Uitnodiging bijeenkomst
wat gebeurt er in uw wijk! Wilt u daar invloed op hebben
Wijkcommissie Staatslieden & Zeehelden
Datum: woensdag 26 juni 2013
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Locatie: De Vondel
Beste buurtgenoten,
In onze Wijk- Staatslieden en Zeehelden bestaat een Wijkcommissie met een drietal bestuursleden.
De wijkcommissies is betrokken bij de Leefbaarheid en Veiligheid van haar woon omgeving en kan de
gemeente adviseren over allerlei zaken die in de wijk gebeuren zoals sociale veiligheid- en
leefbaarheid in de wijk.
Wij wonen in een fijne buurt! En daar zorgen we met zijn allen voor.
Helaas worden we ook geconfronteerd met minder gewenste ontwikkelingen zoals criminaliteit,
vandalisme en andere overlast. Wie herkent niet de voorbeelden van inbraak of schade aan uw auto,
diefstal of (pogingen tot) inbraak? Om onze woonomgeving leefbaar en veilig te houden vragen wij u
om zelf een steentje bij te dragen. Hoe u dat kunt doen leggen wij u uit met deze brief!
Op initiatief van een aantal buurtbewoners hebben we als wijkcommissies Staatslieden en
Zeehelden en wijkcommissie Dichters en Lanen in samenwerking tezamen met de gemeente
en de wijkagent een aanzet gemaakt om te komen tot een zogenaamd 'Buurtsignaleringsteam'.
Buurtpreventie
Bij buurtpreventie zorgen bewoners er samen met de politie en gemeente voor dat dieven, inbrekers
en vernielers minder gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Het gaat hier om een afgebakend gebied.
Wij zijn klein begonnen en zijn gestart met de Klokjeslaan en de Kortelaan en de straten die hier
tussen gelegen zijn. Voor buurtpreventie is draagvlak en een actieve opstelling van de bewoners
noodzakelijk. Wij denken dan ook dat kleinschaligheid de betrokkenheid van de bewoners bevordert.
Op termijn willen wij uitbreiden naar de andere delen van de wijk. Thans hebben wij een team van
een tweetal personen, die een grootdeel van de wijk op vrijdag-avond doorloopt.
Wat doet het buurtsignaleringsteam?
Het buurtsignaleringsteam is binnen de wijk alert op ongebruikelijke situaties en omstandigheden, zij
attenderen bewoners op inbraakgevoelige situaties (ladders, open ramen, onafgesloten auto’s ed.) en
daarnaast bieden zij een luisterend oor waar nodig. Leden van een buurtsignaleringsteam lopen in
minimaal tweetallen rond in de eigen wijk. Hiermee zijn zij een paar extra ogen van de politie en
gemeente. Het buurtsignaleringsteam houdt de politie, en de wijkagent, zo goed mogelijk op de
hoogte van criminaliteit en overlast in de woonomgeving. In probleemsituaties kan dan snel en direct
gereageerd worden (bijvoorbeeld meer politiesurveillances, rechercheonderzoek, volgen van
overlastgevende jongeren etc.). Verder staan de leden van het team de andere wijkbewoners met
raad en daad terzijde.
Wat doet de politie?
De politie heeft geregeld contact met het buurtsignaleringsteam zodat zij kunnen optreden.
Daarnaast geeft de politie ook voorlichting over inbraakpreventie en over hoe bewoners het beste
aangifte en melding kunnen doen.
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Wat kunt u als inwoner zelf doen?
Uiteraard kunt u lid worden van het buurtsignaleringsteam. Verder vindt u op bijv. de website van de
gemeente, tips om woning- of auto inbraak te voorkomen. Meldt u aan bij Burgernet. Neem contact op
met de wijkagent, politie of een lid van uw buurtsignaleringsteam bij onraad, vernielingen of geweld,
indien dit soort zaken zich in uw nabijheid afspeelt.
Doet u mee?
Op woensdag 26 juni 2013 organiseren wij om 20.00 uur in De Vondel een bijeenkomst waarin we
ons initiatief inhoudelijk verder willen toelichten. Tevens willen we op deze avond nagaan in hoeverre
u mee wilt werken aan het buurtsignaleringsteam. Uiteraard hopen wij op een groot aantal positieve
reacties zodat wij een signaleringsteam kunnen samenstellen. Immers, hoe meer buurtbewoners er
meedoen, hoe groter de kans is dat we problemen kunnen aanpakken en de veiligheid en
leefbaarheid van onze wijken verbeteren.
Agenda:
 Opening
 Korte terugblik op de afgelopen periode
 Buurtsignaleringsteam uitbreiding
 Als’t kan een uitbreiding bestuur- wijkcommissie
Rondvraag
 Afsluiting

U bent vanaf 19.45 uur welkom om een kop koffie te drinken.
Wij hopen dat u allen wilt reageren via e-mail zodat we weten wie we kunnen
verwachten.

Met hartelijke groet,

Wijkcommissie Staatslieden & Zeehelden
Website: http://staatsliedenzeehelden.nl
E-mail: info@staatsliedenzeehelden.nl

