
Iedereen wil graag wonen in een leuke en veilige 

wĳ k. Als bewoner kunt u daar zelf iets aan doen. 

Meldt u zich aan voor buurtpreventie en help mee 

om vernielingen, diefstal en inbraak in uw buurt te 

voorkomen.

Buurtpreventie
Extra ogen en oren in uw wĳ k

Gebruik ! ALERT volgens SAAR:

> S Signaleer

> A Alarmeer politie via 112

>  A App om je melding bekend te maken aan 

je groep (alleen voor actuele meldingen)

> R Reageer

Reageren betekent dat je indien mogelijk 

naar buiten gaat en een gesprek aangaat 

met de persoon in kwestie. De bedoeling is 

om zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen 

als dit veilig kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? Vul onderstaand tabel in en 

lever het in bij de buurtpreventie of meld je 

aan via buurtpreventie@nispeninfo.nl 

Ja, ik doe mee!
Naam

Voornaam

Adres

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Email

Er wordt dan contact met u opgenomen.

Doe mee!

NISPEN

Reageren betekent dat je indien mogelijk naar 
buiten gaat en een gesprek aangaat met de 
persoon in kwestie. De bedoeling is om zijn 
plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig 
kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? 
Meldt u aan bij een bestaande whats app groep 
(kijk op www.buurtpreventieroosendaal.nl voor 
alle bestaande groepen) of start een eigen groep! 

Meer informatie via 
buurtpreventie@traversegroep.nl 

Vul dit in en geef dit formulier aan een van de buurtpreventisten. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Roosendaal
Onderdeel van Traverse Groep



Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van sociaal 

toezicht door bewoners in de eigen buurt. 

U helpt de politie, gemeente, woning-

corporaties en andere professionele 

organisaties met het bestrĳ den van 

criminaliteit, vandalisme, ordeverstoringen, 

ergernissen en angst met als doel: een 

veilige en leuke buurt.

Zelforganiserend
In Roosendaal zĳ n al buurtpreventieteams 

actief waarbĳ  u zich kunt aansluiten. U 

kunt ook zelf een buurtpreventieteam 

organiseren. De gemeente helpt mee om dit

te faciliteren. U krĳ gt bĳ voorbeeld kaartjes 

met daarop belangrĳ ke telefoonnummers en 

tips. Ook plaatst de gemeente borden met 

‘Attentie Buurtpreventie’ in de wĳ ken waar 

een buurtpreventieteam actief is.

Zichtbaar
U maakt zelf onderling afspraken over de

organisatie van het buurtpreventieteam. 

Bĳ voorbeeld: wie is het contactpersoon voor 

de politie? Waar en wanneer bent u buiten 

zichtbaar? De kracht van buurtpreventie 

zit in het samenwerken en gezamenlĳ k 

zichtbaar zĳ n.

Samen sterk
Buurtpreventieleden gedragen zich als 

www.buurtpreventieroosendaal.nl ‘gewone’ bewoners. 

U neemt dus geen enkel risico en u beperkt 

zich tot het melden van verdachte personen 

en situaties aan professionele organisaties. 

Dit kunnen ook meldingen zĳ n van graffi ti 

of andere zaken die de leefbaarheid 

beïnvloeden. Door deze meldingen 

kunnen de professionele partners, zoals 

de politie, hun taak (nog) beter uitvoeren. 

Ook bewoners die vanuit de eigen woning 

verdachte situaties willen melden, kunnen 

deelnemen aan een buurtpreventieteam.

Binding aan de buurt
Met een buurtpreventieteam verhoogt u niet

alleen het veiligheidsgevoel. Ook het wĳ - 

gevoel met andere buurtbewoners wordt 

sterker. In een team staat u sterk en u geeft

  ĳz tad sredad elëitnetop naa fa laangis teh

de buurt beter kunnen vermĳ den door de 

grotere pakkans.

Wilt u meedoen?
U kunt meedoen als u 18 jaar of ouder 

bent en woont in de wĳ k of buurt waar het 

buurtpreventieteam actief is. Of als u zelf 

een team wilt opstarten. Meldt uw interesse 

bĳ  onderstaande contactpersoon, 

buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl.

of via 140165. 

Contactpersoon:..................................................... 

Tel/mail/adres:......................................................... 
 

Gebruik ! ALERT volgens SAAR:

> S Signaleer

> A Alarmeer politie via 112

>  A App om je melding bekend te maken aan 

je groep (alleen voor actuele meldingen)

> R Reageer

Reageren betekent dat je indien mogelijk 

naar buiten gaat en een gesprek aangaat 

met de persoon in kwestie. De bedoeling is 

om zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen 

als dit veilig kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? Vul onderstaand tabel in en 

lever het in bij de buurtpreventie of meld je 

aan via buurtpreventie@nispeninfo.nl 

Ja, ik doe mee!
Naam

Voornaam

Adres

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Email

Er wordt dan contact met u opgenomen.

Doe mee!

NISPEN

Reageren betekent dat je indien mogelijk naar 
buiten gaat en een gesprek aangaat met de 
persoon in kwestie. De bedoeling is om zijn 
plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig 
kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? 
Meldt u aan bij een bestaande whats app groep 
(kijk op www.buurtpreventieroosendaal.nl voor 
alle bestaande groepen) of start een eigen groep! 

Meer informatie via 
buurtpreventie@traversegroep.nl 

Vul dit in en geef dit formulier aan een van de buurtpreventisten. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Roosendaal
Onderdeel van Traverse Groep

Zelforganiserend
In Roosendaal zijn al buurtpreventieteams   

actief waarbij u zich kunt aansluiten. U 

kunt ook zelf een buurtpreventieteam              

organiseren. De gemeente helpt mee om dit

te faciliteren. Ook plaatst de gemeente borden

met ‘Attentie Buurtpreventie ’ in de wijken 

waar een buurtpreventieteam actief is.

U kunt meedoen als u 18 jaar of ouder

bent en woont in de wijk of buurt waar het 

buurtpreventieteam actie is. Of als u zelf

een team wilt opstarten. Meldt u interesse

bij onderstaande,

buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl

of via 0164-237056 (Ad van de Vrede).

www.buurtpreventieroosendaal.nl

Met een buurtpreventieteam verhoogt u niet

alleen het veiligheidsgevoel. Ook het wij-

gevoel met andere buurtbewoners wordt 

sterker. In een team staat u sterk en u geeft

het signaal af aan potentiële daders dat zij

de buurt beter kunnen mijden door de 

grotere pakkans.


