Buurtpreventie team Dirksland is op zoek naar jou

Wat is buurtpreventie?
Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt. De
bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals
vernielingen, overlast en woninginbraken worden bestreden of liever, worden voorkomen.
Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar je woont.
Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open houden in je eigen belang en dat van
de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op
het privéleven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico
en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. We mogen dus niet
ongevraagd huizen en tuinen betreden!
Hoe werkt het?
We lopen altijd minimaal met twee personen. Niet alleen voor de gezelligheid maar ook om elkaar te
helpen. Iedereen krijgt een rooster en een deelnemerslijst met daarop onze namen, telefoonnummers
en eventueel e-mailadressen. Het is de bedoeling dat degene die op het rooster staan met elkaar
contact hebben om af te spreken hoe laat je gaat lopen en waar je start. Kan je onverwachts niet dan
ruil je zo ruim mogelijk van tevoren met iemand en geeft dit even door aan de deelnemer waarmee je
volgens het rooster zou moeten lopen. Als iedereen zijn verantwoording hierin neemt blijft het allemaal
soepel verlopen qua planning.
Mensen aanspreken
We spreken mensen op een respectvolle manier aan om hen te attenderen op onveilige situaties in en
rondom de woning of op ongewenst gedrag. Je kan ook tips geven om een inbraak te voorkomen.
Als hangjongeren eventueel overlast bezorgen kan je daar op aanspreken en als je dat liever niet doet
kun je dit signaleren en doorgeven aan de wijkagent, coördinator of de gemeente. Op deze manier
willen we als buurtpreventieteam de veiligheid bevorderen, zodat het gezellig blijft in de buurt.

Waar kun je op letten?
Het buurtpreventieteam besteedt aandacht aan onveilige en verdachte situaties maar
bijvoorbeeld ook aan:










kapotte verlichting
losliggende stoeptegels, gaten in de weg;
gevaarlijke begroeiing;
langdurig gesloten gordijnen;
kinderen die te laat alleen op straat zijn;
Illegaal gedumpt afval;
donkere hoekjes;
overlast van hangjongeren.

Veiligheidsjas
Deelnemers dragen tijdens het houden van toezicht een veiligheidsjas die we in bruikleen hebben
gekregen van de gemeente, met daarop de tekst “buurtpreventie”. Door zichtbaar met de jas te lopen
verstoppen inbrekers zich misschien, maar de bevolking ervaart het als een veilig idee, het schrikt
buitenstaanders af en je bent goed zichtbaar voor het voorbijkomende verkeer (eigen veiligheid).
Verdachte personen?
Zie je verdachte personen of auto’s langzaam zoekend rondrijden dan kun je besluiten 112 te bellen.
Schrijf in ieder geval het kenteken, het merk en de kleur van de auto op, maar denk vooral aan je
eigen veiligheid. Spreek van te voren even af wie in dit soort gevallen 112 belt. De beller wordt door de
dichtstbijzijnde politiesurveillance teruggebeld en blijft aan de lijn totdat de politie gearriveerd is.
Verdachte situaties
Zie je openstaande ramen, slechte verlichting, opklimmogelijkheden, niet afgesloten (tuin)deuren van
schuren en huizen of fietsen, dan kun je een kaartje door de bus gooien waarop je aankruist wat in
jouw ogen onveilig is.
Gebruik je zaklamp waar nodig, maar schijn niet bij mensen onnodig naar binnen.
Straatverlichting
Als je kapotte straatverlichting ziet en je wilt dat dit wordt doorgegeven aan de gemeente dan moet je
het volgende registreren: straatnaam, lantaarnpaalnummer, één of meerdere masten of nog andere
nuttige informatie zoals de ligging ter hoogte van een opvallend object. Geef deze gegevens dan door
aan de coördinator. Hij of zij verzamelt deze gegevens en geeft die dan door aan de gemeente, dit om
te voorkomen dat we allemaal dezelfde lantaarnpaal gaan melden.
Van gemeente geleend materiaal
Deelnemers die onverhoopt besluiten te willen stoppen worden gevraagd dit te melden bij de
(plaatsvervangend) coördinator. De jas en eventuele andere uitgereikte materialen graag weer
inleveren bij de Gemeente, zodat een nieuw teamlid daar weer gebruik van kan gaan maken.
Het is altijd mogelijk om een proefrondje mee te lopen, neem dan contact op met een van de
coördinatoren!
We wensen iedereen veel plezier en wijsheid toe!
Contact gegevens voor Dirksland:
Coördinatoren: Jaap Westhoeve en Jose Wessling
Email: buurtpreventiedirksland1@gmail.com

