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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissie Financiën en Veiligheid van 10 februari 2016 heeft burgemeester 
Den Oudsten toegezegd u nader te informeren over buurtpreventie in de gemeente 
Groningen. Dit als reactie op een vraag hierover van de heer Leemhuis van GroenLinks. 

Buurtpreventieteams voor een buurt waar het prettig wonen is 
In onze brief van 27 mei 2015 met nummer 4980402 over het plan van aanpak 
woninginbraken meldden wij u dat wij buurtpreventieteams wilden faciliteren. 
Een buurtpreventieteam zet zich in voor de eigen buurt, een buurt waarin het prettig 
wonen is en waar buurtbewoners oog hebben voor elkaar. 

De vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen regelmatig een rondje door 
de buurt. Ze dragen een opvallend hesje en kijken hoe de buurt schoner en veiliger kan 
worden. Ze voeren gesprekken met andere buurtbewoners en melden zo nodig zaken bij 
de gemeente en politie. 

Wat doet een buurtpreventieteam niet? 
De vrijwilligers van een buurtpreventieteam mogen hetzelfde als iedere andere 
buurtbewoner, zij hebben geen extra bevoegdheden. Ze zijn geen burgerwacht of extra 
bewakingsdienst in de wijk. Het is ook niet de bedoeling controle uit te oefenen of 
inbreuk te maken op het privéleven van medebewoners. 

In de wijk Vinkhuizen is al sinds begin vorig jaar een groep buurtbewoners actief als een 
buurtteam. Ze zijn nadrukkelijk bezig met de rol die ze als team willen vervullen in de 
wijk; ze willen de wijk samen veilig, schoon en leefbaar houden. 

Hoe werkt een buurtpreventieteam? 
Het buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Binnen het team regelt een coördinator allerlei 
praktische zaken zoals roosters, communicatie (website) en het doorgeven van meldingen. 
Ook stemt de coördinator af met de gemeente en politie. Het initiatief komt uit de buurt. 
Buurtbewoners benaderen elkaar en zorgen voor het werven van deelnemers. De 
gemeente heeft een handreiking opgesteld, biedt beginnende teams een scholingsavond 
aan, zorgt voor de hesjes, helpt teams met communicatie en werving en geeft teams een 
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kleine financiële bijdrage. De politie adviseert over looproutes en looptijden, verstrekt op 
hoofdlijnen informatie over de buurt en zorgt voor terugkoppeling over meldingen. 

Vinkhuizen 19 maart: van harte welkom 
Op 19 maart staat de preventiebus woninginbraken 's middags bij het winkelcentrum in 
Vinkhuizen aan de Siersteenlaan. Wijkbewoners kunnen bij/in deze bus informatie 
verkrijgen over het voorkomen van inbraken. Het buurtteam Vinkhuizen presenteert zich 
hier ook en gaat in gesprek met bewoners. Ik nodig u van harte uit om een bezoek te 
brengen aan de preventiebus of in gesprek te gaan met het team in Vinkhuizen. 

Aantal woninginbraken gedaald 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u nader te informeren over de resultaten van 
de aanpak woninginbraken in 2015. 
Voor het jaar 2015 was de doelstelling een daling naar 1000 woninginbraken. Met een 
aantal van 860 woningbraken in 2015 zijn we daar ruim onder gebleven. 

Doelstellingen daling woninginbraken 
2015 1000 
2018 900 

Aantal woninginbraken 
2013 1324 
2014 1186 
2015 860 

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 hebben we als doelstelling geformuleerd 
om in 2018 het aantal woninginbraken terug te brengen naar maximaal 900 per jaar. 
Hiermee is aangesloten bij de doelstelling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
het realiseren van een daling van 30 procent in 2017. Met de cijfers in 2015 zitten we 
onder de voor 2018 gestelde doelstelling. De uitdaging is om de dalende trend vast te 
houden. 

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Voorwoord 

Vanuit de wijk Vinkhuizen kwam het initiatief om een buurtpreventieteam op te zetten. In vele 

gemeenten in Nederland functioneren al buurtpreventieteams, soms al vele jaren. In Groningen is dit 

een nieuw fenomeen. Buurtpreventieteams zijn een aanvulling op de gemeentelijke aanpak met 

betrekking tot veiligheid. Het faciliteren van buurtpreventieteams zien we als een van de manieren 

om samen met buurtbewoners te werken aan buurten waar het prettig wonen is. 

De gemeente Groningen wil buurtbewoners die zich willen inzetten voor een prettige woon- en 

leefomgeving door het opzetten van een buurtpreventieteam ondersteunen. Vandaar deze 

handreiking. 

De handreiking buurtpreventie is een document waar buurtpreventieteams en buurtpreventieteams 

in oprichting hun voordeel mee kunnen doen. In de handreiking wordt beschreven wat 

buurtpreventie is en wat niet. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatie van buurtpreventie. In 

hoofdstuk drie wordt de samenwerking met partners beschreven. In hoofdstuk vier komt een aantal 

praktische zaken aan de orde. De handreiking biedt een handvat voor alle buurtpreventieleden, 

teamcoördinatoren en partners. 

Een woord van dank is op zijn plaats aan de gemeente Bergen op Zoom en Leeuwarden. De opzet van 

buurtpreventie in deze gemeenten heeft als voorbeeld gediend voor Groningen. Verder dank aan het 

buurtpreventieteam Vinkhuizen, dat over de werkwijze in Groningen heeft meegedacht en zo heeft 

bijgedragen aan het opstellen van deze handreiking. 



1. Buurtpreventie 

1.1 Wat is buurtpreventie? 

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Buurtpreventie 

wordt opgestart door de bewoners zelf vanuit een gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor een 

buurt waarin het prettig wonen is en waar buurtbewoners oog hebben voor elkaar. Van de 

bewoners, voor de bewoners en voor de eigen buurt. 

Wat doet een buurtpreventieteam? 

De vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen regelmatig een rondje door hun buurt. 

Ze dragen een opvallend hesje zodat ze herkenbaar zijn voor de buurtbewoners. Ze kijken hoe de 

buurt schoner en veiliger kan worden. Ook gaan ze in gesprek met andere buurtbewoners. De 

vrijwilligers werken daarbij samen met de gemeente en politie. 

Meldingen 

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, zwerfvuil, vernielingen 

en andere incidenten zoals woninginbraken. Buurtbewoners kennen hun buurt of wijk als geen 

ander. Zij weten vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen en wie het doen. 

Buurtbewoners die zich in willen zetten voor hun wijk zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en 

vergroten de veiligheidsgevoelens. Het doen van correcte meldingen draagt bij aan de afhandeling 

van de melding. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord om de leefbaarheid, veiligheid en sociale 

cohesie te behouden. 

Buurtpreventieteam werkt zelfstandig 

Het buurtpreventieteam werkt zelfstandig. Binnen het team regelt een coördinator allerlei praktische 

zaken zoals roosters, communicatie (website) en het doorgeven van meldingen. Ook stemt de 

coördinator af met gemeente en politie. 

1.2 Wat is buurtpreventie niet? 

Rond buurtpreventie bestaat vaak een onjuiste beeldvorming. Buurtpreventie wordt soms gezien als 

een soort van knokploeg van bewoners die 's avonds de wijk intrekt om de boel in de gaten te 



houden. Of men denkt dat leden van een buurtpreventieteam meer bevoegdheden hebben dan 

andere bewoners. Dit is echter niet het geval. De vrijwilligers van een buurtpreventieteam mogen 

hetzelfde als iedere andere buurtbewoner. Het is zeer zeker geen extra 'bewakingsdienst' in de wijk. 

Het is ook niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van 

anderen. Ook het "eigen rechter spelen" heeft niets met buurtpreventie te maken. De 

buurtpreventieleden nemen geen enkel risico. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met uw ogen 

en oren open houden. Buurtpreventie is in uw eigen belang en in het belang van uw buurt alert zijn 

en samenwerken aan een prettige buurt. 



2. Organisatie van buurtpreventie 

Wilt u samen met buurtbewoners ervoor zorgen dat uw buurt leefbaarder en veiliger wordt? 

Doe dan mee met buurtpreventie of start het op. In dit hoofdstuk leest u hier meer over. 

2.1 Starten met buurtpreventie 

U kunt via het mailadres buurtpreventieteam(S)groningen.nl nagaan of er in uw buurt of dorp al een 

buurtpreventieteam actiefis. 

Is er al een team in uw buurt, dan zoekt u aansluiting bij het bestaande team. De gemeente 

weet wie de contactpersoon in uw buurt is. 

Is er geen buurtpreventieteam in uw buurt, wijk of dorp aanwezig en is hier wel behoefte 

aan? Hieronder leest u hoe u een buurtpreventie in uw buurt of dorp opstart. 

Werving van deelnemers voor buurtpreventie 

• Als u wilt starten met een buurtpreventieteam probeer dan bij buurtgenoten of 

wijkvereniging/bewonersorganisatie te polsen of er behoefte is aan buurtpreventie in de wijk. 

Het is fijn om met een groepje geïnteresseerde bewoners te starten. 

• Als u contact heeft gehad met buurtbewoners en er hebben enkele bewoners al aangegeven 

dat ze mee willen doen, neem dan contact op met de gemeente en maak een afspraak voor 

een startbijeenkomst. 

• U kunt zich aanmelden bij buurtpreventieteam(S)Rroningen.nl. 

• De startbijeenkomst vindt plaats op een door u aangegeven plaats, mogelijk in een 

wijkgebouw of Multifunctioneel Centrum (MFC). 

• Tijdens de startbijeenkomst krijgen de belangstellenden uitleg over o.a. wat buurtpreventie is, 

wat de bevoegdheden zijn, waarvan meldingen wordt maakt en wat de taken zijn van de 

coördinator buurtpreventie en de medewerker buurtpreventie. 

• Na de startbijeenkomst kunnen de belangstellenden zich inschrijven voor buurtpreventie. 

• Bij de start van een nieuw buurtpreventieteam wordt in onderling overleg ten minste één 

coördinator gekozen. Er wordt geadviseerd om twee tot drie coördinatoren aan te wijzen, 

zodat u onderling de taken kunt verdelen. 

• Hoe groot het aantal deelnemers bij de start moet zijn, is afhankelijk van de behoefte en de 

manier waarop u invulling wilt geven aan buurtpreventie. Let wel: Het is geen enkel probleem 

als u nog niet zoveel mensen heeft. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat het aantal 



vrijwilligers gedurende de inzet van buurtpreventie zal toenemen. U kunt gewoon van start 

gaan met een aantal avonden per week of per maand dat past bij de omvang van uw team. 

• Nieuwe deelnemers die later aansluiten, kunnen op een later moment een startbijeenkomst 

bijwonen. 

2.2 Eisen aan de deelnemers 

Deelnemers aan buurtpreventie: 

• Zijn 18 jaar of ouder: 

• Zijn integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag; 

• Hebben geen bezwaar tegen verificatie door gemeente bij politie. (Om de kans te verminderen 

dat bewoners met een onjuiste intentie deelnemen wordt bij de politie navraag gedaan of de 

bewoners van onbesproken gedrag zijn. De politie geeft advies.) 

• Dragen bij de uitvoering van de werkzaamheden een hesje, zodat ze herkenbaar zijn voor 

buurtgenoten. 

• Onthouden zich van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of provocerend gedrag. 

• Nuttigen geen alcoholhoudende drank of geestverruimende middelen voor of tijdens de 

deelname aan buurtpreventie. 

Aan de slag 

De gemeente zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan buurtpreventie wordt voorzien van een 

zaklamp en een veiligheidshesje. Deze spullen blijven eigendom van de gemeente Groningen en 

daarvoor ondertekent de deelnemer een ontvangstbewijs. 

Vrijwilligerswerk 

Deelnemen aan een buurtpreventieteam is vrijwilligerswerk. De gemeente werkt niet met 

vergoedingen ter compensatie van vrijwilligerswerk. Wel kan aan buurtpreventieteams een 

vergoeding worden toegekend om jaarlijks activiteiten te organiseren of om zaken die voor het team 

noodzakelijk zijn te betalen. Zie paragraaf 4.1. 

Beëindigen van buurtpreventie 

Bewoners die stoppen met buurtpreventie melden dit bij de coördinator buurtpreventie. De 

bewoner zal de lopende activiteiten zorgvuldig afronden. Dit in relatie tot het looprooster. Het hesje 

en de zaklamp worden vervolgens door het lid ingeleverd bij de gemeente Groningen. 



2.3 Taken en verantwoordelijkheden 

Medewerker buurtpreventie 

• Loopt rondes met het buurtpreventieteam door buurt, wijk of dorp. 

• Noteert gesignaleerde feiten. 

• Gaat in gesprek met de buurtbewoners. 

• Informeert buurtbewoners over bijzonderheden in de wijk. 

• Geeft bijzonderheden door aan de coördinator. 

Coördinator c.q. plaatsvervangend coördinator buurtpreventie 

Dient een verzoek in voor een financiële bijdrage. 

Houdt de financiën van het team bij. 

Legt verantwoording af op welke wijze de financiële middelen van buurtpreventie zijn besteed. 

Draagt zorg voor de werving van vrijwilligers voor buurtpreventie. 

Houdt de lijst met alle deelnemers van het buurtpreventieteam actueel. 

Treedt op als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers buurtpreventie en externe partners. 

Stelt een rooster op waarin is opgenomen wie wanneer welke route loopt. 

Verzamelt de meldingen en geeft meldingen door aan de juiste instanties. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de gemeente app. 

Initieert overleggen met het buurtpreventieteam. 

Voorziet de teamleden van informatie van externen. 

Spreekt teamleden aan op hun gedrag en/of het niet nakomen van afspraken wanneer dit 

noodzakelijk blijkt. 



3. Samenwerl<ing 

Buurtpreventie is meer dan alleen bewoners die zich inzetten voor een leefbare en veilige wijk. Het 

netwerk met professionals hangt hiermee samen. Samen zetten we ons allemaal in voor de 

leefbaarheid, veiligheid voor buurten waar het prettig wonen is. Daarom is inzichtelijk gemaakt wat u 

van de partners kunt verwachten. 

3.1 Gemeente 

De gemeente is in 2015 begonnen om het thema buurtpreventie breder onder de aandacht te 

brengen met als doel meerdere buurtpreventieteams in de gemeente Groningen actief te krijgen. 

Ook bij het terugdringen van woningeninbraken willen we burgerinitiatieven stimuleren. 

In het kader van buurtpreventie heeft de gemeente de volgende taken: 

• Is het aanspreekpunt voor externe partners en de teamcoördinatoren voor alles wat 

betrekking heeft op buurtpreventie. 

• Geeft nieuwe buurtpreventieleden door aan de politie voor een 'van onbesproken gedrag'-

screening. 

• Faciliteert de leden van buurtpreventieteams met een veiligheidshesje en zaklamp. 

• Coördineert de algemene informatie op de gemeentelijke website. 

• Levert materialen aan coördinatoren, zoals drukwerk van flyers. 

• Inventariseert de behoefte aan opleidingen, cursussen, lezingen en/of andere bijeenkomsten 

en onderzoekt wat de mogelijkheden hier in zijn. 

• Organiseert de startbijeenkomst voor nieuwe teams en/of leden en opleidingsavonden. 

• Ondersteunt buurtpreventieteams met een financiële bijdrage (zie 4.1). 

• Draagt zorg voor de afhandeling van de meldingen die het buurtpreventieteam doet. 

3.2 Politie Noord Nederland 

Politie Noord Nederland heeft voor burgers een vast aanspreekpunt, de wijkagent. Iedere wijk heeft 

een eigen wijkagent. De wijkagent probeert zich zo goed mogelijk in te zetten voor de kern waar hij 

voor verantwoordelijk is. Zaken die door een buurtpreventieteam worden geconstateerd en voor de 

wijkagent van belang kunnen zijn, kunnen door de coördinator van het buurpreventieteam met de 

wijkagent worden besproken. 



In het kader van buurtpreventie heeft de wijkagent de volgende taken: 

• Woont de startbijeenkomst buurtpreventie bij. 

• Screent bewoners die zich aanmelden voor een buurtpreventieteam en koppelt bij een 

negatief advies de uitkomst vertrouwelijk terug naar de aanmelder. 

• Adviseert over looproutes en looptijden. 

• Verstrekt informatie op hoofdlijnen, bijvoorbeeld hangplekken, maar niet wie daar 

rondhangen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) of over straten waar wordt ingebroken, 

zodat het team de buurt kan waarschuwen, bijvoorbeeld met de zogenaamde 

besmettingsbrieven (informatie over inbraken en te nemen maatregelen en het inwinnen van 

adviezen). 

• De wijkagent is de contactpersoon voor de coördinator van het buurtpreventieteam. 

• De wijkagent zorgt voor terugkoppeling over meldingen aan het buurtpreventieteam. 

3.3 Meldingen 

Gemeente Groningen 

Bij de gemeente Groningen kunt u terecht met vragen en opmerkingen met betrekking tot de woon-

en leefomgeving. Een melding doen over een defecte lantaarnpaal, verzakte stoeptegels, zwerfvuil, 

afgebroken takken, onkruid of hondenpoep? Dit kan via de website of op uw smartphone via de 

applicatie MeldStad. Alle melding van de leden van het buurtpreventieteam gaan naar de 

coördinator(en). De coördinator zorgt voor de plaatsing bij de gemeente en onderhoudt zo nodig 

contact met de gemeente. 

Melden bij de gemeente Groningen: 

• Via de website http://gemeente.groningen.nl 

Ga naar MeldStad en doe een online melding. Het adres invoeren en dan komt de melding op de 

kaart en kan de melding specifiek worden gemaakt. Altijd onder vermelding van Buurtpreventieteam 

en de wijknaam (bijv. buurtpreventieteam Vinkhuizen). Na één werkdag verschijnt de melding op de 

kaart, krijgt een nummer en een afdoeningsdatum. Er komt geen gereed melding. 

• Of met de smartphone via de applicatie MeldStad, een applicatie voor smartphones waarmee 

je makkelijk en overal een melding kunt doen. 

Meldingen politie 

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer een leven direct in gevaar is, 

iemand zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer iemand getuige is van 

een misdrijf, bijv. geweld, inbraak of diefstal. Bel in situaties waar elke seconde telt altijd 112. 
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Heeft u iets gezien dat u aan de politie wilt doorgeven, maar waarvoor het niet nodig is dat de politie 

acuut ter plaatse moet komen? Bel 0900-8844, geen spoed wel politie! 

Meld Misdaad Anoniem 

Wilt u een melding doen, maar anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. M. 

is de meldlijn waar anoniem informatie gegeven kan worden over ernstige misdaad, zoals moord en 

doodslag, overvallen, brandstichting en wapen- of mensenhandel. In een vertrouwelijk gesprek 

worden details van de melding met zorg doorgenomen. Een extra vangnet: voor als u wel wilt 

melden, maar niet bekend wilt worden. 

U kunt telefonisch uw melding doen bij Meld Misdaad Anoniem (maandag tot en met vrijdag van 

08.00 tot 24.00 uur en zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur). M. stuurt de 

anonieme meldingen door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij 

kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding 

moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of 

adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de anonieme tip 

onderbouwen, dan kunnen de partners overgaan tot actie. 
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4. Pral<tische zaken buurtpreventie 

4 .1 . Financiële bijdrage buurtpreventie 

De initiatiefnemer(s) van buurtpreventie kunnen bij de gemeente Groningen een verzoek indienen 

voor een financiële bijdrage voor buurtpreventie. Deze bijdrage is beschikbaar om jaarlijks 

activiteiten te organiseren of om zaken die voor het team noodzakelijk zijn te betalen. 

Jaarlijks wordt er voor bestaande buurtpreventieteams een vaste bijdrage van € 250, - per 

buurtpreventieteam verstrekt en daar bovenop nog eens € 15, - per lid met een maximum van 15 

leden. 

Hieraan zijn een paar eisen gesteld: 

• Vooraf wordt een aanvraag ingediend voorzien van de naam, geboortedatum, 

adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer van de aanvrager 

(coördinator). Ook wordt een overzicht van de andere leden van het team bijgevoegd. 

• Er is geen eerdere andere aanvraag uit dezelfde buurt of dorp gedaan. 

• De financiële bijdrage is bestemd voor het buurtpreventieteam en/of voor de leden van het 

buurtpreventieteam, bedoeld om activiteiten te organiseren of om zaken die voor het team 

noodzakelijk zijn te betalen, zoals kosten voor een website, kopieerkosten of vergaderkosten. 

• De coördinator houdt een financiële administratie bij. 

• Elk jaar kan opnieuw een verzoek voor een financiële bijdrage worden gedaan. 

4.2. Verzekering 

Voor vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. De 

gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Om in aanmerking te komen voor deze 

verzekering moet worden voldaan aan de volgende twee criteria: 

1. De vrijwilliger moet in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald (behoudens 

een onkostenvergoeding van +/- € 1.200, - per jaar) werkzaamheden verrichtten ten behoeve 

van anderen en/of de samenleving. 

2. De werkzaamheden moeten een maatschappelijk belang dienen. 

Er behoeft geen registratie plaats te vinden en er geldt geen leeftijdsgrens. 
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De vrijwilligers van de buurtpreventieteams voldoen aan de genoemde criteria en vallen onder de 

vrijwilligersverzekering van de gemeente. Voor nadere informatie over deze verzekering verwijzen 

wij u naar de website: http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering Op deze 

site kunt u alle relevante informatie vinden over de vrijwilligersverzekering. 

4.3. Vrijwilligersvacaturebank 

De gemeente heeft een vrijwilligersvacaturebank in het centrum van de stad bij LinkOSO. Voor de 

werving van vrijwilligers van buurtpreventieteams kan hiervan gebruik worden gemaakt. 

Coördinatoren kunnen zelf contact leggen met de vrijwilligersvacaturebank. 

LinkOSO/Vrijwilligersvacaturebank 

Oude Ebbingestraat 55 

9712 HC Groningen 

Openingstijden: maandagmiddag vanaf 13.00 uur. 

Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur 

T: 050- 30 51 900 

M: 06 - 3911 3974 (contactpersoon vacaturebank Antoine van Duyn maandag t/m donderdag) 

W: www.vrilwilligersgroningen.nl 

Wat is LinkOSO? 

LinkOSO is een plek waar alle Groningers en maatschappelijke organisaties terecht kunnen op het 

gebied van vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, participatietrajecten, activering en het tot stand 

brengen van mooie initiatieven en samenwerking. LinkOSO is een dienstverleningscentrum rondom 

vrijwillige inzet, met een vrijwilligersvacaturebank, een kennisbank, een cursusaanbod voor 

vrijwilligers en een informatie en adviesfunctie naar alle maatschappelijke organisaties in de stad 

Groningen. 

4.4. Tips voor de opzet van een buurtpreventieteam 

• Stel een coördinator aan 

Voor de communicatie en afstemming met gemeente, politie en andere partijen is het goed om een 

coördinator aan te wijzen. Er kunnen ook meerdere coördinatoren aangewezen worden. Naast het 

onderhouden van de contacten, maakt deze bijvoorbeeld de looproosters (wie loopt waar en 
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wanneer). Het coördineren van een buurtpreventieteam is een verantwoordelijke klus die vraagt om 

een serieuze tijdsinvestering. Wij adviseren u dan ook om de taken te verdelen met andere 

vrijwilligers. De coördinator (of een door haar/hem aangewezen assistent) is ook het aanspreekpunt 

voor de gemeente en de politie. 

• Maak afspraken over het gebied 

Om duidelijkheid te verschaffen over waar wordt gelopen, wordt voorgesteld om een gebied aan te 

wijzen. Dit kan aansluiten bij de grenzen van de wijk, buurt of dorp. 

• Aantal keren lopen en tijdstippen 

Afhankelijk van de behoefte van de leden van het buurtpreventieteam dient onderling duidelijk te 

worden wanneer de leden willen lopen, hoe vaak zij willen lopen en op welke tijdstippen. Hiervoor 

wordt een rooster opgesteld. 

• Bepaal het gebied en stel looproutes op 

Om effectief te zijn met het buurtpreventieteam is het goed om onvoorspelbaar te zijn en dus niet 

altijd dezelfde route in hetzelfde tijdsbestek te lopen. Meestal lopen buurtpreventieleden tussen 1,5 

en 2,5 uur. 

• Stel prioriteiten vast waar het buurtpreventieteam op let 

Om met hetzelfde doel voor ogen de straat op te gaan is het goed om intern afspraken te maken 

waar de leden van het buurtpreventieteam op letten. Daarmee wordt voorkomen dat in de beginfase 

te veel zaken worden opgepakt. Zie hiervoor ook onderstaand kopje "registreer de meldingen". Denk 

hierbij aan zwerfvuil, hondenpoep, kapotte lantaarnpalen, langdurig gordijnen dicht, eet. 

• Registreer de meldingen 

Wanneer het buurtpreventieteam meerdere avonden per week loopt, is de kans aanwezig dat 

verschillende leden dezelfde zaken constateren. Het is belangrijk om te registreren welke zaken zijn 

geconstateerd en waarvan melding is gedaan. Daarmee wordt voorkomen dat er dubbele meldingen 

worden gedaan en daarmee wordt ook inzichtelijk welke meldingen zijn afgehandeld. 

• Aanmelden bij burgernet 

Tijdens een loopronde kan het ook voorkomen dat zich een ernstige situatie voordoet zoals diefstal 

of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermiste personen. Indien er een duidelijk 

signalement is, zal de Meldkamer Noord Nederland Burgernet inzetten. Diegene die zijn aangemeld 

bij Burgernet ontvangen van de politie een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 

een persoon of voertuig. Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met de meldkamer bellen 
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via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. De informatie wordt direct doorgegeven aan politie in 

de buurt. Buurtpreventie kan daar ook aan bijdragen. Meld u aan via www.burgernet.nl. 

• Zorg voor bekendheid van het buurtpreventieteam 

Bekendheid van buurtpreventie is belangrijk om het resultaat van buurtpreventie verder te vergroten 

en om het aantal deelnemers van buurtpreventie, daar waar nodig, uit te breiden. Om dit te 

realiseren kunt u met enige regelmaat een bericht plaatsen in het wijkblad, op de internetsite van de 

wijkorganisatie of via social media. 
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