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BUURTPREVENTIE EFFEN.
Buurtpreventie Team Effen is inmiddels alweer ruim 2 jaar bezig. Op dit moment zijn we
uitgegroeid naar 15 straatcontactpersonen (SCP) die samenwerken met de Wijkraad
Buitengebied Zuid – West, onze wijkagent Marjan van Malsen en stadsmarinier Carla
Doorman.
Zoals aangegeven in onze 1e nieuwsbrief is de bedoeling van deze nieuwsbrief om u op de
hoogte te houden van de bezigheden en de vorderingen van het Buurtpreventie Team Effen.

WAT DOEN WIJ ALS BUURTPREVENTIE TEAM?
Als Buurtpreventie Team zijn we nog steeds actief bezig een brug te vormen tussen de
inwoners van Effen en verschillende instanties zoals gemeente en politie.
Wij kunnen u vertellen dat de samenwerking met de wijkagent, stadsmarinier en SURPLUS
goed verloopt en als zeer prettig ervaren wordt van beide kanten.
Ook hebben wij het afgelopen jaar gemerkt dat de inwoners van Effen de
straatcontactpersonen steeds beter weten te vinden. Dit is een goede ontwikkeling waar wij
zeer blij mee zijn want dit betekent dat buurtpreventie een steeds betere vorm gaat
aannemen.
Zoals altijd zullen wij, indien er een melding gedaan is van (een poging tot) inbraak, de
“inbrekers - actief - kaarten” blijven verspreiden en u op de hoogte brengen van het feit dat er
een inbraak dan wel poging tot inbraak heeft plaatsgevonden. Met als doel dat u extra alert
bent en zorgt dat u uw huis en schuren goed afsluit om het eventuele inbrekers zo moeilijk
mogelijk te maken. Het is namelijk een feit dat X% van de inbraken, gelegenheidsinbraken
zijn, waarbij het erom gaat om zo makkelijk mogelijk de buit binnen te halen.
De SCP kan voor u bemiddelen en de status van uw klacht c.q. aangifte, welke bij de
betreffende instanties in behandeling hoort te zijn, opvragen, indien een antwoord lang
uitblijft. Het is wel van belang dat u in 1ste instantie de meldingen zelf doorgeeft bij de
betreffende instanties.
Tevens blijft het belangrijk dat indien er een melding gedaan wordt bij een instantie, u ook het
Buurtpreventie Team Effen informeert door een bericht te sturen naar ons centraal email
adres, welke wij aan het begin van deze nieuwsbrief hebben vermeld. Op deze manier
kunnen wij de meldingen blijven vermelden in ons logboek (zie verder in deze nieuwsbrief).
Indien u ons ook informeert kunnen wij altijd binnen 24 uur reageren middels de
inbrekers - actief – kaart. Op deze kaart kunt u lezen wie uw straatcontactpersoon is.

Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer (als secondes tellen) - 112

Politie - 0900-8844
Buurtpreventie Effen – 076-5153309 of buurtpreventieeffen@ziggo.nl
Huisartsenpost Amphia ziekenhuis – 076-5258500
Gemeente gerelateerde vragen – 14076

COMMUNICATIE OVER BUURTPREVENTIE
Als team hebben wij het afgelopen jaar het logboek ingesteld waar alle meldingen van
inbraken, kapotte straatverlichting en vernielde verkeersborden etc. in opgenomen worden.
Ieder kwartaal hebben wij een vergadering met alle straatcontactpersonen, de stadsmarinier
en de wijkagent, waar deze meldingen besproken worden. De wijkagent onderneemt hier
actie op indien dit noodzakelijk is, door bijvoorbeeld extra surveillances, roadblocks,
snelheidscontroles of buurtonderzoeken te houden. Dit alles om een beeld te krijgen van wat
er in en om Effen allemaal gebeurt. Wij zijn als Buurtpreventie Team blij met deze acties en
kunnen u mededelen dat, in vergelijking met vorig jaar, de inbraken en poging tot inbraken,
drastisch afgenomen zijn. Over het 1ste kwartaal van 2012 kunnen wij melden dat er één
woning inbraak en een inbraak in de Effense Basisschool heeft plaatsgevonden. Tevens zijn
er enkele malen fietsen uit schuren ontvreemd. In dezelfde periode in 2011 hebben er twee
maal zoveel inbraken plaatsgevonden. Wij zijn heel blij met het feit dat er een daling aan
inbraken heeft plaatsgevonden, maar moeten helaas toch nog steeds constateren dat er
inbraken plaatsvinden.
Ook hebben wij het over hoe we u, als de inwoners van Effen, nog sneller kunnen informeren
over ontwikkelingen op het gebied van buurtpreventie activiteiten cq inbraken die plaats
hebben gevonden. Afgelopen maanden zijn wij bezig geweest te inventariseren of er
belangstelling is u te informeren via email. Dit is natuurlijk een medium waarmee heel snel
informatie doorgegeven kan worden. Wij hebben al vele aanmeldingen mogen ontvangen,
maar mocht u nog niet gereageerd hebben stuur ons dan alsnog een mail met de
bevestiging dat wij uw email adres mogen gebruiken voor buurtpreventie gerelateerde zaken.
Wij willen u er wel op attent maken goed na te denken voordat u enige informatie op
bijvoorbeeld facebook zet. Geef niet aan dat u in een bepaalde periode op vakantie gaat, of
dat u op een bepaalde dag een feestje heeft. Dat blijft zeer gevaarlijk en dit medium is
toegankelijk voor iedereen !!

UITBREIDING BUURTPREVENTIE GEBIED
Afgelopen jaar hebben wij voor elkaar gekregen, in samenwerking met alle instanties, dat er
overal “buurtpreventie bordjes” geplaatst zijn. Ook is het buurtpreventiegebied inmiddels
verder uitgebreid tot aan de grens van Rijsbergen. Onlangs hebben wij wederom een
enthousiaste straatcontactpersoon mogen verwelkomen in ons team, op de
Raamschooorseweg waardoor wij ook daar het gebied uit hebben kunnen breiden tot aan de
Rithsestraat. Wij zijn nog op zoek naar een straatcontactpersoon wonende aan de
Rithsestraat en een straatcontactpersoon wonende aan den Dogdreef. Dit zou betekenen dat
wij dan het gehele woongebied Effen, afgedekt zouden hebben.
Als we over heel Effen overal straatcontactpersonen hebben kunnen we nog beter ons doel
bewerkstelligen nl. samen met de bewoners en politie, er voor zorgen dat veroorzakers van

overlast en/of criminaliteit minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Wij blijven
van bewoners verwachten dat ze opletten wat er in hun buurt gebeurt. Indien nodig kunt u
dan een melding maken bij de betreffende instantie en deze melding vervolgens doorgeven
aan het centrale email adres van Buurtpreventie Effen.
Welke instantie u moet bellen, kunt u terugvinden op de meterkastkaart welke u eerder
ontvangen heeft. Mocht u deze kaart niet hebben laat het ons dan weten dan kunnen wij er
voor zorgen dat deze bij u afgegeven wordt.
Belangrijk is en blijft dat u bij (poging tot) inbraak of diefstal altijd aangifte dan wel
melding maakt bij de politie EN Buurtpreventieeffen@ziggo.nl !!

TOT SLOT

Tenslotte hopen wij als Buurtpreventie Team dat u Effen steeds meer als een goede, veilige
en prettige leefomgeving gaat ervaren, waarin zo veel mogelijk bewoners zich inzetten voor
het behoud daarvan. Heeft u ideeën of opmerkingen, laat het ons dan weten via het centrale
email adres, dan kunnen wij contact met u opnemen.
Mochten er nog inwoners zijn die zich aan willen melden als SCP, of hun straat/omgeving
onder het preventieproject willen aanmelden, dan bent u van harte welkom in ons team en
vernemen wij dat graag via ons centrale email adres.
Met vriendelijke groeten,
Andy Kuiper
Coördinator Buurtpreventie Effen
Buurtpreventie Team Effen
Buurtpreventieeffen@ziggo.nl

Paul Bindels
Wijkraad Buitengebied Zuid – West
Wijkraadbredazw.nl
info@wijkraadbredazw.nl

