
Samenwerken aan 
een veilige buurt

Wat is buurtpreventie?

De wijkagent:
“Buurtbewoners zijn altijd  

ter plekke. Daardoor zijn ze  

een krachtig wapen tegen  

criminaliteit in de wijk.  

Door verdachte situaties  

aan de politie door te geven,  

helpen ze de politie snel te  

reageren.”

www.alphenaandenrijn.nl



Prettig wonen in een veilige omgeving: wie wil dat nou niet? Buurtpreventie 
houdt in dat buurtbewoners samen een oogje in het zeil houden in de buurt.  
Bewoners werken samen met de politie en de gemeente. Als iedereen zich 
wat meer betrokken voelt, krijgen inbrekers en vernielers minder kans om 
hun slag te slaan. 

Ogen en oren in de wijk
Buurtpreventie betekent onder andere dat buren afspreken om met elkaar de boel  

een beetje in de gaten te houden. Loopt er iemand door de poort die verdacht  

gedrag vertoont? Zijn de gordijnen bij de buurvrouw al een paar dagen dicht? Zie je  

dat iemand over de schutting klimt? Als het gewoon wordt om op dit soort signalen  

te letten, dragen alle buren samen bij aan de veiligheid in de buurt. 

Hoe werkt het?
Als bewoners in een bepaalde straat of buurt belangstelling hebben voor buurt- 

preventie, kunnen zij contact opnemen met de adviseur buurtpreventie van de  

gemeente. Deze adviseert en ondersteunt bij het opstarten van een project,  

bijvoorbeeld bij het opstellen van een stappenplan of het organiseren van een  

informatieavond. Bij een draagvlak van minstens 70% kan de buurtpreventie van  

start gaan. De bewoners wijzen uit hun midden een coördinator aan, die het aan-

spreekpunt voor gemeente en politie vormt en contact met hen onderhoudt. 

Samen met politie en gemeente
Buurtpreventie betekent echter niet dat bewoners een burgerwacht gaan vormen  

of voor eigen rechter kunnen spelen. Als bewoners iets verdachts signaleren moeten  

zij direct contact opnemen met de politie. Zo kan de politie sneller reageren. 

Ook maken bewoners samen met de wijkagenten en de adviseurs buurtpreventie  

wel eens rondgangen door de buurt, waarbij zij praktische tips en ervaringen  

uitwisselen om criminaliteit te ontmoedigen. 

Maatwerk
Geen straat of buurt is hetzelfde. Buurtpreventie is dan ook maatwerk. Zo komen in  

de ene buurt de leden van buurtpreventie regelmatig samen, terwijl andere straten  

besloten Facebookgroepen hebben om informatie uit te wisselen. Bewoners kijken  

extra om zich heen als zij de hond uitlaten of letten meer op het huis van de buren  

als die op vakantie zijn. Zo kunnen bewoners zelf invulling geven aan buurtpreventie  

op een manier die het beste bij de buurtsituatie past. 

Buurtpreventie bij u in de wijk? 
Een goed buurtpreventieproject voldoet aan  

het volgende:

� Is kleinschalig, omvat 50 tot maximaal  

  150 woningen.

� Buurtbewoners voeren zelf buurtpreventie uit.

� Het percentage deelnemers is groot, met een  

   draagvlak onder bewoners van minstens 70%.

� De buurt moet herkenbaar zijn als preventiebuurt  

   door het plaatsen van duidelijk zichtbare borden. 

� Bewoners worden vertegenwoordigd door een buurt- 

   coördinator die contact houdt met politie en gemeente.



Meer weten?
Wilt u buurtpreventie opstarten in uw straat of wijk? De adviseurs buurt- 

preventie van gemeente Alphen aan den Rijn geven u graag meer informatie.  

U kunt hen bereiken via buurtpreventie@alphenaandenrijn.nl of 14 0172. 

De bewoner:
“Sinds we begonnen zijn met buurtpreventie, heb 

ik mijn buren beter leren kennen. Als er iets is, 

kan ik erop vertrouwen dat we voor elkaar klaar-

staan, waar nodig met hulp van de wijkagent. De 

buurt is niet alleen veiliger geworden, maar ook 

gezelliger.”

De wijkagent:
“Buurtbewoners zijn altijd  

ter plekke. Daardoor zijn ze  

een krachtig wapen tegen  

criminaliteit in de wijk.  

Door verdachte situaties  

aan de politie door te geven,  

helpen ze de politie snel te  

reageren.”

De buurtcoördinator:
“We hebben destijds het initiatief genomen tot 

buurtpreventie, nu is het voor velen normaal 

geworden om alert te zijn op verdachte om- 

standigheden. Veiligheid is van ons allemaal:  

daar zijn we ons veel meer bewust van.”
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