
BUURTPREVENTIE
Wie wil er nu niet prettig wonen in een veilige omgeving? Door buurtpreventie kunt u 
als bewoner daaraan bijdragen. Buurtpreventie zorgt samen met gemeente, politie en 
woningstichting voor een leefbare en veilige buurt waarin het fijn is om te wonen. In 
deze folder leest u meer over buurtpreventie en hoe u kunt deelnemen.

WAT IS BUURTPREVENTIE?
Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door bewoners in de eigen buurt, 
omdat ze zich medeverantwoordelijk kunnen voelen voor de leefbaarheid en veiligheid 
in hun woonomgeving. U kunt daaraan bijdragen door verdachte of onveilige situaties 
tijdig te melden bij de bevoegde instanties, zoals de politie of de gemeente. Maar 
u kunt meer doen en lid worden van het buurtpreventieteam in uw buurt. Leden 
van een buurtpreventieteam herkent u aan een felgele jas of hesje met daarop de 
tekst ‘Buurtpreventie’. Voor het effect van buurtpreventie is het belangrijk dat ze 
goed zichtbaar zijn voor iedereen. In buurten die beschikken over buurtpreventie 
ziet u dit duidelijk met borden aangegeven. Buurtpreventie kan bijdragen aan het 
veiligheidsgevoel van mensen.

WHATSAPP BUURTPREVENTIE, HOE WERKT HET?
Een WhatsApp Buurt Preventie (WABP), is een 
WhatsApp-groep van bewoners met één of meerdere 
beheerders. Leden van zo’n groep, kunnen elkaar snel 
op de hoogte brengen van alarmerende situaties, 
zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.  
Op deze manier kunnen buren met elkaar op een 
laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden. Halderberge kent meerdere 
buurtpreventie-WhatsApp-groepen die door bewoners zelf zijn opgericht en worden 
beheerd. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de 
beheerder houdt hier toezicht op. Bij een alarmerende situatie wordt altijd direct 112 
gebeld. Deze buurtpreventie-WhatsApp-groepen zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld 
Nextdoor en andere (commerciële) initiatieven.

LID WORDEN?
Wilt u meer doen voor uw wijk of buurt en bijdragen aan een veilige woon- en 
leefomgeving? Wordt dan lid van een buurtpreventieteam of buurtpreventie-WhatsApp-
groep! Meerdere buurten in de gemeente Halderberge hebben al zo’n team of groep en 
zijn blij met u als nieuw lid! Heeft uw buurt nog geen buurtpreventieteam of WhatsApp-
groep, verzamel dan 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 
bij de coördinator buurtpreventie van de gemeente Halderberge via telefoonnummer  
14 0165 of buurtpreventie@halderberge.nl.

EEN VEILIGE BUURT IS ZAAK VAN IEDEREEN!

WAAR KAN IK IETS MELDEN? 

 Ħ Betrapt u iemand op heterdaad of vindt u de situatie verdacht, bel dan direct 112.

 Ħ Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844 (dag en nacht bereikbaar).

 Ħ Meld Misdaadanoniem: 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl

 Ħ Meld iets dat kapot is in de buurt, bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een 

defecte lantaarnpaal, parkeeroverlast, zwerfvuil, vernielingen, ongedierte of 

andere overlast bij de gemeente met de BuitenBeter-App op je smartphone of 

via de website www.halderberge.nl/meteen-melden.



SAMEN ZORGEN VOOR EEN VEILIGE BUURT WAARIN HET FIJN IS OM TE WONEN
De gemeente en de politie zien bewoners als belangrijke partners bij het zorgen voor 
een veilige en leefbare buurt. Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie, waarbij 
bewoners zich op vrijwillige basis inzetten voor hun eigen buurt. Door buurtpreventie 
nemen de sociale controle en de bewustwording van bewoners toe voor de veiligheid 
en leefbaarheid in de eigen woonomgeving. Als deelnemer van een buurtpreventieteam 
neemt u uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in uw 
buurt. U leert elkaar kennen, weet elkaar te vinden en durft elkaar zo nodig aan te 
spreken, iets dat erg belangrijk is. 

WAT WORDT ER VAN DE TEAMLEDEN VERWACHT?
Als lid van een buurtpreventieteam:
ĦĦ Bent u bereid om op afgesproken tijden de ronde door de wijk te lopen. U werkt altijd 

in tweetallen.
ĦĦ Kijkt u kritisch naar uw omgeving, staat u buurtgenoten te woord, spreekt u hen zo 

nodig aan bij onveilige situaties, maar gedraagt u zich verder als ‘gewone’ bewoner. 
ĦĦ Neemt u bij verdachte personen en/of situaties geen enkel risico en beperkt u zich 

tot het melden hiervan bij de bevoegde instanties en uw coördinator. 
ĦĦ Kunt u deelnemen aan bepaalde projecten in het kader van veiligheid.

Enkele praktische voorbeelden:
ĦĦ in gesprek gaan met (hang)jeugd;
ĦĦ signaleren en melden van onveilige of verdachte situaties in en rond woningen;
ĦĦ signaleren van drugsoverlast;
ĦĦ signaleren en melden van onveilige verkeerssituaties;
ĦĦ toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid van bewoners;
ĦĦ signaleren van langdurig (fout)geparkeerde auto’s.

WAT IS BUURTPREVENTIE ZEKER NIET?
Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm, waarbij bewoners het heft in 
eigen hand nemen of zonder afstemming met de wijkagent opereren. 

BUURTPREVENTIE, HOE WERKT DAT?
ĦĦ Ieder buurtpreventieteam heeft een zelf gekozen coördinator; dit is een actieve 

wijkbewoner die optreedt als contactpersoon voor de politie en de gemeente. De 
buurtpreventiecoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het team en zorgt voor 
de afhandeling van meldingen en de terugkoppeling hiervan aan het team.

ĦĦ Buurtpreventieleden maken onderling afspraken over hoe en wanneer zij tijd willen 
vrijmaken voor buurtpreventie. De coördinator zorgt ervoor dat de buurtpreventieleden 
weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer (o.a. roosters maken).  

ĦĦ Voor de lokale politiegerelateerde meldingen, is de wijkagent het aanspreekpunt. 
Daarbij is het van belang te weten dat alleen de meldingen die via de officiële 
kanalen (112 of 0900-8844) bij de politie binnenkomen, worden vastgelegd in het 
registratiesysteem van de politie. Het buurtpreventieteam wordt, via de coördinator, 
door de wijkagent op de hoogte gehouden over de afhandeling van de meldingen. 
Mochten er ongeregeldheden zijn die directe afwikkeling vereisen, dan bellen 
buurtpreventieleden direct 112.

ĦĦ Meldt een buurpreventieteam iets over de openbare ruimte, dan neemt de gemeente 
die melding in behandeling en koppelt naar de coördinator terug over de voortgang. 
Meldingen via de BuitenBeter-App worden direct via het systeem bij de gemeente 
geregistreerd en in behandeling genomen. 

Daarnaast zorgt de gemeente voor opleidingen voor buurpreventieteams en stelt de 
gemeente diverse materialen en voorzieningen beschikbaar, zoals borden ‘Attentie 
Buurtpreventie’, zaklantaarns en veiligheidshesjes. 


