van der
Heijden.
FOTO THIERRY SCHUT

MAASDIJK
Overlast rond het Polenhotel? Niet
lang meer. Kamil Kowalewski en
zijn Poolse vrienden worden
binnenkort zelf buurtprevent.

RIEN VAN DE ANKER

Kamil Kowalewski is Pool, komt uit
de omgeving van Gdanks. Is ook
Westlander, woont al jaren met
vriendin en vader in deze regio.
Binnenkort wordt hij buurtprevent,
samen met zijn vrienden én
collega's Arthur, Igor en Damian.
Ook Polen.

"Ik woon hier, ik werk hier en ik wil
dat mijn landgenoten, de klanten
maar ook de buren goed met elkaar
omgaan. En er geen onrust is.
Meelopen met de buurtpreventie is
dan een verdere stap in de
integratie."

De buurtpreventie Maasdijk bestaat
20 jaar en is inmiddels uitgegroeid
tot zo'n 80 leden, die geregeld in
groepsverband door de buurt
'trekken'. Een kwart is vrouw. Elke
prevent heeft gemiddeld een keer
per twee maanden 'dienst'.

De Maasdijkse preventenclub wil
groeien naar honderd leden. Ook
wil de groep wat aan de vergrijzing
doen; wervingsacties zijn gericht op
vrouwen en ouders tussen de
dertig en de veertig jaar. En sinds
kort - onverwachts - ook op Polen.

Secretaris Monique van der

Heijden en voorzitter Pim de
Koning vertellen dat dat bij toeval is
gekomen. Omdat er in de buurt van
het Westland Hotel, met Polen en
MOE-landers (andere Midden- en
Oost-Europeanen), sprake was van
overlast.

De preventen zijn in contact
gekomen met regiomanager Jan
Willem van der Meer van het bedrijf
NL Jobs, dat ook personeelsleden
in het hotel huisvest. "Ook voor ons
is het van belang ervoor te zorgen
dat mogelijke raddraaiers zich
rustig gedragen. Bovendien werkt
het preventief als er voor hen eigen
mensen als preventen meelopen.
Mensen die ze kennen en die ook
hun taal spreken."

Compenseren

In overleg met de buurtpreventie
Maasdijk is vooralsnog gekozen
voor een viertal dat zich binnen het
uitzendbedrijf al bezig houdt met
het begeleiden van personeel,
zowel binnen als buiten werktijd.
NL Jobs zal de Poolse preventen in
tijd compenseren. Alle partijen zien
het project als een nieuwe stap in
het integratieproces, voor Polen
maar ook voor Maasdijkers.
Hoeveel Polen buurtprevent
worden is onbekend. "Maar we zijn
we nu wel weer een stukje
dichterbij die honderd."
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