September 2015

NIEUWSBRIEF BUURTPREVENTIE
De politie en en de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem houden u graag op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied van buurtpreventie. Heeft u nog vragen? Dan horen wij graag van u!

De nieuwsbrief Buurtpreventie
verschijnt elk kwartaal en is
een uitgave van de samenwerkende gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem.
De coördinatoren van de buurtpreventieteams in de drie
gemeenten ontvangen deze
nieuwsbrief digitaal. Zij sturen
deze door naar de straatcontactpersonen en bewoners
in hun wijk. De nieuwsbrief
wordt ook toegestuurd aan de
partners, zoals de politie en de
woningbouwcorporaties.
De drie gemeenten en de politie
maken zich graag samen met u
sterk voor een leefbare en een
veilige
woonomgeving.
Wij
hopen dat we op u als bewoner
kunnen rekenen!
- Joost Verschuren
(gemeente Aalburg)
 j.verschuuren@aalburg.nl
 0416-698760
- Ester de Ridder
(gemeente Werkendam)
 ester.de.ridder@werkendam.nl
 0183-507248
- Mirjam van Milligen
(gemeente Woudrichem)
 mmilligen@woudrichem.nl
 0183-308246
- Dennis Roepan
Politieteam Dongemond

Start van drie nieuwe buurtpreventieteams
In juni zijn er drie nieuwe buurtpreventieteams officieel van start gegaan:
Herman de Ruyterweg in Sleeuwijk, de Molenwijk in Almkerk en de Grotestraat
in Veen. Het startschot werd gegeven door respectievelijk de burgemeesters
Haasjes – Van den Berg, Noordergraaf en Naterop.
Ook de politie en coördinatoren van andere teams waren aanwezig. Bij enkele
starts woonden ook raadsleden en ondernemers van het Keurmerk Veilig
Wonen de start bij. Er staan nog diverse initiatieven in de startblokken. Wij
hopen nog meer teams aan u voor te stellen in een volgende nieuwsbrief!
Herman de Ruyterweg, Sleeuwijk
Buurtpreventieteam
Herman
de
Ruyterweg is het tweede team in
Sleeuwijk en bestaat uit enthousiaste
coördinatoren die zich richten op de
veiligheid in de wijk. Het team is
opgericht na een avond met de exinbreker Evert Jansen in de Bolderik
in Sleeuwijk.
Molenwijk, Almkerk
Ook in Almkerk is een tweede team
van start gegaan: buurtpreventieteam
Molenwijk. Het team bestaat uit zes
actieve initiatiefnemers. Zij richten
zich niet alleen op de veiligheid in hun
wijk, maar ook op leefbaarheid: meer
omzien naar elkaar.
Grotestraat, Veen
Buurtpreventieteam Grotestraat is het
eerste team in Veen. Ook hier richt
men zich op veiligheid, maar ook op
het behouden en verbeteren van de
onderlinge contacten zodat jong en
oud zich betrokken blijven voelen.

Meld u aan voor BURGERNET!
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, politie en
gemeenten om de veiligheid in ons gebied te verbeteren.
Via Burgernet vraagt de politie regelmatig uw hulp bij
bijvoorbeeld een vermissing van een persoon, de diefstal
van een auto of na een woninginbraak. U vormt de oren
en ogen in uw buurt en daarmee is uw informatie van
grote waarde voor de politie. Gemeenten kunnen u via
Burgernet informeren of alarmeren indien nodig.

U kunt zich voor Burgernet aanmelden via de website
www.burgernet.nl/aanmelden. Hier kunt u uw gegevens
opgeven en uw voorkeuren aangeven. Ook vindt u er een
uitgebreide beschrijving van de manier waarop Burgernet
werkt. Hoe meer deelnemers, hoe meer vermissingen er
kunnen worden opgelost en hoe beter criminaliteit kan
worden aangepakt. Wij rekenen op u!

Kort nieuws over buurtpreventie
-

In de zomereditie van het bewonersmagazine
Meanderen van Woonservice Meander wordt
aandacht besteed aan buurtpreventie. Hiervoor
zijn de politie en de contactpersonen voor de
teams bij de gemeenten geïnterviewd. U kunt het
magazine lezen via www.woonservicemeander.nl.

-

In juni is er een avond georganiseerd voor de
coördinatoren van de buurtpreventieteams. Het
was een nuttige avond waarin ervaringen werden
uitgewisseld. Ook is er een korte training gegeven
over weerbaarheid en assertiviteit.

-

In de eerste helft van dit jaar is er een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar buurtpreventie in de
drie gemeenten. Er wordt bekeken hoe de
aanbevelingen uit het onderzoek kunnen worden
ingevuld, zodat buurtpreventie nog verder kan
worden verbeterd.

-

Op maandag 12 oktober
wordt het spel Boef in de
Wijk weer georganiseerd.
Dit keer in Woudrichem.
Wij nodigen ook deze keer
alle buurtpreventieteams
weer van harte uit om mee
te spelen! Het spel start
om 19:00 uur vanuit het
gemeentehuis.

Voorlichtingsavonden ex-inbreker
Dit najaar komen er weer voorlichtingsavonden met exinbreker Evert Jansen. Tijdens zo’n avond geeft hij tips
tegen woninginbraken, leert hij u om als een inbreker
naar uw woning te kijken en zet hij u aan het denken over
de beveiliging van uw woning. Eerdere voorlichtingsavonden waren druk bezocht en de reacties waren erg
positief.

Keurmerk Veilig Wonen
Deze zomer is er regelmatig ingebroken bij woningen
waarvan de bewoners op vakantie waren. Dit is onder
normale omstandigheden al erg vervelend. Een inbraak
terwijl u in Italië op een strand zit of met de caravan door
Frankrijk rijdt, is mogelijk nog vervelender.
Indien u uw huis beveiligt via het Keurmerk Veilig Wonen
is de kans op een geslaagde inbraak 50% tot 90% kleiner
dan in woning zonder dit certificaat. Zelfs als u slechts
gedeeltelijk maatregelen met behulp van het keurmerk
neemt, maakt u het inbrekers een stuk lastiger.

Evert Jansen brengt een bezoek aan onze gemeenten op:
-

5 oktober, Phoenix in Hank
6 oktober, Brabantse Land in Rijswijk
19 oktober, Wapen van Emmickhoven in Almkerk
4 november, Middelpunt in Dussen
5 november, Prinsentuin College in Andel
12 november, dorpshuis Teratina in Eethen

De avonden beginnen om 19:30 uur (inloop 19:00 uur).
Na afloop zullen er ondernemers van het Keurmerk Veilig
Wonen aanwezig zijn. Wij hopen ook u een van deze
avonden te mogen verwelkomen!

In de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem
zijn er vier ondernemers gecertificeerd voor het uitgeven
van het Keurmerk Veilig Wonen. Zij helpen u onder meer
met het verbeteren van uw hang- en sluitwerk en geven u
preventietips op maat.
Voer uw postcode in op de landelijke website van het
keurmerk (www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf) voor
de contactgegevens van de vier ondernemers:
-

W. Schelle Timmerwerken
Verduijn: Bouwen Met Passie
Teus v/d Berg Aannemersbedrijf
Multimate, vestiging Werkendam

