BUURTPREVENTIE

Extra ogen
en oren in
uw wijk

Iedereen wil graag wonen in een leuke en veilige wijk.
AIs 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.

Wat is
buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van
sociaal toezicht door bewoners in
de eigen buurt. U helpt de politie,
gemeente, woningcorporaties en
andere professionele organisaties
met het bestrijden van criminali
teit, vandalisme, ordeverstoringen,
ergernissen en angst met als doel:
een veilige en leuke buurt.

enkel risico en u beperkt zich tot het melden
van verdachte personen en situaties aan
professionele organisaties. Dit kunnen ook
meldingen zijn van graffiti of andere zaken
die de leefbaarheid beïnvloeden.
Door deze meldingen kunnen de profes
sionele 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.

Zelforganiserend

Binding aan de buurt

In Roosendaal zijn al buurtpreventieteams
actief waarbij u zich kunt aansluiten. U kunt
ook zelf een buurtpreventieteam organi
seren. De gemeente helpt mee om dit te
faciliteren. Ook plaatst de gemeente borden
met ‘Attentie Buurtpreventie’ in de wijken
waar een buurtpreventieteam actief is.

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.

Zichtbaar

Wilt u meedoen?

U maakt zelf onderling afspraken over de
organisatie van het buurtpreventieteam.
Bijvoorbeeld: wie is het contactpersoon
voor de politie? Waar en wanneer bent
u buiten zichtbaar. De kracht van buurt
preventie zit in het samenwerken en
gezamenlijk zichtbaar zijn.

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.
Meld uw interesse via e-mail of telefonisch:
buurtpreventie@roosendaal.nl of via 14 0165
(Mariëtte Monsieurs).

Samen sterk
www.buurtpreventieroosendaal.nl
Buurtpreventieleden gedragen zich als
‘gewone’ bewoners. U neemt dus geen

