Buurtpreventie
Buurtpreventie is een vorm van informele sociale controle door en voor bewoners.
Vrijwilligers letten op onveilige of niet normale situaties in de wijk en geven deze door aan de
gemeente, de woningcorporatie of andere instanties. Bij ernstige zaken wordt de hulp
ingeroepen van de politie.

6 ‘Een buurtpreventieteam geeft mij een verhoogd gevoel
van veiligheid in mijn buurt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 6 ‘Een buurtpreventieteam geeft mij een verhoogd gevoel van veiligheid in mijn buurt’
antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
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Het rondje dat zo'n team iedere week loopt geeft mensen inzicht in wat normaal
is en wat afwijkend is. Zo kunnen vreemde situaties beter worden opgemerkt
dan wanneer de politie ooit een keer een rondje rijdt in de auto.
In onze buurt is er echt sprake van overlast. Zou prettig zijn als hier meer naar
gekeken wordt in welke vorm dan ook.
De buurt moet samen zorgen dat het veilig is
Ik heb ze nog nooit gezien of gehoord (Kastanjelaan)
Geeft volgens mij alleen maar schijnveiligheid. Laat de politie zijn werk doen

•

Ik heb nog nooit iemand zien lopen
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7 Wat zouden volgens u de belangrijkste taken van het
buurtpreventieteam moeten zijn?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "7 Wat zouden volgens u de belangrijkste taken van het buurtpreventieteam moeten zijn?"
is het meest gekozen antwoord (67%): "Doorgeven van misstanden in de wijk; denk aan vuil op
straat, losliggende tegels".

Andere taak, namelijk:
•
•
•
•

Als de politie nu eens wat vaker optreed naar hangjeugd heb je geen preventie nodig
Opheffen
Optreden tegen overtreders van de honden uitlaat regels en dan met name op hetb zgn Kleine
Strandje bij de Vuurtoren.
Surveilleren

Toelichting
•
•
•

•

Bemoeien met parkeerproblematiek is prima, maar wellicht zou de gemeente hier eens naar
kunnen kijken.
Buurtpreventie moet zich niet gedragen als politie
Ik denk dat het belangrijker is dat Burgers actief de gemeente kunnen benaderen en dat ze
weten dat dat kan en dat vervolgens de terugkoppeling helder is. Ik heb 3 jaar geleden
aangegeven de verkeerssituatie rond de Eendraght en de scholen onveilig te vinden. Na de
ontvangstbevestiging hoor je niets meer.
Geen grote gemeente Voorne maken: een goede en veilige gemeente bestuur je niet vanaf
afstand, maar vanuit de ruimte zelf en door mensen die toegewijd zijn aan de eigen ruimte.
Parkeren op het trottoir door grote bestelbussen in de Menkemaborgstraat, Te Hard rijden op
de Daghammerscoltlaan ( Jachthoorn Kanaalweg) graag aandacht geven aub. Ook in de
weekends controle door de Boa.
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8 ‘In de zomer moet het buurtpreventieteam vaker aanwezig
zijn vergeleken met de rest van het jaar’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 8 ‘In de zomer moet het buurtpreventieteam vaker aanwezig zijn vergeleken met de rest
van het jaar’ antwoordt 33% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
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Dan zijn er meer mensen buiten, waardoor er misschien sneller irritaties ontstaan
Ook in de winter. echter in de zomer zijn veel mensen op vakantie.
Overlast en criminaliteit zijn er het hele jaar.
Wat mij het meest stoort is het vandalisme. In elkaar geslagen bushokjes,
reclamezuilen, en noem maar op. Vooral in het weekeinde als bezopen en onder
drugs verkerende feestgangers huiswaarts keren.
Op heterdaad betrappen zou het mooist zijn en alles dan tot de laatste cent
vergoeden.
Zomer en rond de Kerstdagen
Altijd of nooit
In de donkere maanden komen de Facebook berichten en video's weer langs van
foute types die auto's scannen en proberen in te breken in woningen.
In de winter als het donker is ook belangrijk
In de winter net zo belangrijk, want dan is het langer donker
Meerdere Buren inlichten dat je weg bent met bv een buurtapp
Donkere maanden zijn de criminelen op pad, dan minstens zo niet extra belangrijk
Ze moeten er altijd zijn. In de zomer zijn er toch al veel mensen buiten die ook
meer zien. In de winter zijn er veel minder mensen buiten. Dus dan zijn de extra
ogen welkom
Sociale controle ontstaat alleen als er meer activiteit is in een wijk. Dus als je alle
voorzieningen (zoals Scholen!!!!) centraliseert, dan wordt de sociale controle en
betrokkenheid alleen maar minder. Een vrijwilliger team... is kunstmatig en wordt
weer een ding op zichzelf. Zorg dat er plekken zijn in de buurt waar mensen
samen kunnen komen, stimuleer buurtverenigingen/activiteiten, zorg dat er niet
alleen geslapen wordt in een wijk en geparkeerd/geraced met de auto.
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Naast het buurtpreventieteam sluiten steeds meer wijken zich aan bij WhatsAppbuurtpreventie.

9 Bent u lid van een WhatsAppgroep waarbij u elkaar op de
hoogte houdt van eventuele misstanden in uw wijk?
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Op vraag "9 Bent u lid van een WhatsAppgroep waarbij u elkaar op de hoogte houdt van eventuele
misstanden in uw wijk?" antwoordt 76% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee •
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Die is er niet, en als die er niet is kan je ook net deelnemen
Iemand heeft dat hier geprobeerd, maar dat werd meteen een soort van prikbord voor
kleine ondernemers en oppassers. Ook werden en onnodig veel privé gegevens
gevraagd. Daar is dat niet voor bedoeld
Ik ben wel lid van de Nextdoor app
Ik weet van geen WhatsAppgroep af
Is die er dan en is er een centraal coordinatiepunt?
Nooit van gehoord.
We hebben er wel eens aan gedacht en we sluiten niet uit dat het ooit nog gaat
gebeuren. Maar we zijn bang dat mensen de app vooral gaan gebruiken om te klagen bij
het VVE bestuur. Er zal dus eerst goed moeten worden besproken wat wel en niet op de
app wordt gepost.
Weet eigenlijk niet of dat er is. Zou het wel willen.
Weet niet of wij dit hebben in de buurt
Wel 2 apps
Wel lid geweest van de app.
Ben uit de app gegaan ivm gezeur over hondenpoep een reclame's.
Te veel geneuzel op de app.
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Buurtpreventieteam en WhatsApp-buurtpreventie zijn verschillende manieren om de
veiligheid in uw wijk te verhogen.

10 Welke stappen kunnen ondernomen worden om uw wijk
nog veiliger te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "10 Welke stappen kunnen ondernomen worden om uw wijk nog veiliger te maken?" is het
meest gekozen antwoord (44%): "Hardrijders aanpakken".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpakken vuurwerkoverlast in de zomer
Aanwezigheid van handhavers EN HANDHAVEN
Alléén parkeren in de daarvoor bestemde vakken en niet bij of op de stoep en/ of tegen de
achterzijde van de tuin.
De politie moet gewoon zijn werk doen,dus meer blauw op straat
Drempels plaatsen of bloembakken neerzetten en hardrijders flink bekeuren.
En politie mag wel eens wat vaker toezicht houden en optreden vooral rond het
winkelcentrum
Goed verlichtingsplan. Straatverlichting in steegjes bij schuurtjes, maar niet zodat hinderlijk is
voor de bewoners en nachtdieren.
Groenvoorziening beter onderhouden
Handhaving
Het weren van vrachtwagens en tractoren op de verlengde oudejaarsweg
Meer contact met wijkagent en buurtbewoners, we zien hem nooit. Honden uitlaatplekken en
meer duidelijkheid hierover
Meer de straten onderhouden, tolweg West is een verschrikkelijke straat.
Meer politie door de wijk, auto inbraken in kooistee en struyten zullen daardoor dalen
Meer zichtbare politie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rondreizende inbrekers (auto/huis) tegengaan.
Schoon, heel en veilig.
Surveillance politie of gemeente Boa's
Verlichting in poorten
Wat vaker de politie aanwezig laten zijn, je ziet ze bijna nooit, behalve als er een evenement is.
We hebben een actieve VVE die zaken scherp in de gaten houden en met de bewoners
overleggen
Woonerf instellen
Zie toelichting vraag 8
Zomaar, voor de grap, probeer eens alcohol te controleren in het weekend NA 10en ipv VOOR
10en zoals nu gebeurd. Op Donderdag bijvoorbeeld. Tussen 8 en 10. Heel goed bedacht.
Bravo.

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

De Dierenriem is een racebaan, oversteken is soms niet veilig en jaren geleden is er een rondje
gelopen met een wethouder en er zou een 30km bord worden geplaatst bij de wijk Zeus
Minerva. Is nooit gebeurd.
De Vesting is zogenaamd een 30 km zone, er wordt onwijs hard gereden, de politie kan niet
optreden omdat het gebied niet is ingericht als 30 km zone, heel erg vreemd!!!!
Een doorn in mijn oog zijn de vele parkeerplekken en de verkeersdrukte. Bij de Sportlaan was
ooit een gescheiden fietspad... is verdwenen en zijn nu parkeerhavens.
Avondvierdaagse en lampionnenoptocht, fokveedag zijn de activiteiten in Hellevoetsluis (even
vestingdagen etc niet meetellen: daar wonen niet de meeste mensen). Wat kan je nog meer in
de wijk doen? Sporten is waarschijnlijk ook een belangrijke manier om mensen bij elkaar te
brengen zodat je je buren en je wijk kent.
Gemiddeld wordt er 1 paaltje per maand uitgerost door een iemand met een borrel op in het
weekend.
Parkeer overlast aanpakken
Parkeren aan de forel is een drama, als er iets gebeurd kan hulpverlening vaak de huizen niet
eens bereiken omdat iedereen parkeert waar het niet mag. Op de stoep, langs de stoep. Politie
doet er weinig aan
Rondhangende jongeren bij de scholen op de plataanlaan
Situatie fietsers Tolweg en verkeer Hein Ewoutsstraat is gevaarlijk. Geen zicht op verkeer op de
Tolweg en fietsers die ovrr de hele breedte fietsen.
Uniceflaan nog steeds 50km zone. Daarnaast houdt niet iedereen zich aan de snelheid maar 50
is daar ook gewoon al hard. Het is een woonwijk waar ook kinderen wonen. Als ik parkeer aan
de overkant van mijn huis of de oprit op wil heb ik 9 van de 10 keer iemand bijna in de
achterkant zitten, tutterend en scheldend achter mij. Niet nodig als deze weg gewoon met
wegversmallingen wordt opgebroken. In die wegversmallingen zebrapaden richting het park.
Veel kleine kindjes spelen hier met stepjes en fietsjes en het is al zovaak bijna fout gegaan.
Daarnaast zou het fijn zijn om camera's op te hangen. Onze auto is ooit gestolen, maar de
politie kon niks doen omdat ze niet wisten wie de daders waren en er geen beelden van
waren.
Vooral het kruispunt Moriaanseweg/Rijksstraatweg is erg onveilig.
Woon vlakbij de scholen, Helinium e.d, daar mag tijdens het uitgaan van die scholen wel extra
politie gaan controleren, je bent je leven niet zeker daar, heel gevaarlijk
Zie antwoord vraag 8
Nog meer 30 zones zou ik niet blij van worden.
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