
  
 

 
 
 

Buurtpreventie ……………………………………………………… 
Samen werken aan een veilige en leefbare buurt!  
 

Helpt u ook mee?  
 

Er is een nieuw buurtinitiatief ontstaan in ………………… om samen te werken aan een veilige en 
leefbare buurt.  
 
Wat is buurtpreventie? 
Bij buurtpreventie werken bewoners samen met gemeente en politie om de leefbaarheid, veiligheid en sociale 
betrokkenheid in de wijk te vergroten.  

 
Coördinatieteam 
In het coördinatieteam worden de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk besproken en wordt er gezamenlijk 
gezocht naar oplossingen. We streven er naar om in elke straat een straatvertegenwoordiger actief te hebben. 
Wilt u de rol van straatvertegenwoordiger vervullen? Of wilt u meewerken in het  coördinatieteam? Meld u 

dan aan via nat…………………! 
 
Wat kunt uzelf doen? 
Alle inwoners van de Natuurkundigenbuurt zijn de ogen en oren van de wijk. U kunt zelf ook een bijdrage 
leveren: 

 U kunt een extra rondje door de buurt lopen of rijden  

 Geef uw ogen en oren goed de kost   

 Meld verdachte situaties, personen of voertuigen bij de politie via telefoonnummer 0900-8844,  via e-
mailadres team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl of via Meld Misdaad Anoniem 0900-7000 

 Bij heterdaad belt u 112   

 Zorg voor goede buitenverlichting  

 Snoei de begroeiing op tijd  

 Sluit ramen en deuren als u weg gaat 

 Plaats geen opklimmateriaal (kliko’s en ladders bijvoorbeeld) in het zicht 

 Meld kapotte verlichting of kapotte stoeptegels bij de gemeente bij het meldpunt openbare ruimte. 
Dat kan via de app MijnGemeente, via de website van de gemeente of via telefoonnummer 14 0162 

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk, eventueel op PKVW niveau (Politie Keurmerk Veilig Wonen) 

 Aanmelden bij de buurtpreventie Whatsapp-groep 

Meld u nu aan voor de buurtpreventie Whatsapp-groep! 
In een buurtpreventie Whatsapp-groep houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van eventuele verdachte 

situaties. Stuur een mail met uw naam, adres en 06 nummer naar …………………. U krijgt daarna een 
whatsapp bericht met meer informatie over hoe de buurtpreventie-app werkt.  
 
Laten we samen gaan voor een veilige wijk! Heeft u nog ideeën, laat het ons gerust weten! 

Voor inlichtingen en aanmelden: e-mailadres………………… contactpersoon 

…………………………………… 
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