Beste bewoners van het Liesbos.

Zoals u wellicht weet is Buurtpreventie Effen alweer 3 jaar actief bezig en ik kan u hierover
informeren dat dit als een succes beschouwd kan worden door zowel de bewoners als ook door de
hulpverlenende instantie waaronder de politie, onze wijkagent Michel Kieneker . Als coördinator van
Buurtpreventie Team Effen kan ik u mededelen dat wij verheugd zijn om de 1ste straatcontactpersoon
voor het Liesbos, Mw van Beek – de Wit wonende aan de Rithsestraat, aan ons team te hebben
mogen toevoegen voor de volgende straten, Rithsestraat, Vuchtschootseweg, Bouwluststraatje en
Sprundelsebaan tussen Liesdreef en Rithsestraat. Dit is een mooie start om meerdere
straatcontactpersonen te mogen verwelkomen in ons team, met als doel ook geheel Liesbos tot
Buurtpreventiegebied te gaan beschouwen. Wij kunnen dan als één Buurtpreventie Team, Effen en
Liesbos, gaan samenwerken .
Wat houdt buurtpreventie in:
Wat wij willen proberen te bereiken is een brug te vormen tussen de bewoners en verschillende
instanties zoals gemeente, politie en Surplus Welzijn Breda en andere instanties.
Wat is buurtpreventie:
Het doel van Buurtpreventie is, om samen met de bewoners en bv. de politie, er voor te zorgen dat
veroorzakers van overlast en/of criminaliteit minder gemakkelijk de kans krijgen om hun slag te
slaan. Van de bewoners verwachten wij dat ze opletten wat er in hun buurt gebeurt. Uiteindelijk
hopen wij door Buurtpreventie, dat de bewoners zich veiliger gaan voelen en hierdoor in een prettige
leefomgeving kunnen wonen, waarin zo veel mogelijk bewoners zich hiervoor inzetten en het
behoud daarvan.
Emailbestand:
De opkomst van de Social Media is een nieuwe ontwikkeling waar we mee te maken hebben en waar
we ons voordeel mee zouden kunnen doen. Het gebruik van de email zou een goede aanvulling
kunnen zijn en daar willen wij graag gebruik van gaan maken voor hen die daar behoefte aan
hebben. Uit privacy oogpunt zal er zorgvuldig met uw email adres om worden gegaan en daarom
zullen alleen buurtpreventie aangelegenheden via de mail verstuurd worden.
Graag horen wij van U of er interesse is om U op te nemen in ons e-mailbestand. U kunt ons dit laten
weten door even een mailtje te sturen naar ons centraal e-mailadres, buurtpreventieeffen@ziggo.nl
Groeten,
Coördinator Buurtpreventie Team Effen
Andy Kuiper
Pastoor Anssemsstraat 3
4838 BP Breda / Effen
Buurtpreventieeffen@ziggo.nl

