Hoe start ik een buurtpreventieproject op binnen 3 maanden?
Buurtpreventie (BP) is speciaal bedoeld voor een woonomgeving waar de bewoners regelmatig te maken
hebben met criminaliteit in de vorm van inbraak, vandalisme en/of vernielingen. BP is voor het overgrote
deel van de bewoners dat bereid is om, samen met de politie en de gemeente, hier wat aan te doen.
Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar het kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en
rustigere buurt! Informatie over buurtpreventieprojecten kunt u vinden op de website
buurtpreventiewebsite: www.buurtpreventietiel.nl en website van de gemeente: www.tiel.nl. Wilt u een
buurtpreventie starten? Dan doet u dit als volgt:
Stap1: Start een buurtpreventie op eigen initiatief
Als eerst stuurt u een mail naar Kim Wiersma kwiersma@tiel.nl en/of de huidige stagiair stagecv2@tiel.nl
(Ook kunt u via de buurtpreventiewebsite: info@buurtpreventietiel.nl contact opnemen).
In de mail zet u uw naam, adres, bereikbaarheidsgegevens en het gebied waarin u BP wilt invoeren.
Kim Wiersma en/of de huidige stagiair van de Gemeente Tiel neemt dan vervolgens contact met u op.
Ondertussen is het aan u om animo voor het initiatief te werven.
Stap 2: Beoordeling samen met de Gemeente Tiel
Na uw verzoek neemt de Gemeente Tiel contact met u op voor een gesprek. In dit gesprek wordt een
inschatting gemaakt of een buurtpreventieproject haalbaar is.
Deze inschatting wordt gemaakt door middel van de onderstaande vragen:
1. Hoeveel mensen uit de straat/buurt hebben aangegeven deel te willen nemen aan het project?*
2. Is de buurtpreventie fysiek mogelijk?
3. Is BP geschikt voor uw omgeving?
4. Zijn er al twee aanspreekpunten in uw buurt (wellicht uzelf of een van de gesprekspartners).
* Voorwaarde voor het daadwerkelijk opstarten van een BP is dat minimaal tussen de 50 á 60% van de
straat deelneemt.
Op basis van bovenstaande onderdelen wordt wel of niet overgegaan tot het organiseren van een
bewonersbijeenkomst.
Stap 3: Organiseren van een bewonersbijeenkomst
Met een contactpersoon (CP) en het voldoende aantal buurtbewoners, die zijn verzameld, wordt een
bewonersbijeenkomst georganiseerd, samen met de Gemeente Tiel / de wijkagent/ de woningcorporatie.
De bewonersbijeenkomst is een voorlichting over BP en heeft daarbij als doel om na te gaan in hoeverre
de buurt bereid is om zich in te zetten voor het project.
Voor de bewonersbijeenkomst zal de gemeente samen met u een flyer uitdoen naar alle wijkbewoners.
Hierin staat vermeld waarom zij deze flyer ontvangen. Ook staat hier een uitleg over de doelstelling van
BP en de uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst.
In de flyer worden de buurtbewoners twee zaken gevraagd:
1. Zich aan te melden voor de voorlichtingsbijeenkomst, via of; een bijgevoegd antwoordstrook, een
mailadres of een telefoonnummer, in te leveren bij de buurtcoördinator (BC('s) / CP('s).
2. Zich aan te melden als deelnemer van de BP via een formulier (te weten naam, adres,
telefoonnummer., mobiletelefoonnummer en emailadres). De bewoners kunnen dit formulier
terugsturen / overhandigen aan de BP('s) / CP('s). Dit formulier kunnen de bewoners ook
meenemen naar de voorlichtingsbijeenkomst. De contactpersonen nemen deze formulieren in.
Deze gegevens worden niet uitgewisseld met de gemeente Tiel. De gemeente Tiel zal alleen de
deelnemende straten registreren.

Stap 4: De bewonersbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst worden de wijkbewoners aangespoord om deel te nemen aan BP. Dit gebeurd
door middel van het geven van inzicht in de gevaren en onveilige situaties die voortkomen uit
onoplettendheid, onwetendheid of criminele activiteiten. BP helpt bij het verbeteren van de leefbaarheid
en de veiligheid in de wijk. Het verloop van de middag / avond:
1. Bij binnenkomst worden reeds bekende adresgegevens gecontroleerd en nieuwe adresgegevens
van deelnemers genoteerd door de CP’s.
2. Dan vindt de bijeenkomst plaats met verdere informatie over BP en het Veiliger Wijk Team (meer
informatie hierover in de bijlage). Inclusief de gekoppelde projecten zoals Waaks! en Burgernet.
3. De middag / avond wordt afgesloten met de vraag hoeveel wijkbewoners zich zouden willen
aanmelden voor BP (dan moet aan de voorwaarde zijn voldaan). En wordt minstens één BC door
de buurtbewoners zelf gekozen / benoemd.
Hieronder wordt omschreven hoe dit bij de daadwerkelijke start van een BP met de werkgroep
voorbereid wordt.
Stap 5: De samenstelling van de werkgroep
Direct na de start van de BP zal de werkgroep bijeenkomen. Deze werkgroep bestaat uit CP(’s), BC(’s)
wijkagent, (evt. woningcorporatie) en gemeente. De werkgroep bespreekt het volgende:
1. Afspraken over het invullen van de taken en verantwoordelijkheden; wie wordt BC, wie CP, wie
beheert het e-mailadres, wie onderhoudt de contacten in de wijk, wie heeft de taak om de
gemeente en politie/ wijkagent te informeren, hoe wordt informatie onderling verstrekt etc.
2. Invulling buurtwebsite op www.buurtpreventietiel.nl. Contact: H. Houtzager
info@buurtpreventietiel.nl .Er moet een algemeen emailadres komen voor het buurtpreventie
project. Dit gaat via H. Houtzager. naambuurtpreventie@buurtpreventietiel.nl
3. Afstemmen waar de buurtpreventieborden geplaatst worden.
4. Voorstel voor de opening van BP. De BC(’s) en CP(’s) organiseren de opening. De gemeente
zorgt dat de borden voor de opening geplaatst worden en dat voor de opening de wijkwethouder
uitgenodigd wordt.
Stap 6: start BP
De opening van de BP is gelijk de officiële start van het BP project. Hesjes voor buurtrondes en
buurtpreventiestickers voor deelnemers kunnen op verzoek gegeven worden. De bijdrage van 150 euro
verloopt per brief aan de ‘penningmeester’ van het BP-project (De gemeente kan op ieder moment om
verantwoording vragen over de subsidie die is verstrekt).
De BC(’s) worden uitgenodigd voor het buurtcoördinatorenoverleg (twee keer per jaar). Dit
buurtcoördinatorenoverleg wordt georganiseerd door de Gemeente Tiel in samenwerking met alle BC(’s)
van alle BP’s in Tiel, dit om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën te delen, voortgang
van de buurtpreventie Tiel website te bespreken en om saamhorigheid te creëren.

