Richtlijnen buurtpreventie gemeente Gouda
De gemeente Gouda is enthousiast over de inzet van alle vrijwilligers die zich actief met leefbaarheid en
veiligheid in de eigen buurt bezig houden. Als je aan de slag wilt in je eigen wijk met een
buurtpreventieteam, is het verstandig een aantal richtlijnen in acht te nemen. Deze richtlijnen zijn onder
andere tot stand gekomen in overleg met de politie. Hieronder treft u de richtlijnen aan.
Richtlijnen


Bij alle activiteiten staat eigen veiligheid voorop. Maak bij elke situatie de inschatting wat
verstandig is om wel of niet te doen. Zodra een situatie risicovol is, bel dan 112 en laat het over
aan de politie. Ook bij twijfel is het advies om niet zelf op te treden.



Maak bekend bij de wijkagent dat je als team actief bent in de wijk en geef periodiek de
looptijden door.



Ga met minimaal 2 mensen de wijk in. Zorg altijd dat er onderling contact is via telefoon,
WhatsApp, of portofoon.



Als lid mag je de deelname aan het buurtpreventieteam niet gebruiken om een privé probleem
met een ander op te lossen.



Wees zichtbaar en herkenbaar als buurtpreventieteam. Dat is ook de kracht van een
buurtpreventieteam. Draag herkenbare kleding in de wijk (bijv. een hesje). Aan de ene kant
worden bepaalde mensen hierdoor afgeschrikt. Aan de andere kant is het team hierdoor
aanspreekbaar voor medebewoners, en kan zichtbaar aanwezig zijn in de wijk het gevoel van
veiligheid vergroten. Daarnaast vergroot het de kans op een gesprek en op het doorgeven van
relevante informatie.



Preventief is er nog veel terrein te winnen: geef daarom waar mogelijk preventietips aan de
mensen.



Er zijn meerdere ambtenaren die als hoofdtaak hebben het toezien op naleving van wetten of
regels en inwoners hierop aanspreken. De richtlijn is om terughoudend te zijn in het zelf
aanspreken van bewoners die in overtreding zijn. Overleg o.a. met de wijkagent of aanspreken
van bewoners in jullie wijk überhaupt verstandig is.



Mocht je bewoners benaderen, doe dit op een dienstverlenende manier. Respect is in alle
situaties een belangrijk uitgangspunt. Benader een inwoner niet als een verdachte.



Verricht zelf geen aanhoudingen! Denk vooral eerst aan je eigen veiligheid en bel bij een
heterdaadsituatie de politie via 112 of bel wanneer er geen spoed bij is 0900-8844.

Als je een buurtpreventieteam wilt opstarten, kun je dit melden bij de gebiedsregisseur. Er wordt dan
een startgesprek gepland om verwachtingen uit te wisselen en afspraken vast te leggen tussen de
gemeente, het buurtpreventieteam en de politie. Ook kunnen tips gegeven worden over signaleren en
communicatie en wordt uitgelegd waar u welke melding kunt doorgeven.

Voor vragen kan contact opgenomen worden via tel. 14 0182 met de gebiedsregisseur, de gemeentelijke
contactpersoon voor buurtpreventieteams:
Tanja van Lit
Gebiedsregisseur Gouda Noord
(Bloemendaal, Plaswijck, Noord, Achterwillens)
Reyer Vos
Gebiedsregisseur Gouda West
(Binnenstad, de Korte Akkeren, Westergouwe)
Johan den Ambtman
Gebiedsregisseur Gouda Oost
(Kort Haarlem, Oost, Goverwelle, Stolwijkersluis)
De gemeente Gouda wenst jullie succes en ook veel plezier bij het werken aan buurtpreventie. Hiermee
leveren jullie ook een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie in jullie wijk.
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