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1. Wat is Buurtpreventie?
Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid, sociale aandacht en
leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Bewoners ondernemen hiervoor allerlei
acties. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en de gemeente. Afhankelijk van
het aan te pakken probleem zijn er diverse gesprekspartners, zoals
buurtverenigingen, jongerenopbouwwerker en woningcorporaties.
Concrete acties kunnen zijn:







De verbetering van het hang- en sluitwerk;
Het merken van diefstalgevoelige bezittingen;
Het verbeteren van de verlichting in donkere hoeken en paden;
Zorgen voor veilige speelomgeving in de buurt;
Zorgen voor een schone en nette buurt zonder afval en graffiti;
Het promoten van burenkaarten, waarmee afwezigheid
aangegeven;
 Het houden van een wijkschouw/inbraakpreventie-actie.

kan

worden

Ook kunnen activiteiten worden georganiseerd, die ervoor zorgen dat mensen
samen voor de wijk bezig zijn en elkaar beter leren kennen. Het gaat dan onder
andere om:
 Deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners;
 Het gezamenlijk opschonen van de eigen buurt;
 Deelnemen aan bijeenkomsten waar bijvoorbeeld jongeren en volwassenen met
elkaar in gesprek komen.
De gemeente en de politie hechten veel waarde aan Buurtpreventie en bieden hulp
bij het opzetten van een project.

En wat is Buurtpreventie niet?
1. Het verklikken van medebewoners;
2. Het voor eigen rechter spelen;
3. Het organiseren van burgerwachten.

2. Wie vervult welke rol?
De rol van de gemeente
Bij een Buurtpreventieactie voert de gemeente de regie. Ze informeert de buurt/wijk
over de mogelijkheden en stimuleert hen om actie te ondernemen.
De gemeente is de bindende factor tussen alle partijen die bij Buurtpreventie
betrokken zijn. Denk aan buurtbewoners, politie, woningbouwvereniging of
jongerenopbouwwerker. Daarnaast levert de gemeente een bijdrage aan de
leefomgeving door o.a. het beheer van de openbare ruimte.
Als een Buurtpreventieproject loopt, moet de buurt het initiatief nemen en houden
voor acties. De gemeente biedt wel ondersteuning, zoals bij het drukken van
nieuwsbrieven en flyers e.d.

De rol van de politie
De regiopolitie Oost-Brabant is verdeeld in een aantal basisteams. De gemeente
Bladel valt onder het basisteam De Kempen. De politie hecht veel waarde aan
preventie. Immers, voorkomen is beter dan genezen!
Elke gemeente binnen basisteam De Kempen heeft een operationeel expert, die
verantwoordelijk is voor de totale politiezorg binnen die gemeente en ook direct
aanspreekbaar is voor de burger. De politiezorg is verdeeld over de volgende
werkvelden: criminaliteit, verkeer, milieu, openbare orde, bijzondere wetgeving en
hulpverlening.
Naast de operationeel expert heeft iedere gemeente politiemensen die zeer
gebieds-gebonden werken, de wijkagenten. Zij worden ook nadrukkelijk betrokken
bij buurtpreventieprojecten. Kijk ook eens op www.politie.nl. Daar kunt u zien wie
de wijkagent in uw buurt is.
Buurtpreventie zonder samenspel met de politie is niet mogelijk. De operationeel
expert en de wijkagent moeten vanaf het begin bij het project betrokken zijn. De
politie denkt mee, sluit aan het coördinatorenoverleg, geeft informatie en pakt de
gesignaleerde problemen binnen het werkveld aandien indien mogelijk.

3. Waarom Buurtpreventie?
Veiligheid, leefbaarheid en sociale aandacht
In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid. Men hoort
over of komt in aanraking met criminaliteit, inbraken of geweld. De anonimiteit in
een buurt kan het gevoel van onveiligheid versterken.
Daarnaast ergeren veel mensen zich aan zwerfafval, hondenpoep,
parkeerproblemen, overlast van ongedierte (ratten), overlast van verkeer, graffiti en
rondhangende jongeren. Mensen vinden dat er te weinig toezicht is. Ze ervaren dat
de leefbaarheid van de buurt hierdoor afneemt. Maar deze mensen kunnen zich
afvragen wat ze zelf (kunnen) doen aan deze problemen.
Buurtpreventie wil zeggen dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de buurt.
Een leefbare buurt betekent dat mensen zich zowel prettig als veilig voelen in hun
eigen woonomgeving.
Veel bewoners zijn bereid aan Buurtpreventieactiviteiten mee te doen, zoals het
signaleren van problemen en het bijhouden van hun straat. Buurtpreventie kan
hierbij ondersteunen door acties op te zetten en de mentaliteit bij de bewoners te
veranderen.
Buurtbewoners leren elkaars namen kennen, het anonieme verdwijnt. Er ontstaan
netwerken tussen bewoners, zodat men weer op elkaar kan terugvallen als dat
nodig is. Met Buurtpreventie kan sociale controle ontstaan die gebaseerd is op
goed nabuurschap.
In nogal wat plaatsen is te zien dat buurtpreventie hét antwoord is op problemen op
het gebied van veiligheid en leefbaarheid op wijkniveau. In de gemeente Bladel
hebben we sinds 2013 een Buurtpreventienetwerk dat de gehele gemeente omvat
en daar zijn we trots op. Dit netwerk, de inzet van vrijwilligers en de goede
samenwerking tussen de burgers, gemeente en de politie heeft er mede voor
gezorgd dat de gemeente Bladel de veiligste gemeente in de regio Brabant
Zuidoost is.
Inmiddels beschikken alle wijken over een Buurtpreventie WhatsAppgroep. Meldt u
hiervoor aan bij de beheerder van de Appgroep voor uw wijk. Uw wijkcoördinator
kan u daar meer over vertellen. Ook bestaat
er inmiddels een actuele
Facebookpagina van Buurtpreventie Bladel, waar u relevante nieuwsberichten kunt
vinden.

De voordelen van Buurtpreventie
 Met Buurtpreventie bouw je aan de leefbaarheid in de buurt; het verbetert wat
niet goed is en behoudt wat wel goed is.
 De wensen die in de buurt leven met betrekking tot verkeer, milieu,
misdaadpreventie, jeugdzorg e.d. zijn gemakkelijk te inventariseren en kunnen
als gezamenlijke wens aan de verantwoordelijke instellingen kenbaar worden
gemaakt.
 Afstemming
tussen
individuele,
gezamenlijke
en
gemeentelijke
verantwoordelijkheid wordt zodoende mogelijk.
Buurtpreventie kan echter alleen goed functioneren als er voldoende draagvlak is in
de buurt.

Zelf uw steentje bijdragen?
Uiteraard is het altijd mogelijk om uw steentje bij te dragen als vrijwilliger van
Buurtpreventie. Het kost weinig tijd, maar het heeft een grote impact. Neem
hiervoor contact op met de coördinator in uw wijk of met de gemeentelijk
coördinator Buurtpreventie via: buurtpreventie@bladel.nl óf telefonisch via 0497361636.

4. De taakverdeling in de wijk
Voor het slagen van een Buurtpreventieproject is het nodig dat de taken goed
verdeeld zijn. Dat is belangrijk voor de actieve vrijwilligers, maar ook voor de
bewoners, de politie en de gemeente.
Doorgaans is er sprake van de volgende functies:
 Coördinator in de wijk
 Contactpersonen in de wijk

Taken wijkcoördinator






Neemt contact op met de gemeente indien de buurt een project ter verbetering
van de leefbaarheid op wil starten;
Belegt bijeenkomsten met de contactpersonen;
Verzamelt klachten uit de buurt;
Koppelt klachten terug naar de contactpersonen, de gemeente en de wijkagent;
Bespreekt de aanpak van klachten met de netwerkinspecteur.

De coördinator is de drijvende kracht binnen het Buurtpreventieproject. Op de
website www.bladel.nl/buurtpreventie kunt u zien wie uw wijkcoördinator is.

Taken contactpersonen





Aanspreekpunt voor de bewoners in de eigen straat;
Verzamelen klachten en koppelen deze terug naar de wijkcoördinator;
Informeren bewoners over wat er met de door hen gemelde klacht is gedaan;
Verwelkomen nieuwe bewoners.

De contactpersonen hoeven niet zelf de problemen op te lossen en voeren niet zelf
overleg met instanties. Zij zijn wel de ogen en oren van Buurtpreventie en kunnen
deelnemen aan de Buurtpreventie-acties.

5. Mogelijkheden tot melden
Er zijn verschillende manieren om uw klachten, vragen en aandachtspunten te
melden. Bij Buurtpreventie-gerelateerde meldingen is er overleg met de politie,
coördinator en gemeente wat er met de melding kan worden gedaan. U ontvangt
hierover steeds bericht.

Melden bij de politie



Bel 112 bij een alarmsituatie waarbij direct hulp geboden moet worden (het
landelijk alarmnummer voor politie, brandweer en GDD).
Bel 0900-8844 in andere situaties (bijv. auto’s die niet in de straat thuis horen of
mensen die zich op een vreemde, verdachte manier bij u in de buurt ophouden).

Melden bij de gemeente
 Op www.bladel.nl of in de mobiele app is het Klacht- en meldpunt te vinden. Hier
kunt u melding maken van allerlei zaken zoals schade aan wegmeubilair,
verstopte straatriolering, klachten over groenonderhoud, openbare verlichting,
schade aan voetpaden, fietspaden, straten, etc.
 De Gemeentelijke Buurtpreventiecoördinator van gemeente Bladel, te bereiken
via 0497-361636 of buurtpreventie@bladel.nl.
 Voor zaken die een gevaarlijke situatie opleveren, kunt u dag en nacht de
calamiteitenlijn bellen op 0497-361444.

Melden bij uw wijkcoördinator
Uiteraard kunt u ook altijd uw melding doen bij uw wijkcoördinator. De adressen en
telefoonnummers kunt u terugvinden op de website van de gemeente
www.bladel.nl/buurtpreventie. De wijkcoördinator kan u misschien direct helpen of
de melding doorzetten naar de juiste organisatie, zoals politie of de gemeente.

Buurtpreventie-WhatsAppgroep
Om verdachte situaties snel te kunnen delen met de wijkbewoners is in alle wijken
een Buurtpreventie-WhatsAppgroep actief. Naast een eerste melding aan de politie
via 0900-8844 worden alle aangesloten wijkbewoners direct geïnformeerd over
een verdachte situatie. We proberen ook op die manier een stukje extra veiligheid
te creëren voor onze wijkbewoners.
Wilt u graag aansluiten bij de WhatsAppgroep in uw wijk?
Neem contact op met uw wijkcoördinator. U krijgt de instructies
en de spelregels toegestuurd en wordt toegevoegd in de
desbetreffende WhatsAppgroep.

6. Belangrijke contactgegevens
Alarmnummer (als iedere seconde telt):
112
Politie:
0900-8844
Gemeentehuis:
0497-361636
Calamiteitenlijn gemeente:
0497-361444
Gemeentelijk coördinator Buurtpreventie:
0497-361636 of via buurtpreventie@bladel.nl
Door u in te vullen:
Wijkcoördinator Buurtpreventie (zie www.bladel.nl/buurtpreventie):
…………………………………………………………………..
Contactpersonen Buurtpreventie (vraag dit na bij de gemeente of uw wijkcoördinator):
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Beheerder WhatsAppgroep (vraag dit na bij de gemeente of uw wijkcoördinator):
…………………………………………………………………..

