Drie vragen aan..
Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie,
vrienden en collega’s. Het is voor iedereen lastig. Dus we moeten het samen
volhouden. Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te delen, door het
beantwoorden van drie vragen.
Deze week stellen we drie vragen aan Martin Meuzelaar, operationeel expert wijkteam politie
Dinkelland, over hoe corona van invloed is op zijn werk bij de politie.
Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het is een bijzondere periode voor politieagenten. Waar in andere beroepsgroepen meer
thuis wordt gewerkt, treden agenten juist meer naar buiten. We hebben nadrukkelijk een stap
naar voren gezet en zijn zeer zichtbaar aanwezig in de samenleving. Dat is niet vanwege het
veiligheids- en criminaliteitsbeeld, maar omdat ons handhavingsbeleid is veranderd. We
bewaken de veiligheid en orde zoals altijd, maar doen dat nu met uitgebreidere
handhavingsportefeuilles. We zijn content met de reacties op onze aanpak. Inwoners laten
weten dat ze het als geruststelling zien dat de politie zo duidelijk present is.”
Heeft de coronatijd ook iets positiefs gebracht?
“Het criminaliteitsbeeld is op bepaalde punten positief veranderd. Er zijn bijvoorbeeld minder
inbraken doordat inwoners meer thuis zijn. In de eerste coronagolf waren er zelfs een tijdje
geen inbraken in Dinkelland. Dat is nu niet meer het geval, maar het aantal inbraken is
beduidend minder dan voorheen. MaInwoners lijken daarnaast meer betrokken bij hun buurt.
Dat er meer meldingen van overlast op straat binnenkomen, is natuurlijk geen positieve
ontwikkeling, maar het is wel een teken dat mensen betrokken zijn bij hun buurt. Ze merken
meer wat in hun buurt speelt en willen ervoor zorgen dat het er goed gaat.”
Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
We kunnen het volhouden door er te zijn voor elkaar. We moeten ons echt aan de regels
conformeren om tot aan het einde van de coronaperiode te komen. Ik vraag iedereen om vol

te houden met het naleven van de regels. Heb geduld met elkaar en toon begrip voor elkaar,
dan gaat dat lukken.”

