Buurtpreventie
Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving?
Als inwoner kunt u daaraan bijdragen. Via een buurtpreventieteam. Buurt
preventie zorgt samen met gemeente, politie, woningstichting en andere
maatschappelijke organisaties voor een leefbare en veilige buurt waarin
het fijn is om te wonen. In deze folder leest u meer over buurtpreventie en
hoe u zich kunt aanmelden als buurtpreventielid of coördinator.

Wat is buurtpreventie?
Een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt
vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid
en veiligheid in de eigen woonomgeving.

Voorbeelden zijn onder andere:
• in gesprek gaan met (hang)jeugd;
• signaleren en melden van onveilige of
verdachte situaties in en rond woningen;
• signaleren van drugsoverlast;
• signaleren en melden van onveilige
verkeerssituaties;
• toezicht op woningen bij langdurige
afwezigheid van bewoners;
• signaleren van langdurig
(fout)geparkeerde auto’s.

Samen zorgen voor een
veilige buurt waarin het fijn
is om te wonen
De gemeente ziet inwoners als belangrijke
partners bij het hebben van veilige en leefbare buurt. Buurtpreventie is een vorm van
burgerparticipatie, waarbij inwoners zich
op vrijwillige basis inzetten voor hun eigen
buurt. Het doel van buurtpreventie is
het vergroten van het informeel toezicht.
De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt
aan het veiligheidsgevoel.

De inwoners die deelnemen aan een
buurtpreventieteam nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid
en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen,
weten te vinden en aanspreken is hierbij
erg belangrijk.
Buurtpreventie is onderdeel van een netwerk
in uw wijk en geen project van alleen
inwoners, gemeente of politie. Het succes
van buurtpreventie is mede afhankelijk van
de samenwerking tussen de verschillende
partners. Buurtpreventie functioneert zelfstandig binnen een netwerk, en per wijk zal
dit netwerk verschillen.

Wat wordt er van u
verwacht?
• Als lid van een buurtpreventieteam bent
u bereid om geregeld (of op afgesproken
tijden) een ronde door de wijk te lopen.
• Buurtpreventieleden zijn tijdens hun
rondes extra ogen en oren, maar gedragen
zich als ‘gewone’ bewoners.
• Buurtpreventieleden nemen geen enkel
risico en beperken zich tot het melden van
verdachte personen en/of situaties aan
relevante professionele organisaties of de
coördinator.
• Leden van een buurtpreventieteam kunnen
ook deelnemen aan lopende politieprojecten of speciale acties.
• De kracht van buurtpreventie zit in het
je buiten gezamenlijk laten zien. Echter,
ook bewoners die vanuit de eigen woning
verdachte situaties willen melden, kunnen
deelnemen aan een project buurtpreventie.

Wat is buurtpreventie
zeker niet?
Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners het heft in
eigen hand nemen, zonder enige afstemming
met de wijkagent.

Hoe gaat het in z’n werk?
• Ieder buurtpreventieteam heeft een coördinator; dit is een actieve wijkbewoner die
optreedt als contactpersoon voor de professionele organisaties, zoals de politie en
de gemeente. De buurtpreventiecoördinator
is het eerste aanspreekpunt voor het team
en zorgt ervoor dat de afhandeling van meldingen wordt teruggekoppeld aan het team.

• Buurtpreventieleden maken zelf onderling afspraken over wie de contactpersoon
is en hoe en wanneer zij bij voorkeur
gezamenlijk actief zijn. De coördinator
zorgt ervoor dat de buurtpreventieleden
weten wat er van hen verwacht wordt en
wanneer (o.a. roosters maken).
• De wijkagent is het aanspreekpunt voor
de lokale meldingen over politiegerelateerde
zaken die het buurtpreventieteam signaleert. De meldingen worden vastgelegd
in het registratiesysteem van de politie.
Het buurtpreventieteam wordt, via de coördinator, door de wijkagent op de hoogte
gehouden over de afhandeling.
• Het buurtpreventieteam kan (versneld)
een beroep doen op de politie, ook als de
wijkagent geen dienst heeft. Mochten er
ongeregeldheden zijn die directe afwikkeling vereisen, dan kunnen buurtpreventieleden bellen. Bij spoedzaken natuurlijk 112.
• De gemeente neemt meldingen over
de openbare ruimte van het buurtpreventieteam in behandeling en koppelt terug
over de voortgang. Daarnaast stelt de
gemeente diverse materialen en voorzieningen beschikbaar, zoals borden
‘Attentie Buurtpreventie’, zaklantaarns,
veiligheidshesjes, notitieblokjes en overlegruimtes. Het buurtpreventieteam kan
naar eigen behoefte gebruik maken van
dit aanbod.

Lid worden?
Wilt u meer doen voor uw wijk of buurt en
bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving? Wordt dan lid van buurtpreventie!
Verzamel buurtbewoners om u heen en
doe vervolgens een beroep op de gemeente
om buurtpreventie in uw eigen wijk vorm
te geven. Maak uw interesse kenbaar via
info@moerdijk.nl of tel. 14 0168.
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