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Voorwoord

Beste buurtpreventieteams,

Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en ’s avonds. U draagt daar aan bij. 

En wat ben ik daar trots op. Bewoners in de wijk die samen actief hiervoor verantwoordelijkheid nemen. 

De buurtpreventieteams spelen hierin een cruciale rol.   

We hebben in Helmond maar liefst 25 buurtpreventieteams. U bent de oren en ogen in uw wijk,  u zet zich in om mensen 

in contact met elkaar te brengen, u onderneemt activiteiten om buurtbewoners te attenderen op het belang van 

veiligheid in en om het huis. Juist nu er zoveel nieuwe buurtpreventieteams zijn gestart - en nog zullen starten -  vind ik 

het belangrijk  om uw werk te ondersteunen. 

Dit inspiratieboekje maakt z’n titel waar: het staat boordevol informatie én inspireert tot actie! Prachtige voorbeelden die 

u zelfstandig of samen met anderen kunt uitvoeren. Ze kunnen u helpen op een goede manier zichtbaar in uw buurt te 

zijn. Daarmee draagt u wezenlijk bij aan het verhogen van de veiligheid in uw buurt en aan het veiligheidsgevoel bij uw 

buurtbewoners.

Ik wens u en uw buurtbewoners veel geslaagde buurtpreventie-activiteiten. 

Samen staan we voor een veilige stad! 

Burgemeester van Helmond,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
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Tips voor buurtpreventieteams

Waardevol

Wij vinden het in Helmond waardevol dat buurtbewoners zich samen willen inzetten voor meer veiligheid in hun directe 

leefomgeving. Laagdrempelig georganiseerd vormen zich buurtpreventieteams. Politie en LEV-groep ondersteunen 

initiatiefnemers hierbij. De Gemeente Helmond stimuleert nieuwe buurtpreventieteams met een startsubsidie, die op 

basis van een Plan van Aanpak wordt toegekend. En dan …?

Bekend zijn, een opgave

En dan gaan deze buurtpreventieteams enthousiast aan de slag. Straatcoördinatoren signaleren voorvallen, bespreken 

met elkaar wat ze gezien hebben en indien nodig worden bepaalde zaken gemeld en teruggekoppeld aan buurtbewoners. 

Maar in de praktijk merken we ook dat buurtpreventieteams het lastig vinden om bekend te zijn en te blijven bij 

buurtbewoners. Terwijl juist de belangrijkste opgave voor buurtpreventieteams is om ervoor te zorgen dat mensen in de 

buurt elkaar kennen, herkennen en erkennen. 

Te vinden op stedelijke buurtpreventiewebsite

We merken ook dat niet al onze inwoners  weten of er een buurtpreventieteam in de buurt actief is. Om meer bekendheid 

te geven aan buurtpreventie en onze buurtpreventieteams, hebben we onze stedelijke buurtpreventiewebsite vernieuwd 

(www.buurtpreventiehelmond.nl) . Onze inwoners kunnen gemakkelijk zien of er in hun buurt een buurtpreventieteam 

actief is en hoe dit bereikt kan worden. Ieder team staat er kort op beschreven met contactgegevens en eventuele 

activiteiten. Voor meer informatie zie ook: www.helmond.nl/buurtpreventie .

Jaarlijks activiteiten afstemmen

Buurtpreventieteams  zijn in een klein gedeelte van de wijk actief. En dit is ook goed zo. Vaak zijn er meerdere 

buurtpreventieteams in Helmondse wijken.  Om het onderlinge contact te bevorderen en om naar mogelijke afstemming 

van gezamenlijke acties te zoeken, hebben we wijkraden gevraagd  jaarlijks met alle buurtpreventieteams in hun wijk 

bijeen te komen. In dit jaarlijkse overleg kan worden teruggekeken op het voorbije jaar en vooruit worden geblikt naar 

het komende jaar. Zo nodig kunnen de buurtpreventieteams dan ook hun wijkraad vragen bepaalde initiatieven te 

ondersteunen.

Jaarlijks twee activiteiten 

Met de toekenning van de startsubsidie verwachten we ook dat buurtpreventieteams tenminste tweemaal per jaar 

een activiteit in het kader van veiligheid in de buurt organiseren.  Dit inspiratieboekje bevat voorbeelden van acties die 

buurtpreventieteams kunnen doen.  Met de uitvoering van deze acties worden buurtbewoners regelmatig aan het belang 

van goede veiligheid in en om het huis herinnerd. Bovendien leren ze op deze manier  ook de direct betrokkenen bij 

buurtpreventieteams kennen. Zo wordt het onderling contact vergemakkelijkt en de veiligheid bevorderd.

http://www.buurtpreventiehelmond.nl
http://www.helmond.nl/buurtpreventie
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1. Meterkastkaart

Dit is een hele fijne en makkelijke manier om hulpverleners te voorzien van informatie over jou en je naasten 

als je/zij het zelf niet meer kan/kunnen.  De meterkastkaart is een kaart die je in de meterkast hangt waar hulpdiensten 

informatie vanaf kunnen halen in geval van nood.  Zo zet je op deze kaart je eigen contactgegevens en die van je 

medebewoners.  Maar ook enkele contacten uit je familie met naam en adres, telefoonnummer en eventueel emailadres. 

Deze mensen kunnen dan worden benaderd in geval van nood. Op deze kaart kun je ook nog een extra persoon toevoegen. 

Bovendien kun je ook de naam en het telefoonnummer van je huisarts er op zetten. Op deze manier kan men heel snel 

informatie ophalen bij of doorgeven aan je  huisarts, mocht dit in een geval van nood nodig zijn. 

U vindt een meterkastkaart op:

www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mijn-buurt/wijkprojecten/03---midden-nederland/meterkastkaart_

tcm31-151584.pdf  Ook op Google kunt u verschillende voorbeelden vinden. Zoek dan op de termen ‘meterkastkaart’. 

U ziet dan bij afbeeldingen verschillende voorbeelden.

Meterkastkaart

Waar moet ik aan denken:

• De kaart zelf maken naar voorbeeld van  internet.

 • Welke informatie is belangrijk om te weten voor hulpverleners

• Kaart laten drukken op stevig papier.

 • Bijvoorbeeld in kleur en met logo buurtpreventieteam

• Afspraken maken over verspreiding; bijvoorbeeld door straatcoördinatoren

 • Persoonlijk afgeven (tevens contactmoment)

 • Met begeleidend schrijven

 
 
Meterkastkaart 
Print de meterkastkaart en hang de ingevulde kaart in uw meterkast (is deze afgesloten 
of hangt de meterkast buiten de woning, hang de kaart dan in het aanrechtkastje). Zo 
voorkomt u dat de politie of een andere instantie bij een calamiteit veel tijd kwijt is met 
het zoeken naar deze gegevens. De mensen die u invult bij de waarschuwingsadressen 
worden gewaarschuwd in geval van een calamiteit. 
 
 
Naam hoofdbewoner:  
Totaal aantal bewoners:  
Waarvan Volwassen(en): …..                Kind(eren): ……. 
Telefoonnummer privé:  
Telefoonnummer en naam 
werkgever: 

 

 
 
1e waarschuwingsadres 
Naam:  
Adres:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer:  
 
 
2e waarschuwingsadres 
Naam:  
Adres:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer:  
 
 
Huisarts 
Naam huisarts:  
Telefoonnummer:  
 

http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mijn-buurt/wijkprojecten/03---midden-nederland/meterkastkaart_tcm31-151584.pdf
http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mijn-buurt/wijkprojecten/03---midden-nederland/meterkastkaart_tcm31-151584.pdf
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2. Afwezigheidskaartjes

Met het gebruik van afwezigheidskaartjes informeer je de buurt om attent te zijn op woninginbraken bij kortere of 

langere afwezigheid. Als het tegen de vakantie aanloopt, kun je in de buurt een waarschuwingsbrief of een -kaartje in 

de bus doen. Op het kaartje komt een sprekende tekst, bijvoorbeeld:  ‘’Let op!  De vakantie komt er weer aan”. Verder 

kun je op het kaartje  een aantal anti-inbraaktips geven.  Zo kunnen de bewoners bij de voorbereiding van hun vakantie 

rekening houden met de adviezen om inbraak te voorkomen. Of je maakt bijvoorbeeld een kaartje waarop buurtbewoners 

zelf kunnen invullen hoelang ze weg zijn en waar en hoe  ze te bereiken zijn. Dit kunnen ze dan afgeven bij iemand in de 

buurt, die op hun huis wil letten. Zo kunnen de mensen in de straat een oogje in het zeil houden als buurtbewoners niet 

thuis zijn.

Bestel deze kaartjes via de volgende site: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel-bck  

Afwezigheidskaartjes

Waar moet ik aan denken:

• Kaartje of brief

 • Thema (afgestemd op aard afwezigheid, bij vakantie: b.v. zomer  of carnaval)

 • Tekst (welke inhoud met welke boodschap)

• Kaart laten drukken op stevig papier.

 • Bijvoorbeeld in kleur en met logo buurtpreventieteam

• Communicatie

 • Afspraken maken over verspreiding; bijvoorbeeld door straatcoördinatoren

  • Persoonlijk afgeven (tevens contactmoment)

  • Met begeleidend schrijven

Beste buren, 

Fijn dat jullie op onze woning willen letten tijdens onze vakantie!  
Bij deze een overzicht van onze gegevens en een geheugen steuntje 
van wat we met elkaar hebben afgesproken. 

Als jullie iets verdachts zien of horen, bel dan het alarmnummer 112. 

Vertrekdatum  ...........................................................................
We zijn weer thuis op  ...............................................................
Vakantieadres  ...........................................................................
Bereikbaar op tel  ......................................................................

Door onderstaande voor ons te doen, lijkt het net alsof we thuis 
zijn. Dat schrikt inbrekers af.

	Post uit het zicht opruimen
	Onze planten water geven
	De tuin sproeien 
	Gordijnen ’s avonds dichtdoen en ’s ochtends openen
	’s Avonds een lampje aan doen
	Ons huisdier eten geven
	De vuilnisbak op  ……........................... dag buiten zetten
	En  .......................................................................................

Alvast bedankt!

Groetjes, .............................................................................

PS: Zet gerust jullie auto voor onze deur!
www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Buren, wij gaan 

op vakantie!

Maak het inbrekers 

niet te makkelijk.

http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel-bck
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3. Babbeltruc

Mensen zijn soms veel te gemakkelijk met mensen binnenlaten. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie 

smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Soms gebeurt dit met 

geweld of bedreigingen.  Met deze actie wil je buurtbewoners op de hoogte te brengen dat niet iedereen, die aan de deur 

staat, ook daadwerkelijk is wie hij zegt en op zijn of haar mooie ogen of woorden te vertrouwen is. 

Je kunt met deze activiteit een flyer met tips hierover bij mensen in de brievenbus stoppen, of aanbellen en deze flyer 

toelichten. 

Babbeltruc

Waar moet ik aan denken:

• Tips tegen babbeltruc 

 •  Via internet gemakkelijk te googlen

 •  Veel folders beschikbaar

• Communicatie

 • De toelichting via een begeleidend schrijven of aanbiedingsbrief (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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4. Voorkomen woninginbraken

Het aantal woninginbraken neemt af, maar woninginbraak heeft een grote impact op het slachtoffer, niet alleen voor wat 

betreft de materiële schade, maar ook het veiligheidsgevoel wordt erg aangetast.

Na een inbraak wordt vaak  de buurt geïnformeerd. De Stichting Stadswacht kan ook besmettingsbrieven uitdelen na 

inbraak. Dit om de buurtbewoners op de hoogte te stellen van de inbraak en ze te vragen extra goed op te letten en de 

deuren/ramen goed af te sluiten. Op deze manier proberen ze een vervolginbraak te voorkomen.

Met verschillende flyers kun je de buurt hiervoor waarschuwen. Bewoners kunnen door te letten op een aantal zaken de 

kans op een inbraak al flink verkleinen. Puntsgewijs enkele voorbeelden van flyers die er zijn:

• Niet thuis? Licht aan!

• Ramen en deuren goed dicht?

• Laat de inbreker in de kou staan.  

Al deze flyers benadrukken het volgende: 

Doe niet zomaar open. Doe je deuren en ramen op slot. Laat je sleutel er niet inzitten. Vergeet de buitenlamp niet. Als er 

lampen aan zijn, gaat iemand ervan uit dat er iemand thuis is. Met deze flyers breng je mensen er niet alleen van op de 

hoogte, maar geef je hen nog een aantal eenvoudige tips om woninginbraken te voorkomen. Dit draagt ook bij aan de 

bewustwording dat men zelf veel kan doen om inbraak te voorkomen.

Materiaal verkrijgbaar bij: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel-bck 

Kijk ook eens op:  https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Voorkomen woninginbraken

Waar moet ik aan denken:

• Tips tegen woninginbraken 

 • Via internet gemakkelijk te googlen en zie bijlage

 • Veel folders beschikbaar

• Communicatie

 • De toelichting via een begeleidend schrijven of aanbiedingsbrief

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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Bijlage: Tips om een inbraak te voorkomen

Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar u kunt veel doen om de kans flink te verkleinen. 

De beste tips op een rij. Landelijke coördinator aanpak woninginbraken van de politie geeft tips hoe u inbraak kunt 

voorkomen.

Anti-inbraaktips voor de vakantie

• Vermeld niet op social media of uw antwoordapparaat dat u met vakantie bent.

• Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als 

 het donker is. Dat kan met behulp van een schakelklok.

• Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en voor de post en planten 

 kunnen zorgen. Vraag hen ook om ‘s avonds de gordijnen dicht te doen en ‘s ochtends weer te openen.

• Plaats tijdens uw vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of die van uw buren. 

 Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen zodat het huis 

 een bewoonde indruk maakt.

Zo beveiligt u uw huis goed

• Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui.

• Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

• Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld een uitbouw 

 of erker.

• Zorg voor voldoende buitenverlichting.

• Geef uw woning een bewoonde indruk als u er niet bent. 

 Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook voor de 1e etage. Laat deze op verschillende tijden aan en uit gaan.

Wat kunt u nog meer doen? 

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. 

 Een inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren.

• Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van een garage.

• Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt, 

 maakt u het een inbreker wel erg makkelijk.

• Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.

• Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht van voorbijgangers.

• Als u een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de deurpost en de schuifpui, 

 dan kan de schuifpui niet worden geopend.

• Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze te achterhalen of bewoners afwezig zijn. 

 Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.

• Zet ladders en kliko’s weg, zodat opklimmen onmogelijk is.

Bron: 

http://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/inbraak/inbraak-voorkomen/

inbraakpreventietips/

http://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/inbraak/inbraak-voorkomen/inbraakpreventietips/
http://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/veilig-gezond/veilig/inbraak/inbraak-voorkomen/inbraakpreventietips/
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5. Kenteken-popnagelactie

Het komt regelmatig voor dat kentekenplaten van voertuigen, die niet zijn bevestigd met schroeven of popnagels, worden 

gestolen of verloren. Deze kentekenplaten worden gestolen voor verschillende doeleinden: van gratis benzine tanken 

tot inbraken of andere criminele activiteiten. Maar ook het simpelweg verliezen van een kentekenplaat kan veel ergernis 

geven, of veel geld kosten. Met de popnagelactie zet je als buurtpreventieteam kentekenplaten steviger op het voertuig. 

Als je deze met popnagels vastklinkt, dan zit de kentekenplaat beter vast en is de kans dat hij eraf valt veel kleiner en 

is hij veel moeilijker te stelen. Met zo’n popnagelactie maak je veel mensen bewust van wat zij zelf kunnen doen om 

te voorkomen dat ze hun kentekenplaten verliezen of gestolen worden. In overleg met je wijkagent kun je hiervoor een 

actie opzetten. In Helmond heeft de politie samen met alle buurtpreventieteams in de wijk Rijpelberg een succesvolle 

popnagelactie gehouden. 

Popnagelactie

Waar moet ik aan denken:

• Samenwerkingspartners zoeken (andere buurtpreventieteams, wijkraad, bedrijven)

• Informatie over kenteken-popnagelactie 

 • Via internet gemakkelijk te googlen

• Draaiboek maken

 • Voorbereidingsgroep 

 • Zoek een geschikte locatie

 • Apparatuur om de kentekenplaten vast te zetten

 • Eventuele vergunningen voor openbare ruimte

• Communicatie

 • Aankondiging (posters, brief en/of artikel wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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6. Auto-inbraken

Met deze activiteit informeer je autobezitters hoe ze diefstal of auto-inbraak kunnen voorkomen.

Mensen gaan ergens heen, parkeren hun auto, komen vervolgens terug en het autoraam is ingeslagen. Of nog erger: 

de auto is weg. Vaak begrijpen mensen niet waarom hun auto is gestolen of in hun auto is ingebroken.

Door middel van flyers met tips kun je buurtbewoners op de hoogte brengen waar ze op kunnen letten. Zo worden ze 

bewust van waar inbrekers naar kijken en hoe ze de kans op auto-inbraak kleiner kunnen maken.

Auto-inbraken

Waar moet ik aan denken:

• Tips tegen auto-inbraken

 • Via internet gemakkelijk te googlen

 • Veel informatie beschikbaar

• Communicatie

 • De toelichting via een begeleidend schrijven of aanbiedingsbrief en/of artikel wijkblad en/of website

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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Bijlage: Tips om auto-inbraken te voorkomen

Autodieven hebben meestal haast om met je wagen vlug weg te komen. Een auto die niet gemakkelijk en snel te stelen 

is, zal een autodief eerder onaangeroerd laten. Het is verbluffend wat je zelf allemaal kan doen om de autodief te 

ontmoedigen je auto te stelen. Hieronder staan een paar tips ter preventie van autodiefstal. En vergeet niet: iedereen 

denkt dat het steeds iemand anders overkomt tot de dag dat je zelf het slachtoffer wordt!...

Voorkom autodiefstal: Draag zorg voor de boorddocumenten

• Maak een kopie van boorddocumenten. Maak een foto van je auto. 

 Dit vergemakkelijkt het geven van een beschrijving. Bewaar dit alles samen met de factuur van aankoop van je auto.

• Haal de boorddocumenten uit je auto als je ergens in een vreemde of verdachte buurt je wagen moet achterlaten.

Voorkom autodiefstal: Parkeer je auto thuis zo veilig mogelijk

• Heb je de mogelijkheid om je auto in een garage of achter een gesloten poort te parkeren, benut deze dan ten volle en 

 laat niets aan het toeval over. Sluit je garage of poort af, vergrendel zelfs in je garage de auto en laat nooit 

 autosleutels op het contact zitten.

• Het installeren van een goede verlichting van je oprit of woning, een bewegingsmelder of een alarm aan je garage 

 werkt afschrikkend. 

• Beschik je niet over een garage dan is het toch raadzaam je auto op de oprit te plaatsen. 

 Ook hier kan een bewegingsdetector of een alarm de autodief snel afschrikken. Staan er meerdere auto’s op de oprit 

 dan kan het nuttig zijn de meest waardevolle auto het verst op de oprit te plaatsen en de minst aantrekkelijke 

 daarachter te parkeren.

Voorkom autodiefstal: Parkeren op de straat of op een parkeerterrein

• Zoek steeds de veiligste parkeerplaats voor je auto. Parkeer steeds op een goed verlichte en eerder drukkere 

 parkeerplaats. Dit kan een bewaakt parkeerterrein zijn of een parkeerplaats met betaling. 

 Autodieven zijn beducht voor bewakers en camera’s.

• Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen en draai de wielen van je auto best in de 

 richting van het voetpad. Met de auto wegrijden neemt dan enkele seconden meer in beslag, wat al genoeg kan zijn

 om een kandidaat-dief op andere gedachten te brengen.

Voorkom autodiefstal: Bewaar de autosleutels op een veilige plaats

• Autosleutels bevestig je het best niet aan dezelfde sleutelhanger als de sleutels van je woning.

• Leg je sleutels in je woning nooit op een zichtbare of voor de hand liggende plaats.

• Ga je weg en blijft de auto thuis, neem dan steeds je autosleutels mee.

• Neem altijd de sleutel uit het contact als je uitstapt, ook al is het maar voor even. Sluit steeds je auto af.

• Laat je auto nooit draaien terwijl je snel nog even ergens naar binnen moet of om in de winterperiode de ruiten te laten

 ontdooien. Een onbeheerde auto met draaiende motor is voor een dief snel te stelen.
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Voorkom autodiefstal: Maak gebruik van mechanische beveiligingsmaatregelen

• Laat alle ruiten van je auto graveren. Een dief moet dan alle ruiten van je auto vervangen, wil hij de auto doorverkopen 

 en dit betekent voor hem minder winst en een bijkomende hindernis te nemen.

• Vervang van elk wiel één wielmoer door een afsluitbare of speciale moer. Zo beveiligt u uw wielen.

• Plaats een goed stuurslot. Dit voorkomt dat het stuur gedraaid kan worden en maakt het autodieven daarmee 

 onmogelijk om met uw auto weg te rijden. Een stuurslot is makkelijk te installeren en aangezien het van buiten goed

 zichtbaar is, zorgt het voor een afschrikeffect .

• Een pedaalslot sluit de pedalen van je auto en verbindt het gas-, rem- of ontkoppelingspedaal met elkaar waardoor ze 

 niet meer los van elkaar ingetrapt kunnen worden.

• Met een handremslot worden versnellingspook en handrem gekoppeld. Wegrijden wordt hierdoor onmogelijk.

• Maak gebruik van elektronische beveiligingsmaatregelen, zoals: autoalarm, autovolgsysteem of traceersysteem en 

 startonderbrekers.

Laat geen waardevolle voorwerpen achter

• Laat nooit waardevolle voorwerpen zoals een camera, een fototoestel, een handtas, gps-toestel, gsm-toestel, laptop … 

 in je auto achter. Kun je ze niet meenemen, berg ze dan noodgedwongen op in de koffer van je auto al is dat geen 

 garantie dat er niet wordt ingebroken. 

• Laat geen geld, cheques of creditcards slingeren in je auto. Deze kunnen de dief er toe aanzetten juist in jouw auto in te 

 breken. Haal ook de boorddocumenten uit je auto.

• Ook boodschappentassen, aktetassen of zelfs boekentassen kunnen de dief er toe aanzetten in te breken in je auto.

• Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open.

• Registreer merk-, serie- en typenummer van uw autoradio, mp3 speler, cd-speler, speakers, autotelefoon en van andere 

 waardevolle voorwerpen. Door dit te doen vergemakkelijk je de aangifte en is de kans groter dat als ze teruggevonden 

 worden je ze later terugkrijgt.

• Haal de muziekinstallatie of het ‘frontje’ ervan uit je auto.

• Laat je de wagen achter, zorg er dan voor dat deze steeds volledig afgesloten is. Controleer of alle portieren gesloten 

 zijn, dat de ramen dicht zijn, het open dak is dichtgedraaid en het kofferdeksel afgesloten is.

Tips tijdens het rijden

• Vermijd in te gaan op verkeersagressie. Hou het hoofd koel en blijf in je auto zitten.

• Wees extra waakzaam als iemand je langs de kant van de weg iets wil vragen, open enkel je autoruit dan op een kier.

We hopen met deze tips ter preventie van een autodiefstal te hebben bijgedragen aan je veiligheid. 

Maar let op: hoe kostbaar of hoe dierbaar je auto ook voor je mag zijn: hou het veilig en zet je leven er niet voor op het 

spel! Een behouden reis en een veilige thuiskomst gewenst!
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7. Fietsregistratiekaart

Met deze fietsregistratiekaart kun je de buurt erop wijzen dat het bewaren van gegevens van hun fietsen belangrijk is. 

Dit is een heel gemakkelijk kaartje waarop je alle informatie over je fiets kunt zetten. De politie heeft dan alle informatie 

bij de hand als je fiets wordt gestolen. Op deze manier maak je de kans dat je fiets wordt teruggevonden een stuk groter. 

Vul dit kaartje nu al in, dan heb je de gegevens paraat, mocht je fiets onverhoopt gestolen worden. Achteraf weet je vaak 

niet alle gegevens meer.

Fietsregistratiekaart 

Waar moet ik aan denken:

• Voorbeeld fietsregistratiekaart

 • Via internet gemakkelijk te googlen

 • Veel informatie beschikbaar

• Communicatie

 • De toelichting via een begeleidend schrijven of aanbiedingsbrief en/of artikel wijkblad en/of website

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

Merk:                                                                                                    

Type:                                                                                                    

Model:                                                                                              

Kleur:                                                                                               

Framenummer:                                                                         

Fiets-chip:                                                                                      

Slotnr.:                                                                                         

Sleutelnr.:                                                                                        

Gegraveerd: ja/nee                                                                 

Gebruik dit kaartje bij de aangifte

Geef fietsendieven geen kans

Amsterdam-Amstelland

Brabant Zuid-Oost

Brabant-Noord

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

Hollands Midden

IJsselland

Korps Landelijke Politiediensten

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden en West Brabant

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zaanstreek-Waterland

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland

Politieacademie

Police academy of the Netherlands

Korps

Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Fietsdiefstal? 

We leggen hem vast!

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen 

gestolen. Daar kunnen we samen iets aan doen. 

We leggen hem vast!

Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. 

Die leggen we vast met camera’s en als dat niet 

genoeg is in de politiecel. 

Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. 

Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief 

op te sporen. Dit kaartje kun je daarbij gebruiken.
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8. Witte voeten actie

De witte voeten actie voer je altijd uit samen met de politie. Die activiteit vraagt dus een goede voorbereiding. 

Die doe je altijd samen met je wijkagent. Door middel van het witte voetje wordt duidelijk gemaakt dat je het inbrekers 

erg gemakkelijk maakt om bij jou in te breken. Deze witte voetjes worden neergelegd bij open voordeuren, open 

achterdeuren, open ramen, open schuurdeuren en open poorten om zo aan te geven dat een inbreker binnen had kunnen 

zijn. Op deze manier maak je mensen in een buurt duidelijk dat ze erop attent moeten zijn om hun woning of perceel 

altijd goed af te sluiten.

De kernboodschap is: Sluit ramen en deuren altijd af, ook al ben je maar even weg.

Materiaal verkrijgbaar bij: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel-bck

Witte voeten actie

Waar moet ik aan denken:

• Samen met wijkagent de politie bij dit initiatief betrekken; kracht is met veel mensen tegelijkertijd zichtbaar in de wijk 

zijn; kan heel goed samen met andere buurtpreventieteams

• Draaiboek maken

 • Verspreidingsgebied

 • Tijdstip

 • Meerdere duo’s maken van politieagent en straatcoördinator;

 • Flyer in de vorm van het “witte voetje”

• Communicatie

 • Verslag maken in de vorm van artikel in wijkblad of voor op de website 

Mooi weer:  sluit ramen en deuren!

Deze schoenafdruk had
van een insluiper kunnen zijn ...

Nou ja,  in ieder geval als u uw huis 
verlaat of even niet kunt opletten.

Deze schoenafdruk had
van een inbreker kunnen zijn ...
Onlangs is er in uw buurt ingebroken
Als u uw huis verlaat of even niet kunt
opletten:
Tref uw voorzorgsmaatregelen om
inbraak te voorkomen 

Sluit ramen en deuren!

Voor meer informatie over deze actie: www.helmond.nl/inbraak

 

www.politiekeurmerk.nl
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http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel-bck
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Bijlage: 
Tekst krantenverslag Witte voetenactie in Rijpelberg

“Hallo, schrikt u niet hoor!” Een blonde vrouw neust bij 

een schutting die tussen bosschages verscholen ligt. Dan 

loopt ze de oprit van het huis op, voelt aan het portier 

van de daar geparkeerde auto en rammelt vervolgens 

aan de voordeur van de woning. Als de bewoner aan de 

zijkant van het huis de poort openzwaait, is die verbaasd 

de politie op zijn erf aan te treffen. “Buurtonderzoek?”, 

vraagt hij nadat de vrouw haar bezoek heeft uitgelegd. 

Zij stelt zich voor als Myrthe Breuer, politieagente in 

Helmond. Breuer loopt samen met zes collega’s en 

zo’n twintig buurtbewoners van huis tot huis in een 

lommerrijk deel van de wijk Rijpelberg. 

De afgelopen twee jaar steeg het aantal inbraken in dit deel van de stad. Voor buurtpreventieteam ‘Doliwood’ reden om 

samen met buurtbrigadier Henry van Dongen een inbraakpreventie-actie te houden. Ondersteund door de teams 

‘De Rodes’ en ‘Baroniehof/ Theo Driessenhof’ bezoeken ze een kleine tweehonderd huizen om bewoners voor te lichten. 

Veel mensen worden gewezen op openstaande ramen en kliko’s voor muren met een plat dak. Zo wordt meneer Bos 

gevraagd zijn kliko te verplaatsen. “Ik ben nooit echt bezig geweest met inbraakpreventie”, bekent hij.  Bos noemt de actie 

‘op zich wel goed’. “Het is goed dat iemand tegen je zegt: let op. Omdat het hier zo rustig is, heb je in deze wijk al gauw 

een gevoel van veiligheid.” 

Bij mensen die niet thuis zijn, worden folders in de bus geschoven. Zoals een ‘wit voetje’ van karton met daarop de tekst 

‘Schrik niet! Dit is de voetstap van de politie’. Wie zijn huis goed heeft afgesloten, krijgt er één met een smiley en een duim 

met eromheen de tekst ‘very good’. Het idee van de witte voetjes komt uit Flikken Maastricht. Deze tv-serie inspireerde 

de voorzitter van Doliwood ze zelf te gebruiken bij een inbraakpreventie-actie. De politie Helmond ondersteunde het 

initiatief graag. 

Buurtbrigadier Van Dongen roemt de inzet van de buurtpreventieteams in hun wijken. Volgens hem fungeren zij als 

ogen en oren van de politie. “We merken dat we er profijt van hebben”, zegt hij. “Mensen worden attenter op verdachte 

situaties. En de teams stimuleren de sociale betrokkenheid in de woonomgeving.” 

De inbraakpreventie-actie is daarvan een uitvloeisel. In Helmond werd ze tot dusver één keer eerder gehouden. Dat was 

vorig jaar in Noord. Ondanks de uitsluitend positieve reacties van de buurtbewoners verwacht Van Dongen niet dat het 

initiatief navolging krijgt in de rest van de stad. “Als politie kunnen we dit niet alleen. Voor een dergelijke actie hebben we 

buurtpreventieteams nodig en die zijn er niet overal.” 

Agente Breuer heeft intussen weer ergens aangebeld. “Hallo, schrikt u niet hoor!”, zegt zij als een man in pyjama 

opendoet. Breuer heeft geen ‘manco’s’ aangetroffen, de beveiliging van het huis wordt goedgekeurd. Als ‘s mans vrouw 

zich in de deuropening meldt, zegt ze dat zij niet anders had verwacht. “Ik ben echt een angsthaas. Sinds er bij de buren is 

ingebroken, hebben we het huis extra beveiligd.’’ 
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9. Graveeracties 

Deze activiteit vraagt een goede voorbereiding, al dan niet samen met de wijkagent.

Bij graveeracties wordt in fietsen een nummer gegraveerd. Hierdoor helpt het om een gestolen fiets te herkennen en 

te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar van deze fiets is. Er is hiervoor een unieke code. Vanaf 1 januari 2006 is er 

landelijk bij fietsfabrikanten de afspraak om een unieke code van 2 letters en 7 cijfers aan te brengen op fietsen.

Zoek je meer achtergrondinformatie kijk dan eens op de website van de Gemeente Amsterdam. Een van de steden waar 

deze actie heel goed heeft gelopen is Amsterdam. 

Via de link hieronder kom je op de site van de Gemeente Amsterdam waar meer informatie over de fietsgraveeractie is te 

vinden. http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsdepot/fiets_graveren/

Graveeracties

Waar moet ik aan denken:

• Deze actie vraagt een graveerset (graveerstiften, doek, plakband, set graveersjablonen)

 Mogelijk is die beschikbaar op het politiebureau of bij andere buurtpreventieteams

• Draaiboek maken

 • Locatie (centrale plek in de buurt)

 • Geschikte dag en tijdstip

 • Materialen zoals partytent, tafel, bank

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Verslag maken in de vorm van artikel in wijkblad of voor op de website 

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsdepot/fiets_graveren/
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10. Een preventiemarkt organiseren

Waarom een preventiedag over woninginbraken? De meeste inbraken vinden tijdens de donkere maanden in de winter 

plaats. Het is immers vroeg donker, er is minder sociale controle op straat en als het licht niet brandt in de woning, kunnen 

inbrekers eenvoudig zien in welke huizen er niemand thuis is. Tijdens deze preventiedag krijg je tips over de beveiliging 

van je woning. Deze activiteit organiseer je met voorkeur samen met andere buurtpreventieteams in je wijk. 

Op een preventiemarkt kunnen wijkbewoners langs verschillende stands lopen waar ze informatie kunnen krijgen en 

materialen kunnen zien waarmee hun huis te beveiligen is. 

Op zo’n preventiemarkt kan ook een verzekeringsmaatschappij aanwezig zijn en mensen informeren (met een film of 

lezing). Daarnaast zouden ook leveranciers met hang- en sluitwerk aanwezig kunnen zijn. 

Preventiemarkt organiseren

Waar moet ik aan denken:

• Zoek samenwerking met  andere buurtpreventieteams, bedrijven en organisaties

• Draaiboek maken

 • Locatie (centrale plek in de buurt)

 • Geschikte dag en tijdstip

 • Verschillende kraampjes 

  (anti-inbraak tips, sluitwerk)

 • Eigen stand: met foto’s van activiteiten, 

  informatie over je buurtpreventieteam

• Communicatie

 • Aankondiging 

  (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Verslag maken in de vorm van artikel in 

  wijkblad of voor op de website 

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam
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Bijlage:  Voorbeeld van een preventiemarkt in Breda

Bron: http://buurtpreventiebreda.nl/

Preventiemarkt woninginbraken zaterdag 7 maart 2015

Geplaatst op 2 maart 2015 door Chris Aarts

Op zaterdag 7 maart organiseert de Gemeente Breda, vanwege de donkere dagen actie, een preventiemarkt over 

woninginbraken. U bent van harte welkom van 11.00 tot 14.00 uur in sociaal cultureel centrum de Koe aan de 

Ambachtenlaan 1 in Princenhage. De preventie dag van 24 januari jl. ging vanwege het slechte weer niet door. Vandaar 

deze nieuwe poging! Het thema van dit jaar is: Houd uw klapraam dicht! Maak het inbrekers niet te gemakkelijk.

Wat gebeurt er bij deze bijeenkomst

•  De politie laat u zien hoe gemakkelijk een inbreker een woning kan binnenkomen. De wijkagent geeft u tips hoe 

 u inbraakleed kunt voorkomen door bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk maar ook door het aanpassen van uw 

 gewoontegedrag.

•  In verschillende wijken is inmiddels een buurtpreventieproject van start gegaan. Medewerkers van Buurtpreventie 

 Breda vertellen u hoe zo’n project een positieve invloed heeft op het inbraakcijfer in een buurt en hoe een 

 buurtpreventiegroep ook het buurtgevoel een oppepper kan geven. Samen sta je sterker in de aanpak van

 woninginbraken en maak je het de inbreker niet te makkelijk zijn slag te slaan. In Princenhage zijn inmiddels vier 

 buurtpreventieprojecten van start gegaan: buurtpreventie Ambachtenlaan, buurtpreventie Esserstraat, buurtpreventie 

 Haagweg en buurtpreventie Witwerkerstraat.

•  Het Inbraakpreventie Team van de Ateagroep (onderdeel van de Gemeente Breda) is ook aanwezig. U kunt met hen een 

 afspraak maken om uw woning gratis te laten inspecteren op inbraakgevoelige punten. Op basis van een offerte kunt u 

 zelf aangeven welke onderdelen u uitgevoerd wilt hebben. Bent u handig of kent u iemand die u zou kunnen helpen, 

 dan kunt u de maatregelen ook zelf uitvoeren.

•  Wegens het thema: ‘Houd uw klepraam dicht!’, zijn er op deze dag, speciale hoekprofielen te koop tegen een sterk 

 gereduceerde prijs.

http://buurtpreventiebreda.nl/
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11. Schoonmaakactie in de buurt

Een leuke actie om mensen bij een buurt te betrekken is het houden van een schoonmaakactie. 

Met zo’n schoonmaakactie bereik je twee doelen: 

• Een schone buurt geeft een veilig gevoel en zal ook niet zo gauw tot verloedering leiden.

• Samen met kinderen in de buurt kun je er een leuke happening van maken waarin buurtbewoners elkaar op een andere 

 manier leren kennen.

Hierbij valt te denken aan ophalen of verzamelen van zwerfvuil of het schoonmaken van verkeersborden/

straatnaamborden. 

Zo’n buurtschoonmaakactie vraagt afstemming met de wijkraad en de gemeente. De gemeente kan zorgen voor 

materialen (afvalgrijpers en zakken) en het afvoeren van het zwerfvuil. 

Schoonmaakactie in de buurt

Waar moet ik aan denken:

• Draaiboek maken

 • Locatie(s)  in de buurt kiezen

 • Geschikte dag en tijdstip

 • Oproep vrijwilligers

 • Diverse materialen: o.a. hesjes, zorg voor versnaperingen

 • Medewerking van woningcorporatie en Gemeente Helmond

  afvalgrijpers en vuilniszakken via Gemeente Helmond

  Regelen afvoer zwerfvuil via Gemeente Helmond

 • Gemeente Helmond, Afdeling Wijkonderhoud en Exploitaties is bereikbaar via telefoonnummer 14 0492. 

  Zie ook:  http://www.helmond.nl/Afval-en-milieu  

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Verslag maken in de vorm van artikel in wijkblad of voor op de website 

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

http://www.helmond.nl/Afval-en-milieu  
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Bijlage: Schoon houden van de buurt in Tilburg

Met de actie ‘Tilburg knapt op’ wil de gemeente verloedering van plekken in de stad tegengaan. Inwoners van Tilburg 

konden via ‘Facebook.com/tilburgknaptop’ lelijke, vervuilde of onveilige plekken aanmelden om te verbeteren.

Er was een budget van 5 keer vijfduizend euro beschikbaar, om 5 plekken samen met bewoners versneld aan te pakken. 

Uiteindelijk zijn dit er 6 geworden. De gemeente maakt samen met de melders een afspraak over de aanpak van de 

projecten. Voorwaarde is wel dat de buurtbewoners bereid zijn om met elkaar de plek aan te pakken. In september of 

oktober bezoekt een team deskundigen namens de gemeente de geselecteerde plekken om te kijken wat er gedaan moet 

worden en wie daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Op de Facebookpagina zijn voorbeelden te vinden van plekken, die een opknapbeurt kunnen gebruiken, zoals parkjes, een 

voetpad, een verkeersdrempel en een plein. Andere inwoners konden reageren op het voorstel of aangeven het ermee 

eens te zijn door de bijdragen te ‘liken’. In twee maanden tijd hebben bijna 2000 unieke bezoekers de Facebookpagina 

bezocht. 

 Voor meer informatie zie: Nieuwsbericht Actie ‘Tilburg knapt op’ succes 

 

Bron: 

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/burgerparticipatie/burgerparticipatie-leefbaarheid/tilburg-knapt-op.aspx

Foto: schoonmaakactie, buurtpreventieteam Doliwood (Rijpelberg)

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/burgerparticipatie/burgerparticipatie-leefbaarheid/tilburg-knapt-op.aspx
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12. WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Bij buurtpreventie is het belangrijk dat mensen elkaar kennen. 

De buurt kan veiliger worden gemaakt als buurtbewoners elkaar 

snel kunnen informeren over wat er in de buurt gebeurt. 

Met een WhatsApp groep kunnen deelnemende buurtbewoners 

elkaar  snel informeren over bepaalde vormen van criminaliteit 

(zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde). Aan 

een WhatsApp groep hangen spelregels die je met iedereen moet 

afspreken. En deze activiteit gaat erover hoe je een WhatsApp 

groep kunt oprichten en welke spelregels je kunt hanteren. 

 

Burgernet

Naast een WhatsApp groep om de buurt in contact met elkaar te houden en elkaar te informeren mocht er iets in de wijk 

gebeuren kan een buurtpreventieteam bewoners ook wijzen op het bestaande initiatief burgernet. 

Op  www.burgernet.nl kunnen mensen zich aanmelden. Vervolgens krijgen ze een melding als er een verdacht of vermist 

persoon uit de buurt gezocht wordt. Ook wordt deze gebruikt bij inbraak, vermissing, beroving, aanrijdingen e.d. 

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Waar moet ik aan denken:

• Duidelijk vastleggen spelregels

• Wijkagenten kunnen het prettig vinden een contactpersoon in een WhatsApp groep te hebben aan wie ze dingen 

 kunnen doorgeven (vraag na of je wijkagent interesse heeft)

• Nummerlijst

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Verslag maken in de vorm van artikel in wijkblad of voor op de website 

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

http://www.burgernet.nl
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Bijlage: WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, 

dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met 

elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er kunnen maximaal vijftig mensen deelnemen aan zo’n groep. Het 

grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen. 

Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto’s meesturen.

Voorbeeld

Bij de supermarkt zag ik wat rare types bij de winkelwagentjes. Ze hadden een doos met boodschappen laten vallen, 

spraken me aan en vroegen mijn hulp bij het oprapen. Na het rapen van wat sinaasappelen zag ik dat er één van de drie 

bij mijn karretje met daarin mijn handtas stond. Ik vertrouwde het eigenlijk niet, en heb een WhatsApp berichtje gemaakt. 

Eén van de groepsapp-leden reageerde dat dit wel een melding voor de politie is. Dat hielp me over de drempel om de 

politie te bellen.

Tips om een groep te maken

• Wanneer je een groep maakt, word je de eigenaar van de groep en heb je het beheer over wie lid kan worden van de 

 groep. 

• Start met één groep per buurt/straat. 

• Een groep maken:

• Open WhatsApp en ga naar het scherm Chats.

• Bovenaan het chats scherm, tik de [New Group] knop. Tip: je moet een bestaande chat hebben voordat je een nieuwe 

 groeps-chat creëert.

• Typ een onderwerp of titel voor de groeps-chat. Dit is de naam van de groep die alle leden zien.

• Voeg groepsleden toe door de [+] te selecteren, of door de naam van het contact te typen.

• Tik op de knop [Maak aan] om het aanmaken van de groep te beëindigen.

Meer informatie over WhatsApp groepen kun je vinden op: http://www.whatsapp.com

http://www.whatsapp.com
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Bijlage: WhatsApp op Helmondse Buurtpreventiewebsite

We willen de ontwikkeling van WhatsApp groepen ondersteunen door de groepsbeheerder per Helmondse wijk te 

publiceren op de gezamenlijke Helmondse Buurtpreventiewebsite (www.buurtpreventiehelmond.nl). 

Burgers of ondernemers kunnen zo zien voor welke WhatsAppgroep zij zich kunnen aanmelden en bij wie. 

Het is aan groepsbeheerders zelf om op andere wijze nog ruchtbaarheid te geven aan hun WhatsApp groep. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Buurtvereniging, leefbaarheidsgroepen, wijkraad, via wijkblad, etc. 

Aanmelden nieuwe groep

Ben je een nieuwe groep gestart? Je kunt deze aanmelden bij Buurtpreventie Helmond: info@buurtpreventiehelmond.nl.

Mocht er een groter aantal WhatsApp groepen ontstaan, dan is het wellicht handig per groep één persoon (de 

groepsbeheerder) op te nemen in een aparte groep. In deze beheerdersgroep kunnen dan partners zoals Gemeente, 

jongerenwerkers of andere groepsbeheerders berichten plaatsen die voor alle groepen interessant kunnen zijn. 

Deelnemers aan een groep moeten zich bewust zijn van het doel en de spelregels die voor een groep gelden. Geef bij de 

groepsomschrijving duidelijk aan wat men mag verwachten en ook waarvoor de groep niet bedoeld is.

Voorbeeld van Spelregels voor de buurtgroep

• Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar.

• Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de gemeente Helmond.

• WhatsApp is een burgerinitiatief.

• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-88444.

• Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!

• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

• Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.

• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, 

 wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en 

 gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

• Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar die voor bedoeld zijn en niet voor onderling contact/privéberichten.
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13. Nieuwsbrief maken

Een goede manier om zichtbaar te zijn als buurtpreventieteam is het regelmatig uitgeven van een nieuwsbrief. 

In zo’n nieuwsbrief informeer je de buurtbewoners over allerlei ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en 

leefbaarheid in het buurtpreventiegebied. Deze nieuwsbrief kun je digitaal sturen of op papier. 

Er zijn verschillende goede voorbeelden van Helmondse buurtpreventieteams die een nieuwsbrief uitgeven.

 Misschien een goed idee om met hen contact op te nemen. Zij kunnen je goede tips geven.

Nieuwsbrief maken

Waar moet ik aan denken:

• Draaiboek maken

 • Welke inhoud

 • Hoe vaak (v.b. 1x per 2 maanden)

 • Lengte brief (v.b. max. 1 A4-tje)

 • Verspreiding op papier of digitaal

 • Redactieteampje

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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Bijlage: Voorbeelden Helmondse nieuwsbrieven 

Kijk ook eens op de website van Buurtpreventieteam ‘De Rodes’ www.derodes.dse.nl .  

Hierop staan ook mooie nieuwsbrieven.  

http://www.derodes.dse.nl


Inspiratieboekje Buurtpreventie-activiteiten 29

14. Leefbaarheidsactiviteiten

Deze activiteiten zijn niet zo zeer gericht op veiligheid, maar juist vooral op bevorderen van de samenhang in de buurt. 

Mensen hebben gewoon een gezellige en leuke activiteit samen. Dit kan van alles zijn van een leuke rommelmarkt tot een 

activiteit voor de kinderen.

Door middel van deze activiteiten breng je mensen in de buurt in contact met elkaar. Zo leren ze elkaar beter kennen. 

Dit bevordert het herkennen, als mensen elkaar in de buurt tegenkomen. En brengt erkenning als mensen elkaar beter 

hebben leren begrijpen. 

Leefbaarheidsactiviteiten 

Waar moet ik aan denken:

• Draaiboek maken

 • Voorbereidingsgroep 

 • Soort activiteit (kijk naar tijd in het jaar)

 • Zoek een geschikte locatie

 • Eventuele vergunningen voor openbare ruimte

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

Foto: burendag, buurtpreventieteam Radar (Helmond-Oost)
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Bijlage: Leefbaarheidsactiviteiten 

Er zijn veel activiteiten die je kunt bedenken. Hierna volgen een aantal voorbeelden: 

• Een Halloweentocht (met kinderen, huizen versieren, prijsje voor mooiste huis)

• Zeskamp organiseren (kan voor alle leeftijden)

• Kerstwensboom (op centrale plek in wijk, en de wensen voorlezen met glühwein/vuurkorf)

• Zomerspelen (centraal veldje, voor kinderen)

• Laatste zaterdag van september: Burendag (gezellig met muziek en een BBQ en eventueel activiteiten voor de kinderen)

• Breakdance wedstrijd (voor de jeugd)

• Openlucht bioscoop (kan voor alle leeftijden ligt aan welke film je draait)

• Bloemplantactie (met de buurt bloemen/bollen gaan planten)

• Een rommelmarkt (mensen willen altijd wel iets kwijt en iedereen vindt het leuk om te gaan kijken)

• Koffer-/garageverkoop (mensen kunnen de spullen die ze niet meer willen verkopen en misschien maken ze iemand 

 anders er wel heel blij mee)

Bij de uitwerking kun je ook de opbouwwerker van de LEV-groep voor je eigen wijk  vragen te ondersteunen. 

Zie www.levgroep.nl (kies: Helmond).

Let op: voor verschillende activiteiten in de openbare ruimte zal je een vergunning (vaak tijdig!!) moeten aanvragen bij de 

gemeente, digitaal loket: https://dloket.helmond.nl/loket  .

http://www.levgroep.nl
https://dloket.helmond.nl/loket
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15. Signaalbordjes 

De laatste tijd hoor je steeds vaker dat mensen lange tijd in hun huis liggen, bijvoorbeeld omdat ze gewond zijn en geen 

hulp kunnen roepen, of omdat ze gestorven zijn. Dit wil niemand in de buurt meemaken. Met deze activiteit kun je dit 

voorkomen. Door middel van het plaatsen van bordjes of een kaart voor het raam. Zo kunnen buurtbewoners aan elkaar 

laten zien hoe het met hun gaat. Op deze manier houd je sociaal contact in de buurt. Die bordjes zijn gemakkelijk te 

maken door creatieve buurtbewoners. 

Signaalbordjes 

Waar moet ik aan denken:

• Behoefte peilen bij ouderen in de buurt (mondeling)

 • Deelnemerslijst maken

• Signaalbordjes (deze kun je zelf maken, of als activiteit voor de kinderen of ouderen)

• Mondelinge uitleg bij de bordjes

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken
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16. Inbraakpreventieavond

In verschillende wijken van Helmond is al een inbraakpreventieavond georganiseerd met ex-inbreker Evert Jansen. 

Op deze avonden was ook de wijkagent aanwezig om een voorlichting te geven.

Evert gaat overdag eerst rond in de wijk en kijkt als een inbreker naar onachtzaamheden van bewoners, die het inbrekers 

vergemakkelijken. Hiervan maakt hij foto’s. ’s Avonds laat hij die foto’s zien en weet hij buurtbewoners te wijzen op het 

belang van veiligheid in en om het huis. Die begint meestal met het op slot doen van poorten en deuren, het sluiten van 

ramen en het buiten bereik zetten van containers (ideale klimobjecten).

Deze avonden zijn nuttig en mensen viel het op omdat het in hun eigen wijk is en dit het verhaal van een oud-inbreker is 

deze kijkt anders naar een wijk.

Om een inbraakpreventieavond te organiseren neem je eerst contact op met de politie; maar zeker ook met omliggende 

buurtpreventieteams en de wijkraad. Kijk ook op de volgende site om het te organiseren:  

http://www.veiligheid-preventie.nl/  

Inbraakpreventieavond 

Waar moet ik aan denken:

• Draaiboek maken

 • Voorbereidingsgroep (Politie, buurtpreventieteams, wijkraad, LEVgroep)

 • Zoek een geschikte locatie, meestal wijkhuis

 • Kosten inhuur ex-inbreker

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

http://www.veiligheid-preventie.nl/
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Buren, wij gaan 
op vakantie!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Bijlage: 
Voorbeeld aankondiging inbraakpreventieavond

Samen geven we inbrekers geen kans!

Uitnodiging voor de preventieavond 

De Helmondse politie organiseert samen met wijkraad Centrum en LEV-groep

op dinsdag 24 februari een preventieavond in Fitland (Suytkade). 

U bent van harte uitgenodigd! 

U komt thuis en er is bij u ingebroken! Deurslot geforceerd, alle kastjes 

overhoop gehaald en uw portemonnee en computer weg. En waar zijn 

uw dierbare sieraden? Of erger: er zijn inbrekers in uw huis terwijl u ligt te 

slapen. Dit soort misdrijven hebben veel impact op uw veiligheidsgevoel. 

Een woninginbraak raakt slachtoffers zowel financieel als emotioneel. 

Emotioneel zijn het verlies van dierbare bezittingen, de aantasting van 

het gevoel thuis veilig te zijn en de angst voor een nieuwe inbraak. En dan 

hebben we het dus nog niet eens over de materiële schade. 

Natuurlijk werkt de politie in Helmond keihard om een woninginbraak 

op te lossen als die eenmaal gepleegd is. Het liefst zetten we alle daders achter de tralies en bezorgen we alle gestolen 

spullen terug. Nog veel beter is het echter als een inbraak helemaal niet gepleegd wordt en daar kunt u zelf veel aan doen! 

Tips en tools van een echte inbreker!

En u? Zelf kunt u ook veel doen om een inbraak in uw woning te 

voorkomen. Een ex-inbreker komt deze avond vertellen waar hij als 

inbreker op lette en waarom een woning voor hem interessant was om in 

te breken. Misschien is het wel uw woning! Kom daarom naar deze avond, 

vol praktische tips om een inbraak in uw woning te voorkomen.

Agenda: 

Aanmelden via email: 

info@wijkraadhelmondcentrum.nl

Wit u doorgeven als u de avond bijwoont, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal bezoekers. Geef uw naam, 

adres, e-mailadres en het aantal personen door.

Met vriendelijke groet, 

Wijkraad Helmond Centrum
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17. Informatieavond over heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Voor heling kunt u een 

gevangenisstraf en/of een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht.

 Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. 

Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. 

Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen product. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u 

kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

Wat kan ik als burger doen tegen heling?

• Noteer altijd serienummers van het (nieuwe) product dat u koopt. Het serienummer maakt het product uniek en 

 traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten 

 dit nummer ook vaak op de aankoopnota.

• Noteer uw serienummers overzichtelijk op de registratiekaart, of via de app stopheling.

• Doe altijd aangifte. De politie kan u dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer 

 inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.

• Check vóórdat u een aankoop doet op Stopheling.nl of in app Stopheling, of het product als gestolen staat geregistreerd 

 (lees hieronder hoe u dit kunt doen).

• Let op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari 2010, staan in het register.

Het doel van deze actie is, samen met politie, buurtbewoners bewust te maken van het risico dat zij gestolen goederen 

kunnen kopen en zich daarmee onbedoeld schuldig maken aan heling. Heling is strafbaar en houdt criminaliteit in stand. 

Deze actie informeert en adviseert mensen, over wat ze zelf kunnen doen om heling te voorkomen. 

Op www.politie.nl kan meer informatie en foldermateriaal worden gevonden.

Informatieavond over heling

Waar moet ik aan denken:

• Tips tegen heling

 • Via internet gemakkelijk te googlen

 • Veel folders beschikbaar

• Communicatie

 • De toelichting via een begeleidend schrijven of aanbiedingsbrief (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

http://www.politie.nl
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18. Informatieavond brandveilig leven en wonen

We staan er niet dagelijks bij stil, maar bij iedereen kan brand ontstaan. Je moet er niet aan denken dat je op een nacht 

wakker schrikt omdat er brand is. Hoe breng je jezelf, je kinderen en huisdieren in veiligheid?

Jaarlijks zijn er in Nederland circa 6000 woningbranden, waarbij ongeveer 600 personen gewond raken en 50 mensen 

komen te overlijden. Mensen die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten, zijn extra kwetsbaar bij 

brand. Daarom is het voor deze mensen nóg belangrijker om te weten hoe ze brand kunnen voorkomen en wat ze moeten 

doen als er toch brand ontstaat. 

De meeste ouderen, zo’n tachtig procent, wonen zelfstandig en alleen. Voor veel mensen met een lichamelijke beperking 

geldt hetzelfde. Zij moeten zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Gelukkig kunnen ze zelf veel doen om brand te 

voorkomen en/of de gevolgen beperken. Vaak met weinig kosten en inspanning, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

rookmelders. Brand wordt dan sneller opgemerkt en dat geeft meer tijd om te vluchten. Natuurlijk is het ook belangrijk 

om na te denken over een vluchtplan. Dat is een plan waarin afspraken worden gemaakt om de woning zo snel mogelijk 

via een afgesproken vluchtweg te verlaten. Dat wordt natuurlijk lastiger als iemand alleen woont. In dat geval is het 

verstandig om afspraken met buren te maken, zodat zij kunnen helpen.

De brandweer beschikt over meerdere naslagwerken en een brochure die jullie kan helpen brandveiligheidsvoorlichting 

te geven aan senioren en mensen met een beperking. Deze brochure is bovendien te gebruiken in combinatie met de 

checklist ‘Brandveilig leven voor senioren en mensen met een beperking’ en bijbehorende brandveiligheidstips, omdat ze 

extra informatie geeft over de onderwerpen die in de checklist aangehaald worden.

Bij voldoende belangstelling kan, bij voorkeur in samenwerking met andere buurtpreventieteams, een informatieavond 

voor buurtbewoners worden georganiseerd. Neem hiervoor ook tijdig contact op met de brandweer in verband met hun 

bijdrage aan de avond. Uiteraard is het ook mogelijk de brochures met een begeleidend schrijven te verspreiden.

Voor nader informatie: Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. 

Tel. 040-2203735. Bezoek ook eens de website www.brandweer.nl voor meer informatie en tips.

Informatieavond brandveilig leven en wonen 

Waar moet ik aan denken:

• Draaiboek maken

 • Voorbereidingsgroep (Brandweer, politie, buurtpreventies, wijkraad, LEVgroep)

 • Zoek een geschikte locatie, meestal wijkhuis

• Communicatie

 • Aankondiging (brief en/of wijkblad en/of website)

 • Denk eraan: logo van je buurtpreventieteam gebruiken

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) 

samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

http://www.brandweer.nl
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