Waarom buurtpreventie?
Het wordt er tegenwoordig niet veiliger op in ons land. De roofovervallen, de inbraken op
klaarlichte dag liegen er niet om. Vroeger waren dat zaken die in Amsterdam en in het buitenland
voorkwamen. Het komt nu echter steeds dichterbij huis. Mensen zijn op hun hoede, mensen zijn
ook vaker angstig. Buurtpreventie kan een gevoel van veiligheid creëren. De hele buurt draagt
verantwoordelijkheid voor elkaar, want zodra er iets vreemd wordt waargenomen, komt men
direct in contact met elkaar. Je staat er niet alleen voor als je iemand aan een slot van een scooter
ziet friemelen. Het zorgen voor elkaar, het komt terug, helaas is de aanleiding niet zo fraai, maar
toch is het een positieve ontwikkeling.
Er komen sociale contacten tot stand. Men praat over minder veilige plekken in de buurt en vraagt
de gemeente of er iets aan gedaan kan worden. Er komen dingen tot stand door samen te praten,
te denken, te vragen en te doen! Een buurt wordt er door buurtpreventie in elk geval veiliger op en
dat is een prettig gevoel als je alleen over straat moet. Iedereen denkt mee hoe het veiliger kan,
men kijkt ook heel anders naar de buurt en men voelt meer verantwoording voor elkaar.
Buurtpreventie, gewoon doen!
Buurtpreventie zou elke buurt moeten inzetten. Het kost bijna niets, maar geeft wel een gevoel van
meer veiligheid. Samen met buurtgenoten en de politie ervoor zorgen dat jouw buurt "gezond" blijft.
Er voor zorgen dat criminelen niet jouw buurt uitzoeken om hun slag te slaan. Maak het hen
moeilijk doordat alle ogen en oren van elke buurtbewoner op scherp staan. Zorg ervoor dat je elkaar
eenvoudig kunt bereiken door een buurtapp. Aanmelden kan via Wap.kinderdijk@gmail.com Geef
verdachte situaties door aan de politie. Kortom: buurtpreventie moet je gewoon doen. Er is geen
enkele reden om nog langer te twijfelen. Je hoeft niet te wachten op de eerste diefstal of overval in
je buurt en pas dan te gaan denken over buurtpreventie. Buurtpreventie is namelijk het voorkomen
ervan.
Buurtpreventieteam” Wijk Kinderdijk”.
Ons buurtpreventieteam is opgezet vanuit het initiatief van onze wijkagent Martin Stam.
Ongeveer een jaar geleden werd er in de wijk een oproep gedaan voor het opzetten hiervan.
Dat gebeurde in de gezellige ontmoetingsplaats MFC Het Maasplein.
Het is bij ons in de wijk goed ontvangen.
Het team bestaat nu ongeveer één jaar er zijn 3 dames en 18 heren actief.
Er is één persoon aangesteld als coördinator.
We maken een looprooster van de datums dat we actief zijn.
De wijk hebben we opgesplitst in twee gedeeltes.
Het surveilleren doen we met twee personen in één gedeelte van de wijk en plusminus anderhalf
uur lang.
Daarna weer een team ook anderhalf uur, en ons laatste team ook anderhalf uur.
Dat is dus per avond 12 personen. En gemiddeld twee avonden per week.
Letten op ramen en deuren, vreemde auto’s, kapotte lantaarns, verzakte bestrating, zwerfvuil e.d.
En ook de hangjeugd proberen we respect en normen bij te brengen.
( in samenwerking met politie)
Om de 8 weken is er een evaluatie avond in MFC Het Maasplein.
Daar worden de bevindingen en knelpunten besproken met en door onze wijkagent Martin.
De avond wordt voorzien van een hapje en drankje best gezellig en goed voor de teamspirit.
We zijn ook aan het flyeren voor nieuwe collega’s.
De gemeente Alblasserdam steunt ons vrijwilligerswerk enorm doormiddel van zichtbare hesjes,
mooie warme jassen ,communicatiemiddelen ( zaklamp, portofoons en het verzorgen van de flyers).
Ook de winkeliers bij ons in de buurt proberen we te helpen doormiddel van extra te surveilleren
op koopavonden.
We hopen een voorbeeld te zijn voor de rest van de gemeente ook wel andere gemeentes.
Het Buurtpreventieteam Wijk Kinderdijk. Wenst alle (nieuwe) teams succes.

