
GEZOCHT: OGEN EN 
OREN VOOR UW BUURT

Wilt u ook wonen in een veilige buurt, waar bewoners oog hebben voor elkaar 
en de problemen in hun omgeving? Zet u hier dan actief voor in en doe mee aan 

buurtpreventie in uw buurt. Want een veilige buurt begint bij uzelf! 

INFO OF AANMELDEN: 
www.buurtpreventiesittard-geleen.nl  - buurtpreventie@sittard-geleen.nl



Wilt u ook wonen in een veilige buurt, waar 
bewoners oog hebben voor elkaar en de 
problemen in hun omgeving? Zet u hier dan 
actief voor in en doe mee aan buurtpreventie 
in uw buurt.

WAT IS BUURTPREVENTIE?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door 
bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht 
is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij 
voelen zich medeverantwoordelijk voor de veilig-
heid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, 
elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is 
hierbij erg belangrijk.

WAT LEVERT BUURTPREVENTIE OP?
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot 
het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de so-
ciale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast 
daalt. Uitgangspunt is hierbij een gezamenlijke 
aanpak van bewoners, politie, gemeente, brand-
weer en andere partners, zoals woningbouw-
corporatie en Partners in Welzijn.

BUURTPREVENTIE WERKT…
De resultaten van de inzet van buurtpreventie-
teams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de 
succesverhalen in andere gemeenten, zoals de 
gemeente Bergen op Zoom. Met buurtpreventie 
op straat neemt onder andere duidelijk criminali-
teit af. Zo zijn er in gemeenten met buurtpreven-
tieteams minder vernielingen, minder overlast van 
jongeren en minder inbraken.
Buurtpreventieteams werken ook preven-
tief. Ze geven aan bewoners voorlichting 
over brand- of inbraakpreventie of wijzen 
schoolgaande jeugd op het belang van 
verkeersveiligheid.
Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook 
dat zij sinds hun deelname aan buurtpreven-
tie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurt-
preventie bevordert ook de sociale contacten 
in de wijk.

WANNEER KUNT U MEEDOEN AAN  
BUURTPREVENTIE?
Zodra er in uw buurt minimaal tien buurtbewo-
ners bereid zijn om deel te nemen aan buurt-
preventie, dan kan een team worden opgestart. 
Het team Openbare orde en veiligheid van de 
gemeente Sittard-Geleen begeleidt de buurtpre-
ventieteams. U kunt bij de regisseur van dit team 
terecht. De gemeente stelt ook alle benodigdhe-
den beschikbaar, zoals zaklampen en jassen waar-
op duidelijk herkenbaar is dat u deel uitmaakt van 
een buurtpreventieteam.

MEER INFORMATIE OF  
LID WORDEN?
Wilt u meer weten over 
buurtpreventie of lid 
worden van het buurtpre-
ventieteam in uw wijk? 
Neem dan contact op met 
de wijkcoördinator of stadsdeelmanager in uw 
stadsdeel. U kunt ook mailen naar 
buurtpreventie@sittard-geleen.nl of kijk op de 
website www.buurtpreventiesittard-geleen.nl.

SLUIT AAN BIJ EEN BUURTPREVENTIETEAM

WANT EEN VEILIGE 
BUURT BEGINT BIJ UZELF


