
 

Buurtpreventie:  Horen, Zien en Melden  
Op 4 juni 2013 organiseerden wij een informatieavond over Buurtpreventie. Dit is het verslag . 
 
Aanleiding voor de avond :  
Momenteel ligt het aantal inbraken boven het gemiddelde in Moerdijk. Daarnaast horen we van 
inwoners verhalen over  (sociaal) onveiligheidsgevoel, over verkooppraatjes aan de deur, over 
autodiefstal,  de politie lijkt afwezig en is vrij onzichtbaar. Door alle ontwikkelingen zijn er volop 
nieuwe mogelijkheden, vooral via de sociale media. De Gemeente besteedt veel aandacht aan de 
“grote” veiligheid (HSL, Giftreinen, chemische bedrijven, industrieterrein, snelwegen, sluizen).  
Op zich prima maar de PvdA vindt dat er te weinig aandacht is voor de veiligheid in de buurt. De z.g. 
“kleine criminaliteit” heeft echter een heel hoge impact op het dagelijks leven van inwoners. Daarom 
moet dit op de politieke agenda komen.  

 
 
Doel van de avond:  
Inwoners informeren dat er meer mogelijk is, dat je zelf ook wat kan doen. Daarom is er eerst een 
start-avond waarin alles rondom dit thema voor het voetlicht komt. Daarna kunnen verder op 
wijkniveau of dorpsniveau concrete activiteiten  worden ontplooid.  Inwoners kunnen dan zelf 
buurtpreventieteams opzetten. 
 
Aanwezigen:  
Vertegenwoordigers van de politie (twee wijkagenten), van woningcorporatie Brabantse Waard, van 
de gemeente Moerdijk, van Buurtpreventieteam Oud-Oost in Zevenbergen, enkele ondernemers, 
bestuursleden van de Dorpsraad Fijnaart, Stadsraad Klundert en Stadsraad Hart voor Willemstad, een 
raadslid van OM, enkele PvdA-ers en enkele belangstellende inwoners.  Surplus Welzijn wilde graag 
aanwezig zijn maar was deze avond helaas verhinderd.  
 
Inleiding: 
Om te illustreren waar Buurtpreventie over kan gaan houdt Marjolein de Wit een inleiding. 
Vervolgens stellen  Nella Zwartbol  en Jos Stalenhoef  vragen aan  de verschillende aanwezigen.  Ook 
reageren de aanwezigen op elkaar. Zo ontstaat een interactief gesprek en wordt zoveel mogelijk 
informatie gedeeld. 
 



 
 
Samenvatting gesprek: 
Enkele aanwezigen vertellen over hun ervaringen met criminaliteit in hun buurt. We horen verhalen 
uit Klundert, Willemstad en Fijnaart over o.a brute inbraak, verdachte figuren. wietplantages, 
fietsendiefstal. De gemeente vult aan met cijfers: tot en met mei 2013 zijn  er in de gemeente 96 
inbraken, 2 geweldsmisdrijven, 33 geweldsincidenten en 11 zedenzaken geregistreerd.  
De aanwezigen voelen zich over het algemeen veilig in hun woonbuurt.  
Mevrouw Gerla van Buurtpreventie Oud-Oost licht uitgebreid toe het  project in haar buurt werkt en 
functioneert. Er is een coördinator waar alle meldingen samenkomen. Surveilleren is zeker niet het 
enige en zelfs niet het belangrijkste onderdeel van het project. Vooral het melden van afwijkende 
situaties en het verspreiden van die meldingen is essentieel.   
Wijkagent Dré van Romen heeft veel ervaring met Buurtpreventie en heeft heel veel tips.  Het is een 
samenspel tussen professionele organisaties en inwoners. Het initiatief wordt door inwoners zelf 
genomen, alleen dan heeft het goede kans van slagen. Samenwerken in de buurt houdt niet alleen de 
‘onrust ’uit je huis maar ook uit je buurt.  
De woningcorporatie staat positief tegenover buurtpreventie. Er kan bijvoorbeeld in hun magazine 
aandacht aan besteed worden. Ook kan Brabantse Waard meehelpen aan “schoon , heel en veilig” 
van de buurt.  
De gemeente wil vanaf oktober bijeenkomsten organiseren om meer Buurtpreventieprojecten te 
promoten. De gemeente wil ook een verbinding leggen met buurtbemiddeling.  
Sociale media en digitale zijn er tegenwoordig veel. Zij maken het mogelijk om heel snel informatie te 
melden en te verspreiden. Dit zijn heel handige hulpmiddelen bij Buurtpreventie. 
De maatschappelijke kosten van criminaliteit kunnen fors omlaag met goede buurtpreventie.  
Ook voor ondernemers kan het interessant zijn, vooral als deze in de buurt hun activiteiten 
uitoefenen. Des te meer ogen en oren, des te beter.  
 
Hieronder volgen nog de belangrijkste opmerkingen die van verschillende kanten zijn gemaakt .  
 

- Het is niet vrijblijvend 
- Het is vóór en dóór bewoners 
- Organiseer het vanuit de bewoners, zoek de “early adopters” 
- Als de plannen goed zijn is er draagvlak én acceptatie 
- Werk volgens een stappenplan, dit is er al en kan worden verkregen.  
- Per wijk of buurt is er Crime-mapping mogelijk door de politie. 
- Neveneffect is verandering en verbetering van de sociale cohesie 
- Woninginbraak is een z.g. “high-impact-crime” Heeft zeer veel emotioneel effect 
- Integrale/holistisch aanpak is een voorwaarde: het geheel is meer dan de som der delen, het 

één kan niet zonder het ander. 
- Er moet investeringsbereidheid van meerdere kanten zijn.  
- Doel is o.a. gespuis uit de woning en uit de buurt houden 
- Successen vieren is ook belangrijk 
- Begin met buurtpreventie op een plek waar de kans van slagen zeer groot is. Commitment 

van de bewoners is daarbij essentieel. 
- 1 Buurtpreventieteam kent 2 coördinatoren 
- De maatschappelijke kosten van 1 inbraak zijn ongeveer €5000  
- De gemeente moet regie nemen en faciliteren (hesjes, kosten bijeenkomst, kennisdag) 
- Sociale media zijn erg handige en belangrijk. Bewoners beginnen daar vaak zelf me. Denk aan 

Twitter, een Facebookpagina, een WhatsApp groep, emailgroep. Ook de Buiten-Beter-App 
van de gemeente is een goede aanvulling op buurtpreventie. Verder is er Burgernet, Amber-
Alert en wellicht nog andere twitteraccounts.  



- Ondernemers zouden ook mee kunnen doen maar hebben soms wat andere belangen. Maar 
uitnodigen is altijd goed. 

 
 
Hoe verder? 
 
De PvdA fractie heeft bij de Kadernota (= voorbereiding op de Begroting 2014) gevraagd om een 
budget te reserveren voor het mogelijk maken en ondersteunen van Buurtpreventie. De gemeente 
gaat vanaf oktober aan de slag. De Dorps- en Stadsraden kunnen dit onderwerp agenderen op hun 
vergaderingen en bevorderen dat mensen aan de slag gaan met Buurtpreventie. Sommige buurten 
zouden wellicht al aan een pilot kunnen beginnen. Bijvoorbeeld  (een deel van) het Kloosterblokje in 
Willemstad, Serena in Zevenbergen, de wijk rond Beukenlaan (Bomenbuurt) in Fijnaart. De PvdA 
overweegt om nog een avond over Buurtpreventie te houden in één van de andere kernen van de 
gemeente, zeker als de gemeentelijke regie niet van de grond komt.  
 
 


