
‘WERK SAMEN 
AAN EEN VEILIGE, 
LEEFBARE BUURT!’

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE:

www.buurtpreventiezundert.nl 

Hier vindt u de meest actuele informatie. 
Het advies is om deze website regelmatig 
te raadplegen.

Werk samen aan een veilige en leefbare buurt!

BUURTPREVENTIE WERKT!

Veel inwoners zetten zich in voor een 
veilige en leefbare buurt: zij zijn de oren en 
ogen van de wijk, kijken uit naar vermiste 
personen én melden verdachte situaties. 

Samen met politie én gemeente, zet 
Buurtpreventie Zundert zich in voor een 
veilige en leefbare buurt’. 



 

VOORWOORD BURGEMEESTER VERMUE

Beste buurtbewoner,

Als gemeente zetten wij ons in voor veilige en leefbare buurten binnen onze 
gemeentegrenzen. Hierin is samenwerking met politie, brandweer, dorpsraden én 
buurtpreventie Zundert essentieel.
Het dekkende netwerk van buurtpreventieteams in onze gemeente is een resultaat 
om trots op te zijn. Door de inzet van vele betrokken, vrijwillige buurtpreventisten 
werken we samen aan een veilig en leefbaar Zundert. En dat buurtpreventie 
werkt, blijkt wel uit de successen die we de afgelopen jaren hebben geboekt. 

Bij een goed werkend buurtpreventienetwerk is de inzet van u als buurtbewoner 
doorslaggevend. U bent de oren en ogen van de wijk. Hoe meer oren en ogen, 
hoe beter.  Dus, draagt u graag uw steentje bij aan een veilige gemeente Zundert? 
Breng dan eens een bezoekje aan www.buurtpreventiezundert.nl en kijk wat u 
kunt doen.

Samen zetten wij ons in voor een veilige en leefbare gemeente!

Joyce Vermue
Burgemeester gemeente Zundert

HOE WERKT BUURTPREVENTIE ZUNDERT?
Buurtpreventie Zundert is een gezamenlijk initiatief van de gemeente 
Zundert, politie en inwoners. Het doel is: criminaliteit in onze gemeente 
terug te dringen. U kunt als buurtbewoner helpen door waakzaam te zijn 
en verdachte situaties te melden. 

Ziet u een verdacht voertuig of een onbetrouwbaar figuur in uw straat? 
Meld dit dan bij de politie via: 0900 – 8844. Is er sprake van spoed? Bel 
bij twijfel altijd 112.

 ‘IEDEREEN IS EEN 
BEETJE WIJKAGENT!’ 

Politie Team Weerijs

ROLLEN BINNEN BUURTPREVENTIE ZUNDERT

Binnen buurtpreventie Zundert zijn vijf verschillende rollen:

1. Preventisten
Zij zijn, samen met buurtbewoners, de oren en ogen van de wijk. Preventisten 
lopen rondes in de wijk. Tijdens deze rondes letten zij op kwetsbaarheden 
als openstaande ramen of deuren en niet-afgesloten voertuigen. Vaak lopen 
preventisten met een herkenbaar hesje, zo vervullen zij een preventie rol.

2. Buitengewoon Preventisten
Bij lokale evenementen, komen de Buitengewoon Preventisten in actie. Zij 
rijden rond in herkenbare auto’s waar het logo van buurtpreventie Zundert op 
staat. Lokale evenementen trekken vaak veel publiek. In veel woningen is dus 
niemand thuis. Dit is aantrekkelijk voor inbrekers.

3. Straatcontactpersonen
Dé schakel tussen buurtbewoners en buurtpreventie op straatniveau. Bij 
criminele gebeurtenissen als een inbraak of fietsendiefstal, nemen zij contact 
op met de betrokkene(n). Daarnaast hebben zij een voorlichtende rol.

4. Coördinator buurtpreventie
Dé schakel tussen buurtbewoners en buurtpreventie op buurtniveau. Zij 
voeren regelmatig overleg met de gemeente Zundert, politie en de stuurgroep 
buurtpreventie. Verder stellen ze problemen aan de orde en dragen 
initiatieven aan om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te verbeteren.

5. WhatsAppers
In de hele gemeente zijn zogenaamde buurtpreventie-WhatsApp-groepen 
actief. De buurtpreventie-WhatsApp-groepen zijn een uitstekend én snel 
middel om uw omgeving te waarschuwen bij verdachte situaties. U kan 
uiteraard lid worden van de WhatsApp-groep van uw buurt.

Wilt u zich aanmelden voor buurtpreventie Zundert? Graag! 
Aanmelden kan via: 

www.buurtpreventiezundert.nl


