Effen, 4 december 2020
Beste bewoners, aangesloten bij de Buurtpreventie groepen Effen/Liesbos,
Sinds 2010 is er op Effen een buurtpreventie-team gestart met een 13-tal actieve vrijwilligers
binnen onze gemeenschap. De communicatie verliep via de brievenbus. Inbrekersactiefkaart
kwam in de bus als signaal dat er inbrekers in de buurt actief waren en extra aandacht
gewenst was. In sommige gevallen, bv. na een inbraak waren er ook persoonlijke contacten.
Inmiddels schrijven we bijna 2021. Er is in die elf jaar veel veranderd zowel in de
maatschappij als binnen Buurtpreventie Breda waar wij deel van uitmaken.
De mobiele telefoon werd een algemeen goed, en geleidelijk aan werd WhatsApp het snelle
communicatiemiddel wat past bij onze voortsnellende maatschappij. Sindsdien is dit
hulpmiddel ook voor Buurtpreventie Breda leidend geworden. Op de bekende
buurtpreventiebordjes aan de randen van de aangesloten BPV- straten en -gebieden werden
de groene WhatsApp-logo’s toegevoegd.
Afgelopen periode zijn wij bezig geweest onze bewonersinformatie te actualiseren. U bent
het uiteraard niet verplicht, maar door u aan te sluiten kunt u ook bijdragen aan de
leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
U bent benaderd via WhatsApp, via de nieuwsbrief Effen Een voor Allen en ook persoonlijk
om uw naam, adres, en emailadres aan te leveren, en uiteraard uw 06 nummer. Met uw
aangeleverde informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan en is AVG-proof.
Uw emailadres zal voornamelijk dienen om de nieuwsbrieven te ontvangen vanuit
Buurtpreventie Breda, en door ons gebiedsgerichte informatie dan wel acties te versturen.
Tevens bleek dat er een aantal mensen niet waren aangesloten, dikwijls om verschillende
redenen. Een opvallende reden willen wij er uitlichten. Men denkt deelnemer te zijn aan
buurtpreventie, wanneer men bij een Nextdoor Appgroep is aangesloten. Dit berust echter
op een misverstand. Er is namelijk geen enkele link tussen Nextdoor en Buurtpreventie
Breda. Sterker nog BPV Breda is geen sociale App! Buurtpreventie hanteert ook spelregels!
Voor sociale berichtgeving zijn op Effen en Liesbos andere apps in de lucht.
Binnenkort ………..worden de aangepaste WhatsAppgroepen geleidelijk aan omgezet en
eventueel voorzien van een nieuwe naam. Het kan dus gebeuren, dat u in een andere
groepssamenstelling komt te staan en uit de huidige wordt verwijderd. De WhatsAppbeheerder is tevens uw straatcontactpersoon.
Voor de bewoners, welke van het eerste uur af al deelnemen aan buurtpreventie, maar niet
middels WhatsApp en/of e-mail, èn bij de straatcontactpersonen bekend zijn, worden zoals
afgesproken wel op de hoogte gehouden.

Procedure voor het melden.
- Bij onraad en verdachte situaties in uw omgeving meteen het bericht plaatsen in uw
appgroep. Meld als het om auto’s gaat om merk, kenteken, kleur evt. locatie en rijrichting.
Bij verdachte personen omschrijf de persoon, en de reden van de melding.
U kunt indien beschikbaar een foto toevoegen, een filmpje van bewakingscamera.
- Bij inbraak bel 112 , en altijd aangifte doen bij de politie.
en graag tegelijk melden in uw appgroep, of anders alleen bij uw appbeheerder en/of
straatcontactpersoon, te vinden in uw appgroep.
- Het emailadres Buurtpreventieeffen@kpnmail.nl kunt u hiervoor ook gebruiken.
- U kunt uw straatcontactpersoon natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.
Waarom vragen wij u om ook bij Buurtpreventie Effen/Liesbos uw bericht te melden als u al
de politie heeft geïnformeerd?
Meldingen net voor en in het weekend kunnen er soms 3 tot 4 dagen over doen voor ze via
politie en Buurtpreventie Breda bij ons terugkomen. Terwijl we allen weten dat we kort na
een incident in de omgeving nog nuttige informatie kunnen vinden. Wij houden de
meldingen ook bij om te controleren of er voldoende en tijdig wordt teruggekoppeld.
Tevens worden eventuele acties zoals roadblocks, surveillance en extra politie/Boa inzet
gebaseerd op het aantal meldingen in de buurt, dus elke melding telt.

Bijgaand het overzicht van de WhatsAppgroep, de straten en de bijbehorende WhatsAppbeheerders en straatcontactpersonen met contactgegevens.
BP gebieden/straten
Effen-Centrum
Schalkeveld t/m 7
Hogendries
Kooiakker
Oude Rijsbergsebaan t/m 20
Schalkeveld vanaf nr. 9
Oudlandstraatje
Effenseweg/Speeltuin
Effenseweg
Mr. van Meelstraat
Pastoor Anssemsstraat
Rijsbergseweg noord e/o
Rijsbergseweg tot rotonde
Elzenburgstraat
Dogdreef

WhatsApp-beheerder/
Straatcontactpersoon

Contactgegevens

Rien van Gorkom

Schalkeveld 7
r.v.gorkom@ziggo.nl

Friedy van den Akker

Schalkeveld 9
akker462@casema.nl

Henry Perdaems

Pastoor Anssemsstraat 7
hperdaems@hotmail.com

Eefke Dingenouts

Hilbergsedreef 2
eefkedingenouts@gmail.com

Rijsbergseweg zuid e/o
Rijsbergseweg vanaf rotonde
aan Effense zijde ri. Rijsbergen
Oude Rijsbergsebaan vanaf 21
Baanakker
Hoenderparkweg
Tweegelandenbrugweg tot de
Aa

Paul Bindels, samen met
Gerard Wouters

Weerdstraat
Weerdstraat
Jan van Rijckevorsel
Tweegelandenbrugweg vanaf Aa
BP Sintelweg en omstreken
Rijsbergseweg vanaf rotonde
aan Rithse zijde ri. Rijsbergen
Sintelweg
Vaartwegje

Rijsbergseweg 439
bindels.paul@ziggo.nl
Oude Rijsbergsebaan 34
gerardwouters@casema.nl

Weerdstraat 33
muziekjan@ziggo.nl

Hugo Gommers

Sintelweg 5
hugommers@hotmail.com

Mastdreef/Hilb.dreef
Mastdreef vanaf 9
Hilbergsedreef

Cees Voesenek

Mastdreef 38 A
voesenek@ziggo.nl

Buurtpreventie De Rith
Rithsestraat t/m 223
Raamschoorseweg t/m 41

Bart Lauwen

Rithsestraat 192
bartlauwen@gmail.com

Vuchtschoot e/o
Rithsestraat vanaf 228
Yvonne van Beek
Achterste Rithweg
Raamschoorseweg vanaf 43
Buurtschap Vuchtschoot
Vuchtschootseweg
Bouwluststraatje
Moerdijkse Postbaan 109 en 111
Liesbos
Sprundelsebaan
Hazardweg
Liesstraat
Zoudtlandseweg
Liesboslaan tot Thebe
Moerdijkse Postbaan
Liesdreef

Rithsestraat 279
beekdewit@ziggo.nl

Koen Quicken samen met Sprundelsebaan 98
koen@camping-liesbos.nl
Martijn Quicken
Liesdreef 40
info@camping-liesbos.nl

