
Meer informatie

Bent u na het lezen van deze folder nieuwsgierig geworden
of wilt u weten of buurtpreventie iets is voor uw buurt, neem
dan contact op met de politie via 0900-8844 en vraag naar
uw buurtagent.



Vooraf

Een veilige woonomgeving is een zaak van de gemeente,
de bewoners en politie. Bewoners kunnen veel doen aan
een veilige woonomgeving, meer dan zij zelf misschien
denken. Zo kunnen bewoners met elkaar en gesteund door
de politie en de gemeente, aan buurtpreventie doen.

Buurtpreventie betekent, kort gezegd, dat bewoners scherp in de gaten
houden wat er in hun directe omgeving gebeurt. Door die waakzaamheid
vallen zaken die ongewoon zijn of die niet kloppen extra snel op.
Een goed contact met de politie en de gemeente zorgt er voor dat er
snel wordt ingespeeld op de signalen van de bewoners.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie betekent dat bewoners zich actief inzetten voor
de veiligheid in hun buurt. Met elkaar vormen zij een veiligheids-
netwerk. Bij toerbeurt gaan de leden van dit netwerk de straat op
om in hun buurt te surveilleren. Zaken die hen opvallen op het gebied
van veiligheid worden genoteerd en later doorgespeeld aan de politie.
Als dat nodig is kunnen surveillerende bewoners tijdens het lopen
van hun ronde telefonisch contact opnemen met de politie.

Wat is buurtpreventie niet?

Bewoners die met elkaar een veiligheidsnetwerk vormen, zijn
geen burgerwacht. Zij dragen geen uniformen of wapens. De surveillan-
cerondes die zij lopen, zijn er voor bedoeld de buurt veiliger te maken.
Het betrappen en aanhouden van criminelen is geen doel van de buurt-
preventie.

Buurtpreventie; hoe, wanneer en waarom

Bewoners in een buurt of wijk kunnen zelf het voorstel doen om
een veiligheidsnetwerk in het leven te roepen. Voorwaarde is wel
dat de politie en de gebiedsmanager van de gemeente hiermee
instemmen. De politie en de gebiedsmanager van de gemeente moeten
het veiligheidsnetwerk immers ondersteunen. De aanleiding om een
veiligheidsnetwerk in het leven te roepen is vaak een probleem
waarmee veel mensen kampen, bijvoorbeeld een reeks inbraken.

Het idee om een veiligheidsnetwerk in een buurt of wijk te vormen
kan ook van de politie komen. In dit geval organiseert de politie, samen
met de gebiedsmanager van de gemeente, een informatieavond om
de belangstelling te peilen en bewoners te motiveren.

Praktische afspraken

Bewoners die met elkaar een veiligheidsnetwerk oprichten, wijzen binnen
hun groep een coördinator aan. De coördinator is het aanspreekpunt
voor de politie en de gebiedsmanager van de gemeente.

Voordat ze aan de slag gaan, stellen de bewoners met de politie en
de gemeente vast wanneer zij in hun wijk of buurt actief zullen zijn.
Bij voorkeur heeft de buurtagent dienst wanneer de bewoners hun
surveillancerondes lopen. Als de buurtagent op zo'n moment niet
zelf aanwezig kan zijn, wordt er voor vervanging gezorgd. Er is dus
altijd een directe verbinding tussen bewoners en de politie in de wijk.

Bewoners, politie en gemeente bespreken gezamenlijk het resultaat
van de buurtpreventie. Dit biedt kansen op verbetering en professiona-
lisering. Bij deze evaluatie wordt niet alleen gekeken naar wat er is
bereikt op het gebied van veiligheid, maar ook naar de betrokken-
heid van de bewoners en de samenwerking tussen bewoners, politie
en gemeente.


