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Nederland raakt achterop in

veilig ontwerp en beheer
Veilig Ontwerp en Beheer bestaat al lang in Nederland, maar van echte vernieuwing is de laatste jaren
weinig sprake. De Veiligheid Effect Rapportage (VER)
lijdt een kwijnend bestaan. Het Politie Keurmerk Veilig
Wonen® (PKVW) stagneert: het aantal PKVW gecertificeerde woningen blijft al jaren hangen rond de half
miljoen (op een woningvoorraad van meer dan zeven
miljoen). In Nederland lijkt de wet van de remmende
voorsprong te werken.
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‘CPTED kijkt niet alleen naar fysieke en technische
maar ook naar sociale maatregelen.’
• Zichtbaarheid en overzichtelijkheid: zien en
gezien worden.
• Eenduidigheid en een duidelijke zonering van
territoria: eigenaarschap en route-markering.
• Toegankelijkheid: routing, oriëntatie, vlucht-
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Veiligheid in buitenruimte, gebouwen en woningen). Ita Luten (redactie). Uitgeverij Thoth Bussum.
2de druk 2011 (zie ook veilig-ontwerp-beheer.nl)
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ning, architectuur, city management en social work uit 21 landen.
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