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Memo 
 
 

Commissie Wijkplatform Hoogenhof; Commissie Verkeer & veiligheid 
Datum  Dinsdag 07 oktober 2008 

Onderwerp Buurtpreventie in onze wijk 
door D.Linders 

 
 
Aanleiding tot start buurtpreventie voor Hoogenhof 

Naar aanleiding van signalen van jeugdoverlast rondom basisschool de Tovercircel aan de Zwerfkei, 

te Malden, gemeente Heumen, is op initiatief van de gemeente in persoon van S.Kastijn op 16 juni 

2008 een bijeenkomst belegd om over de problematiek te praten en oplossingen te bedenken. 

Naast oplossingen als mobiel cameratoezicht, een jongerenontmoetingsplek in de buurt van het 

kanaal (bij de sluis of skateparkje) en bordjes 'verboden toegang' in combinatie met handhaving 

door politie, heeft de commissie Verkeer & Veiligheid het fenomeen 'buurtpreventie' als mogelijke 

oplossing voorgesteld. Buurtpreventie is al jaren een beproeft middel om de sociale veiligheid in 

een wijk te vergroten door een actieve, signalerende rol van bewoners.  

 

Buurtpreventie vs problematiek in Hoogenhof 

Regiopolitie Gelderland-Zuid typeert de wijk Hoogenhof als een hele rustige wijk met weinig 

problemen. Ten aanzien van jeugdoverlast is in de wijk Hoogenhof is tussen 01 januari 2008 en 01 

oktober 2008 20 keer een melding gedaan bij de politie. De locatie betrof hoofdzakelijk het 

bruggetje (Boterdijk) en het schoolplein van de Tovercircel. Mijn inschatting is dat 

burgersurveillance, als onderdeel van een buurtpreventieproject, deze overlast zou kunnen 

stoppen. De investeringen die nodig zijn om een dat specifieke onderdeel van de grond te krijgen, 

zijn echter fors. De problemen in de wijk ten aanzien van criminaliteit en overlast zijn relatief klein: 

slechts klein deel van de wijkbewoners ondervindt direct hinder van de hangjeugd. Andere 

(potentiële) problemen in Hoogenhof die zouden kunnen worden aangepakt door middel van 

buurtpreventie zijn er bij mijn weten op dit moment (nog) niet. 

 

Buurtpreventie/wijkweb binnen wijkplatform brengen 

Sinds medio 2007 is in Hoogenhof het Wijkplatform actief. Door lidmaatschap hebben leden 

aangegeven zich hard te maken voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Hoogenhof, waarbij 

men actief ofwel passief een bijdrage levert (passief in de zin van het afgeven van een mandaad 

aan de vereniging door lidmaatschap). Mijn voorstel is om buurtpreventie in te bedden in de 

vereniging om zo te komen tot een informatienetwerk, een wijkweb: buurtbewoners (leden 

wijkplatform) signaleren zaken ten aanzien van veiligheid en spelen hun bevindingen door aan een 

coördinator. De coördinator inventariseert de informatie en speelt die door aan gemeente, politie 

en/of jongerenwerker. De coördinator is verantwoordelijk voor een terugkoppeling naar de melder, 

of legt die verantwoordelijkheid bij de instantie die gevolg gaat geven aan de melding. 

 

Belang van communicatie 

Het wijkweb staat of valt met de wijze van communicatie. Naast dat deelnemers zich betrokken 

moeten voelen, moeten zij zich betrokken blijven voelen. Dat kan door het voor hen op een 

eenvoudige manier mogelijk te maken hun informatie kwijt te kunnen, waarna zij vervolgens een 

terugkoppeling ontvangen: wat is er mee gedaan, wat heeft het opgeleverd?! Verder moeten de 

deelnemers met regelmaat persoonlijk worden geïnformeerd over wat er speelt ten aanzien van 

veiligheid in de wijk, hen attent maken op aandachtspunten. Dat verhoogt betrokkenheid. Een 

actieve benadering heeft daarbij de voorkeur (geadresseerde brief, Regiodiek, email of sms). 

Uiteraard kan men zelf op de hoogte blijven door de website te bezoeken. Op mensen meer te 

binden, behoort een periodiek rondje door de wijk met een aantal deelnemers tot de 

mogelijkheden of zelfs planmatige burgersurveillances (in nauwe samenwerking met de politie). 

 

Communicatievormen 

Mijn voorstel is om de communicatie via email, website en sms te laten plaats vinden. Dat zijn 

snelle en toegankelijke vormen van communicatie. Vooral het sms-bericht is in andere projecten 

een waardevolle en gewaardeerde vorm van nieuwsvoorziening gebleken, mits gedoceerd 
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aangeboden: de wijk stroomt massaal uit om te zoeken naar het vermiste kind, nadat zij daarover 

een sms-bericht ontving. Een soort sms-alarm op wijkniveau. Ook 'gewone' nieuwsfeiten kunnen 

heel snel via sms verspreid worden. Het enige criterium is dat het verzonden bericht voldoende 

nieuwswaarde heeft. Die afweging dient sowieso gemaakt te worden vanwege het kostenaspect. 

Het op de hoogte blijven via sms wordt door deelnemers van andere buurtpreventieprojecten hoog 

gewaardeerd.  

 

Communicatiemiddelen 

Email: inventariseren en registreren emailadressen van deelnemers tijdens infobijeenkomst 

Website: via site webplatform 

Krant: alleen bij echte nieuwsfeiten en voor aankondiging van bijeenkomst(en) 

Brief: geadresseerde uitnodiging versturen voor bijeenkomst, kosten nog onbekend (A.Wintjes 

zoekt ingeschakeld t.a.v. adressen) 

Sms via internet: abonnement van 6,20 per maand, 18 cent per verzonden bericht via groeps-sms 

(alle aangesloten 06 nummers ontvangen gelijktijdig hetzelfde bericht) 

 

Plan van aanpak 

□ Plan voorleggen aan bestuur (middelen beschikbaar?) 

□ Gereed maken communicatiemiddelen 

□ Plannen datum van een bijeenkomst ter introductie van het wijkweb c.q. buurtpreventie 

□ Geadresseerde uitnodiging voor alle wijkbewoners maken en verzenden 

□ Presentatie Wijkweb voorbereiden: powerpointpresentatie + maken inschrijfformulieren 

(werving deelnemers + werving leden wijkplatform) 

□ Uitvoering (coördinatoren werven/aanwijzen) 

 


