
Leden gezocht voor Stedelijke Werkgroep 
Buurtpreventie SWB

In de nieuwsbrief van april 2019 zijn jullie reeds geïnformeerd 
over de Stedelijke Werkgroep Buurtpreventie. We zijn op zoek 
naar drie nieuwe leden (bij voorkeur uit Eindhoven - Zuid) voor 
de SWB. Onder voorzitterschap van Marianne Uytdehage, 
gebiedscoördinator bij de gemeente Eindhoven, komt de SWB 
drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De agenda bestaat in het 
algemeen uit besluitvormend overleg (consensus) over beleids-
matige onderwerpen en kansen en knelpunten binnen buurtpre-
ventie. Als lid denk en werk je ook mee aan onderwerpen voor 
themasessies en bijeenkomsten. Met je deelname kun je invloed 
uitoefenen op de ontwikkeling van buurtpreventie in Eindhoven.

Bereikbaarheid leden SWB
De leden van de SWB vertegenwoordigen hun achterban… 
jullie dus… de buurtpreventen! De coördinatoren van alle 
buurtpreventieteams hebben een mail ontvangen met daarin  
de contactgegevens van de leden van de SWB. Als jullie ideeën 
of vragen hebben óf mee willen doen/denken in de SWB of in 
werkgroepjes (die zijn er zo af en toe), benader hiervoor dan  
één van jullie vertegenwoordigers. 

Via buurtpreventie@eindhoven.nl kan copy worden aangeleverd 
voor de volgende nieuwsbrief. Dat vinden we hartstikke leuk!

Kennisquiz 

Om ieders kennis nog eens op te 
frissen, presenteren we jullie een 
kennisquiz. Deze quiz heeft onze 
opleider Gerard Donders gemaakt.  
Je kunt via onderstaande link de 
quiz starten. De sluitingsdatum is 
23 december 2020. Alle deelnemers 

krijgen direct een terugkoppeling van Gerard zodat je weet of je 
kennis nog up to date is. 

https://forms.gle/ieHyRjeWYWwdHo8M8
(CTRL + klikken voor de koppeling)

We hebben er deze keer een prijs aan verbonden. De winnaar 
krijgt een Veilig Wonen Scan aangeboden die uitgevoerd wordt 
door een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). 

Je wint de Veilig Wonen Scan door het juist beantwoorden van 
de laatste vraag in de quiz. Indien er meerdere goede antwoor-
den zijn wordt degene die het snelst de quizvragen heeft 
beantwoord als winnaar uitgeroepen. Wanneer het juiste 
antwoord niet wordt geraden, wint degene die er het dichtst bij 
zit (zowel boven als onder het juiste aantal). 

December 2020

De Stedelijke Werkgroep Buurtpreventie 
bestaat uit de volgende leden:
•  Marianne Uytdehage (voorzitter en tevens gemeentelijk 

coördinator buurtpreventie)
• Jaap Cuppens (Operationeel Expert Wijkzorg Politie)
• Vertegenwoordiger van de afdeling Veiligheid
• Teamleider Stadstoezicht
• Trijnco Dijkman (Heesterakker)
• Nancy Strijbos (Blaarthem)
• Paul van Dooren (Kerkdorp Acht)
• Sjef Orbons (Engelsbergen)
• Gert Jan van den Heuvel (Blixembosch)

De Veilig Wonen Scan wordt uitgevoerd door een niet- 
commerciële adviseur van het CCV. Die controleert de 
woning van buiten én binnen op veiligheid.

De adviseur kijkt naar hang- en sluitwerk. Hij vertelt over 
veel voorkomende inbraakmethoden en geeft praktische 
tips over wat mensen zelf kunnen doen om een woning- 
inbraak te voorkomen. De adviseur kijkt ook naar de 
brandveiligheid. Er wordt een handzaam rapport opgesteld 
waarmee de bewoner zicht krijgt op eenvoudig te nemen 
maatregelen, zonder (te) hoge kosten.

mailto:buurtpreventie%40eindhoven.nl?subject=
https://forms.gle/ieHyRjeWYWwdHo8M8
https://forms.gle/NV1UVhQu6YYc5DwB7 


Buiten Beter app 

De belangrijkste taak voor de Buurtpreventie-
teams is natuurlijk het surveilleren in de wijk en 
het attenderen van bewoners op onveilige 
situaties, zoals openstaande ramen of 
waardevolle spullen in de auto. Maar als 

buurtpreventen kunnen we ook ons steentje bijdragen aan de 
leefbaarheid in onze stad. Dat kan heel gemakkelijk door het 
benutten van de Buiten Beter app. 

Met deze app kun je immers heel snel een melding doen bij  
de gemeente wanneer je iets constateert dat opgelost moet 
worden. 

Te denken valt dan bijvoorbeeld aan straatverlichting die defect 
is, tegels die losliggen, een speeltoestel dat kapot is of verstopte 
riolering.

Bij Buurtpreventie Acht zijn we enorm tevreden over deze app. 
Zodra onze mensen tijdens het rondlopen één van de tien 
genoemde problemen tegenkomen, of iets anders dat hersteld 
moet worden, maken ze meteen de melding via de app. 
Dit gaat heel simpel: je opent de app, maakt een foto van de 
situatie, de app laat dan vanzelf de locatie zien, je klikt het 
probleem aan en desgewenst zet je er een omschrijving bij. 
Direct daarna ontvang je een bevestiging en al heel snel een 
terugkoppeling wat er met de melding gedaan is. Dit doen we 
dus heel vaak. Al heel veel ongewenste zaken hebben we zo 
gemeld en zijn ook bijna altijd heel snel hersteld. Dat werkt echt 
fantastisch. Binnen een paar dagen werkt de straatverlichting 
weer, ligt een stoep weer recht, of is het losliggend afval 
verwijderd. En omdat onze mensen bijna elke dag lopen,  
zien ze gewoon heel veel wat er verbeterd moet worden.

We sturen daar trouwens ook actief op. Omdat wij werken met een 
maandrooster, krijgen onze mensen vaak meteen een verzoek mee 
om specifiek aandacht te geven aan één van de problemen die in 
de app genoemd staan. We vragen dus om bijvoorbeeld speciaal 
te letten op defecte lantaarnpalen, rondslingerend afval of 
overhangende takken. Dat werkt ook meteen stimulerend voor 
onze mensen omdat ze dan met een doel de looprondes uitvoeren. 

Omdat we verder aan onze preventen gevraagd hebben het 
mailadres van BP Acht in te voeren in plaats van hun eigen 
mailadres, hebben we ook zicht op het aantal meldingen dat 
binnenkomt. Elke melding sturen we uiteraard ook door naar de 
indiener.

Voor ons is de Buiten Beter app dus een heel waardevolle 
aanvulling. De app is heel gemakkelijk te downloaden via de 
appstore.

Geschreven door Paul van Dooren, lid van de Stedelijke 
Werkgroep Buurtpreventie en coördinator van buurtpreventie-
team Acht.

Start campagne ‘Meld vuurwerkoverlast’

De gemeente Eindhoven start 7 december 2020 met de 
campagne ‘MELD VUURWERKOVERLAST’. Voor de komende 
jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. Eindhovenaren 
die toch vuurwerkoverlast ervaren, kunnen tot en met 10 januari 
2021 de overlast melden via de BuitenBeter App of telefonisch via 
14040. Bel altijd 112 bij ernstige schade en/of lichamelijk letsel.

Vuurwerkverbod
De komende jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. 
Het kabinet wil zo extra druk op de zorg en handhaving voorkomen. 
Alleen vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals sterretjes 
en knalerwten, mogen nog worden afgestoken.

Melden 
Melden kan van 7 december tot en met 10 januari via de 
BuitenBeter App of telefonisch via 14040 (op werkdagen van 
09.00 – 17.00 uur). De BuitenBeter App is gratis te downloaden. 
Bel altijd 112 bij ernstige schade en/of lichamelijk letsel. Is er 
geen spoed? Bel dan naar 0900-8844.

Vóór 7 december kan er in de BuitenBeter App onder ‘overig’ 
een melding worden gemaakt. 

Aantal meldingen vorig jaar
De gemeente stelde vorig jaar in de aanloop naar de jaarwisse-
ling ook een meldpunt vuurwerkoverlast in. Uit die meldingen 
blijkt dat de ervaren overlast over de stad redelijk gelijk verspreid 
is. In totaal hebben 1340 inwoners 2100 keer overlast gemeld. 
Aan de hand van de meldingen van vorig jaar en dit jaar, zal de 
gemeente een standpunt innemen hoe Eindhoven omgaat met 
vuurwerk. Dit in relatie tot het landelijk vuurwerkbeleid.

Whatsapp-groepen –  
laagdrempelig samenwerken en informatie delen

Brainstormsessie tussen politie en de coördinator van het 
buurtpreventieteam 
Door Gertjan van den Heuvel (lid Stedelijke Werkgroep  
Buurtpreventie en coördinator buurtpreventie Blixembosch)  
en Jaap Cuppens (lid Stedelijke Werkgroep Buurtpreventie en 
operationeel expert wijkzorg Politie) is, op basis van individuele 



ervaringen, gekeken naar hoe de huidige communicatie verloopt 
en waar hierin verbeterpunten gevonden kunnen worden. Er is 
gesproken over de verschillende mogelijkheden in communicatie 
waarbij we  al vrij snel overeenstemming vonden. 
Whatsapp-groepen waren, zijn en blijven vooralsnog de meest 
efficiënte en laagdrempelige manier van communiceren, waarbij 
de factor actualiteit geborgd is. Nieuwsbrieven, websites, 
mailtjes en andere varianten blijken vaak gebonden aan extra 
tijd of inspanning en ze bevatten veelal snel gedateerde 
informatie.

De zogenaamde dubbele WhatsApp-groepen (enerzijds 
professionals met coördinator en anderzijds coördinator met 
buurtpreventen) lijkt een goede oplossing. Deze methode is 
vooral geschikt voor grotere/meerdere groepen buurtpreventen 
waarbij de coördinator informatie kan filteren tussen professio-
nals en buurtpreventen.

Informatievoorziening in brede zin
Als het gaat om informatievoorziening ligt er naast de politie  
ook een rol voor anderen. Ook de gebiedscoördinator en BOA’s 
hebben een goede informatiepositie in de wijk die als aanvulling 
of bevestiging kan dienen bovenop politie informatie.  
Ook bezitten zij soms informatie die bij de politie in mindere 
mate bekend is op het gebied van leefbaarheid (en in beperktere 
mate op het gebied van veiligheid). De input van zowel een 
gebiedscoördinator als BOA is van wezenlijk belang binnen de 
WhatsApp groep en geeft een buurtpreventieteam een comple-
ter beeld van wat er in de wijk speelt.

Buurtpreventie team Blixembosch heeft daarom een whatsapp 
groep gemaakt vertegenwoordigd door de gebiedscoördinator 
van de Gemeente Eindhoven, de wijkagent, mensen van 
handhaving van de Gemeente Eindhoven (BOA) en de coördina-
toren van buurtpreventie team Blixembosch. Zoals wij het 
noemen de gouden vierhoek. Informatie die wij als coördinatoren 
ontvangen van de wijkagent of van de BOA’s sturen we direct 
door naar een 2e whatsapp groep waarin onze buurtpreventen 
zijn vertegenwoordigd, zodat zij meteen zijn geïnformeerd als ze 
de wijk in gaan. 

En dit werkt bij ons ook omgekeerd. Een melding van een 
buurtprevent tijdens hun ronde door de wijk en die van belang  
is voor de wijkagent en of BOA zetten wij als coördinator direct 
door naar de whatsapp groep in de gouden vierhoek.

In sommige buurten is zelf sprake van een “gouden vijfhoek”,  
de jongerenwerker is daar dan ook lid van de Whatsapp-groep. 
Dit was vooral handig in de zomerperiode toen er in Eckart/
Vaartbroek en Tongelre sprake was van overlast van jongeren 
en er snel met iedereen informatie moest worden gedeeld.

Geschreven door Gertjan van den Heuvel, lid Stedelijke 
Werkgroep Buurtpreventie en coördinator buurtpreventie 
Blixembosch.

Omgekeerde wereld

Kevin Onstein maakt inmiddels drie jaar deel uit van het 
Eindhovense straatbeeld. Als BOA (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) bezoekt hij horecazaken en houdt hij toezicht op 
straat. Stadsdeel Woensel-Zuid is tegenwoordig zijn vaste 
gebied.

Hoe is het om in Coronatijd handhaver te zijn? 

‘Heel anders’, vertelt Kevin. ‘Van de eens zo bruisende en 
levendige stad is, vooral in de avonduren, niets meer over. 
Nauwelijks mensen op straat, de horeca gesloten. Een droevig 
beeld om te zien”.

Voor de ca. 80 handhavers -die dagelijks werken aan een veilige 
en leefbare stad- is er veel veranderd sinds de Corona-uitbraak 
in maart.

Kevin: ‘We houden ons nu bezig met de naleving van de regels. 
En dat is niet altijd makkelijk. Denk maar eens aan de horeca; 
de regels veranderden zo vaak dat deze ondernemers het soms 
ook niet meer wisten. Heel begrijpelijk. Of neem de jeugd die we 
telkens moeten wijzen op het feit dat ze niet in grote groepen 
samen mogen komen. Dat voelt voor ons ook heel tegennatuur-
lijk. Je gunt het de jongeren wel, maar het kan en mag nu 
eenmaal niet’.

‘’Het lijkt eigenlijk wel een omgekeerde wereld’, zegt Kevin. 
‘Waren we voorheen vooral bezig met de leefbaarheid in de 
stad, nu zijn we continu bezig met de volksgezondheid. Het 
geluid van feestende mensen in de stad was voorheen heel 
normaal. Nu is voor ons een signaal om die feestende mensen 
een halt toe te roepen’. 



BuurTent en Preventie Team Eindhoven 

Om jullie een idee te geven van de mogelijkheden rondom de 
inzet van de BuurTent en het Preventie Team Eindhoven (PTE), 
is een aparte flyer ontwikkeld. Deze flyer treffen jullie bij deze 
nieuwsbrief aan. 

We vragen jullie bijzondere aandacht voor het feit dat we nieuwe 
vrijwilligers zoeken om het PTE te komen versterken. Dit is hard 
nodig, momenteel is het team echt onderbezet. Als corona onder 
controle is wordt er ongetwijfeld een groot beroep gedaan op de 
BuurTent en het PTE. Julie kunnen daar zeker bij helpen. Mag 
overigens ook iemand uit jullie omgeving zijn die affiniteit heeft 
met veiligheid. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar 
buurtpreventie@eindhoven.nl en meld je aan.

 Wist je dat… 
camera’s kunnen geluid opnemen! 

In en rond woningen kunnen camera’s 
opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en 
bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals 
woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen 
besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er 
zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder  
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen 
toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de 
camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg  
of op eigendommen van anderen.

Maar wees je ervan bewust dat deze camera’s soms ook 
geluid kunnen opnemen. Houd hier tijdens het lopen van je 
rondes door de buurt zo veel mogelijk rekening mee. 

112 of 0900-8844 

De politie wil met het landelijk servicenummer 0900-8844 
de dienstverlening aan de burger verbeteren. Achter het 
nummer zit een regionale telefooncentrale, waar professio-
nele medewerkers de telefoon opnemen. Doorverbinden 
naar een politiebureau bij u in de buurt is daarom minder 
vaak nodig. Zo is de politie beter bereikbaar, toegankelijk 
en aanspreekbaar.

Wat is het verschil tussen 0900-8844 en het alarmnum-
mer 112?
U belt alleen 112 bij spoedeisende zaken. Bijvoorbeeld bij 
levensbedreigende situaties en/of als u een misdrijf ziet. 
Voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan, en voor informatie en 
advies kiest u 0900-8844.

In welke situaties kan ik contact opnemen met 112?
In geval van spoed. Dus wanneer iemands leven in direct 
gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het 
voorbereiden van een inbraak of diefstal. Door 112 te bellen 
kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders 
van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden 
opgelost doordat de dader(s) kan worden betrapt.  
Voorbeelden zijn:
• aanrijding met gewonden;
• mishandeling;
• beroving, steekincident of vechtpartij;
• als iemand onwel wordt;
•  inbraak of diefstal op die op dat moment aan de gang is 

of wordt voorbereid;
• vernieling of vandalisme op heterdaad;
• ontvoering of een poging tot ontvoering.

Bij twijfel bel altijd 112!

mailto:buurtpreventie%40eindhoven.nl?subject=


Terugkoppeling 
webinar 
“Geef inbrekers 
geen kans” 

Op 25 november 2020 vond het webinar “geef inbrekers geen 
kans” voor alle buurtpreventen plaats. Op het hoogtepunt namen 
109 buurtpreventen deel aan dit webinar. 

De eerste reacties en ervaringen waren positief. Dit bleek onder 
meer uit de chat tijdens het webinar en uit de evaluatie achteraf. 
De gemeente en politie ontvingen veel vragen op het gebied van 
inbraakpreventie. Hierdoor is de indruk ontstaan dat dit thema 
erg leeft onder de deelnemers. 

Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun interesse en 
betrokkenheid tijdens dit webinar. Mocht u het webinar onver-
hoopt niet hebben kunnen volgen, of u wilt het webinar nog-
maals terugkijken, dit kan. De opname is terug te kijken via:

www.bekijkhetlive.nl/buurtpreventen/ 
(Ctrl + klikken voor koppeling) 

De deelnemers aan het webinar zijn verzocht een evaluatie- 
formulier in te vullen. Deze evaluatie is bijgevoegd.

Het streven is om in de periode rond maart 2021 een nieuw 
webinar te organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar een 
passend thema. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. 
U kunt deze delen met uw coördinator.

Kerstboodschap 
Vanzelfsprekend is het allemaal niet, door weer en wind en 
rekening houdend met de coronamaatregelen, invulling geven 
aan buurtpreventie. Ieder team doet dit op zijn eigen manier.  
En dat wordt enorm gewaardeerd. Door jullie inzet is het in jullie 
buurt, en daarmee ook in Eindhoven dit jaar weer een beetje 
veiliger geworden. Net als vorig jaar willen we jullie met een 
klein gebaar bedanken voor jullie inzet. Rond 16 december 
worden attenties verspreid via de coördinatoren van de teams.

We wensen jullie fijne, veilige maar bovenal 
gezonde feestdagen toe!

http://www.bekijkhetlive.nl/buurtpreventen/

