
Iedereen wil graag wonen in een leuke en veilige 

wijk. 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
Lid worden

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



U wilt lid worden van een buurtpreventieteam? 
Dat kan! Dit wordt dan aan u gevraagd:
- U bent meerderjarig (18 jaar of ouder)
-  U woont in de wĳk of buurt waar het 

buurtpreventieteam actief is (of van start gaat)
-  U bent integer, betrouwbaar en van onbesproken 

gedrag (u heeft geen bezwaar tegen verificatie door 
de coördinator bĳ de politie)

-  U bent bereid deel te nemen aan de cursus 
buurtpreventie. De cursus duurt twee avonden en er 
zijn voor u geen kosten aan verbonden

-  Vanuit WijZijn Roosendaal wordt aan u een 
deelnemersbewĳs, buurtpreventiehesje, een 
zaklamp en een notitieboekje ter beschikking 
gesteld. Deze middelen blĳven eigendom van de 
gemeente en dienen bĳ beëindiging deelname te 
worden ingeleverd bĳ WijZijn Roosendaal

-  U bent bereid deel te nemen aan periodieke voet/
fietsronde in de wĳk of buurt (het rooster wordt door 
de coördinator van uw team opgesteld)

-  De voet/fietsrondes worden met twee deelnemers 
uitgevoerd

-  Tĳdens de voet/fietsronde draagt u het 
buurtpreventiehesje

-  U dient zich tĳdens de voet/fietsronde te onthouden 
van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of 
provocerend gedrag

-  U nuttigt geen alcoholische dranken of andere 
geestverruimende middelen voor of tĳdens de voet/
fietsronde

-  Tĳdens de voet/fietsronde besteedt u onder andere 
aandacht aan:

Defect/vernield straatmeubilair 
(speelvoorzieningen, verlichting, prullenbakken 
etc)
Overlastgevende groepen (jongeren)
(grof)vuil / gedumpt afval
Zorg voor 
Ongewenst of opvallend gedrag van individuen
Preventief toezicht ter voorkoming van overlast  
en crimineel gedrag

-  Geconstateerde feiten meldt u na afloop van de 
voet/fietsronde via het meldingsformulier aan de 
coördinator

- Bĳ een verdachte situatie of heterdaad belt u 
onmiddellĳk de politie via 1-1-2 

- Bĳ constatering van andere strafbare feiten (niet 
heterdaad) belt u de politie via het algemene nummer 
0900-8844.  

-Defecte straatverlichting meldt u via 
http://storing.moononline.nl/gemeenteroosendaal 

-Problemen, irritaties en verbeteringen voor de gemeente 
meldt u via de BuitenBeterApp 

- U kunt op vrĳwillige basis deelnemen aan cursussen 
zoals: verkeersregelaar, omgaan met agressie  en

 
Homesafety Check

Coördinator zĳn van een buurtpreventieteam; 
wat wordt er van u verwacht?
- U voldoet aan de eisen voor deelname als lid
-  Verzorgt de communicatie tussen het 
team en de partners als gemeente, politie, 
woningbouwcorporatie, bewonersplatform etc

-  Zorgt dat door leden gemelde  
worden doorgegeven aan de betrokken partners en 
archiveert de meldingen

- Maakt het rooster voor de loop/fietsrondes
-  Onderhoudt samen met de  
ondersteuner het ledenbestand

-  Organiseert een keer per jaar een evaluatiebijeenkomst 
 -  Neemt 1x per kwartaal deel aan het 
coördinatorenoverleg

-  Coördineert op teamniveau de deelname aan 
integrale projecten

-

 

Coördineert op teamniveau de deelname aan 
cursussen, workshops en informatiebĳeenkomsten

Wilt u meer informatie of aanmelden kijk op 
www.buurtpreventieroosendaal.nl,
mail naar buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl 
of bel 140165.  
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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


