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BUURTPREVENTIE EFFEN.
Buurtpreventie Effen is opgestart in februari 2010 met een aantal inwoners van Effen en de
wijkagent. Op dit moment zijn we uitgegroeid naar 13 straatcontactpersonen (SCP) in
samenwerking met de Wijkraad Buitengebied Zuid - West.
De bedoeling van deze nieuwsbrief is om U op de hoogte te brengen van de bezigheden en
de vorderingen van het Buurtpreventie Team Effen. Dit is de eerste keer dat wij ons via deze
nieuwsbrief willen presenteren aan de inwoners van Effen.

WAT DOEN WIJ ALS BUURTPREVENTIE TEAM?
Wij proberen een brug te vormen tussen de inwoners van Effen en verschillende instanties
zoals gemeente en politie.
Indien er een melding gedaan is van (een poging tot) inbraak zullen de SCP de “inbrekers actief - kaart” verspreiden en U op de hoogte brengen van het feit dat er een inbraak dan wel
poging tot inbraak heeft plaatsgevonden.
Heeft U, als bewoner, deze aangifte van inbraak gedaan of een probleem gemeld bij de
gemeente en is er nog niet snel genoeg op gereageerd?
Op dat moment kunnen de SCP voor U bemiddelen en de status van uw klacht c.q. aangifte,
welke bij de betreffende instanties in behandeling hoort te zijn, opvragen.
Verder willen wij U er op attent maken dat wij als Buurtpreventie Team Effen een centraal
email adres en telefoonnummer hebben, welke wij aan het begin van deze nieuwsbrief
hebben vermeld. Indien U een klacht c.q. aangifte heeft, dan willen wij U verzoeken om ook
ons te informeren via dit email adres of telefoonnummer zodat wij alle incidenten/voorvallen
kunnen registreren en deze, indien nodig, kunnen evalueren met onze wijkagent, Marjan van
Malsen.
Daarnaast kunnen wij dan binnen 24 uur reageren middels de inbrekers - actief - kaart!

WAT IS BUURTPREVENTIE?
Het doel van Buurtpreventie Effen is, om samen met de bewoners en politie, er voor te
zorgen dat veroorzakers van overlast en/of criminaliteit minder gemakkelijk de kans krijgen

om hun slag te slaan. Van bewoners verwachten wij 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, kan teruggevonden worden op de meterkastkaart welke bij
deze nieuwsbrief is aangeleverd.
Belangrijk is dat U bij (poging tot) inbraak of diefstal altijd aangifte dan wel melding
maakt bij de politie EN Buurtpreventieeffen@ziggo.nl !!

INDELING BUURTPREVENTIE EFFEN.
Effen hebben we opgesplitst in delen en deze zijn toegewezen aan onze 13 SCP. Wij zijn
zeer verheugd met dit grote aantal SCP die zich in willen zetten voor Effen. De indeling kunt
U ook terugvinden op Buurtpreventie kaarten.
Tenslotte hopen wij als Buurtpreventie Team dat U Effen nog meer gaat ervaren als een
goede, veilige en prettige leefomgeving, waarin zo veel mogelijk bewoners zich inzetten voor
het behoud daarvan. Mochten er dus nog inwoners zijn die zich nog aan willen melden als
SCP, dan wel 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,
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