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Veilig zijn en je veilig voelen. Inwoners én 
ondernemers. Daar staat HLMR voor!
De gemeente Haarlemmermeer investeert 
veel in onze veiligheid: denk aan projecten 
voor veilige buurten of inspanningen gericht 
op het terugdringen van overlast, crimina-
liteit en wapenbezit door jongeren. Als offi -
ciële veiligheidspartner speelt MeerWaarde 
hier een belangrijke rol. 
Wij zijn dagelijks te vinden in buurten en ken-
nen de inwoners, hun leefwereld en omgeving. 
Hun vrienden en familie, school, sportclub en 
sociale media. Als MeerWaarde doen wij er 
alles aan om mensen en relevante organisa-
ties met elkaar te verbinden. En door gericht 
samen op te trekken met ketenpartners, inwo-
ners én het bedrijfsleven helpen we mee onze 
samenleving veiliger te maken.

Veilige omgeving belangrijke basis
Net als MeerWaarde staan bedrijven letter-
lijk en fi guurlijk midden in de samenleving. 
Waarbij een fi jne en veilige omgeving - waar 
medewerkers, gasten en klanten graag willen 
werken, wonen en verblijven – een belang-
rijke basis voor ondernemerschap vormt. Het 
is daarom niet voor niets dat veel bedrijven 
lokale maatschappelijke initiatieven omarmen 
en zo hun betrokkenheid tonen. En aan de bel 
trekken als de veiligheid in hun directe omge-
ving in het geding is. 

Succesvolle samenwerking
Naast dat bedrijven voor ons een extra paar 
ogen en oren zijn in de wijk, werken we vaak 

succesvol met hen samen. Ieder vanuit z’n ei-
gen rol en verantwoordelijkheid. Denk bijvoor-
beeld aan het thema ‘geldezels’ waarin jon-
geren hun bankpas uitlenen aan mensen die 
de rekening of pinpas ‘even’ gebruiken. Samen 
met de Rabobank trekken we op om jongeren 
te waarschuwen voor de gevaren en om hen te 
leren geldezel-praktijken te herkennen.  

MeerWaarde investeert in veilige 
buurten en wijken
Als veiligheidspartner in HLMR levert Meer-
Waarde een belangrijke bijdrage aan het veili-
ger maken én houden van buurten en wijken.
Een burenruzie die onschuldig begint en uit de 
hand loopt, of een kleine ergernis die steeds 
hoger oploopt kan het veiligheidsgevoel van 
inwoners aantasten. Onze collega’s van Buurt-
Bemiddeling helpen op een doeltreffende 
manier om burenruzies aan te pakken. 
Onveilige situaties voor kinderen, lhbtiq’ers 
of relationeel geweld kunnen we vroegtijdig 
signaleren en aanpakken doordat we bij veel 
gezinnen thuis komen.  
En in hun contact met jongeren op school, 
straat en op ontmoetingsplekken staan onze 
jongerenwerkers stil bij de onwenselijke gevol-
gen van drugs-, alcohol- en lachgasgebruik, 
sexting en cyberpesten op sociale media en 
het dragen van steekwapens. 

In HLMR weten we hoe het werkt. Veiligheid 
creëer je in de wijk en niet vanachter een 
tekentafel. Door met elkaar samen te wer-
ken aan een veilige en betrokken omgeving. 

“Als veiligheidspartner 
in de gemeente HLMR 
werken we samen met 
het bedrijfsleven aan 
een veilig werk- en 

woonklimaat.”

Mij kunt u vinden via
renata.fi deli@meerwaarde.nl of
Via Twitter: @RenataFideliMW

Veiligheid hoog op de agenda bij 
bedrijfsleven, politiek én MeerWaarde


