Ontstaan buurtpreventieproject wijk “ De Guld”
Het buurtpreventieproject is ontstaan omdat er van de vele inbraken in Bergeijk toentertijd, er vele
daarvan in de wijk De Guld plaats vonden. De maat was vol in december 1995 voor de buurtbewoners
en zij namen op eigen initiatief contact op met politie en gemeente. Het eerste gesprek resulteerde in
een voorlichtingsavond, waar honderd buurtbewoners blijk gaven van hun ongerustheid over het
toenemende aantal inbraken.
De uitkomsten van een daaropvolgende enquête wees uit dat er voldoende draagvlak was voor het
starten van een buurtpreventieproject.
Met de onthulling, door de toenmalige burgemeester van Berckel, van het bord
“Attentie Buurtpreventie” in oktober 1996 is het buurtpreventieproject van start gegaan.
Door de afname van de inbraken e.d. is het project succesvol gebleken. Het schrikt kwaadwilligen af,
omdat iedereen weet dat er wordt samengewerkt om de wijk veilig en rustig te houden.

Wat is buurtpreventie voor onze wijk?
Het doel van ons buurtpreventieproject is dat bewoners, gemeente en politie er samen voor zorgen
dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door
wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont.
Ook worden regelmatig nieuwe projecten op touw gezet. Door de nauwe betrokkenheid van de
buurtbewoners hebben dergelijke projecten een grote kans van slagen en worden sommige zaken
gezamenlijk aangepakt die anders op individuele basis blijven liggen.
Om de contacten tussen buurtbewoners, politie en gemeente zo goed mogelijk te laten verlopen is er
in elke straat een straatcoördinator aanwezig. Het contact met de gemeente e.d. wordt verzorgt door
de wijkcoördinator.
Regelmatig komen deze mensen bijeen om de stand van zaken te analyseren en eventueel nieuwe
items voor te bereiden. Deze items worden vaak in samenwerking met gemeente en politie voorbereid
en uitgevoerd.

Behandelde projecten/acties o.a.
Projecten:
* Politiekeurmerk “Veilig wonen”.
* Informatieavond “Veiligheid Algemeen”.
* Inventarisatie “donkere plekken” in de buurt.
* Brandpreventie in en om het huis.
Regelmatig terugkerende acties:
* Merkkofferactie:
Het is de bedoeling dat een aantal zogenaamde merkkoffers in onze wijk worden uitgezet door de
straatcoördinatoren. Aan de hand van een schema kunnen buurtbewoners enkele dagen
gratis de beschikking krijgen over een merkkoffer. In de koffer bevinden zich verschillende
gereedschappen waarmee u uw bezit kunt merken, zodat in geval van diefstal uw bezittingen op
deze manier sneller terug te vinden zijn.
* Hondenpoepoverlast.
* Matig uw snelheid (vooral eigen bewoners).
* Vakantiekaart:
Hierop staan nuttige vakantietips vermeld. Als u gebruik maakt van deze kaart en inlevert bij de
politie, zal deze uw woning extra in de gaten houden tijdens uw afwezigheid.
* Informatievoorziening naar buurtbewoners, ongeveer 2 keer per jaar.
* Preventieactie “Buit eruit”
Actiesticker:
Indien u deelneemt aan het buurtpreventieproject kunt u dat, door het aanbrengen van een speciale
actiesticker op uw raam of deur, kenbaar maken.
Meldingskaart:
Deze kaart is bestemd om bepaalde situaties te melden aan uw contactpersoon.

Via deze meldingskaart kunt u signalen van criminaliteit en/of vandalisme melden.
Ook kunt u nieuwe ideeën voor het buurtpreventieproject melden via deze kaart.

Resultaten en info
Als buurtpreventieproject “de Guld” zijn we nu zo’n 12 jaar actief, wat heeft geresulteerd in een goed
overleg met de gemeente en de politie waardoor we regelmatig gezamenlijke acties houden wat door
de buurt goed wordt ondersteund. Het zijn ook vaak kleine onderwerpen die aangekaart worden en
die meteen behandeld kunnen worden, zoals merkkoffer actie of actie “Buit eruit”.
Voor verdere info over buurtpreventie kunt u contact opnemen met de heer Hans Roijmans,
Specialist Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Bergeijk of met de heer Frans Sanders
van de Politie afdeling de Kempen.

