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Een buurtpreventieteam is een groep inwoners die het 
initiatief neemt voor een veilig(er) en sociale wijk. Inwoners 
kennen hun wijk zelf het beste. Ze weten als geen ander 
hoe ze hun wijk vriendelijk en leefbaar houden.

Je herkent buurtpreventisten aan een felgele jas of hesje 
met daarop Buurtpreventie. We geven voorlichting en 
advies over veilig wonen en over hoe je zelf meldingen 
kunt doen. Zo voorkomen we samen bijvoorbeeld inbraak, 
overlast en vernieling. Veel buurtpreventisten zijn ook 
opgeleid voor hartreanimatie (AED). 

Buurtpreventie werkt samen met politie en gemeente. 
Waar nodig helpt ook welzijnsorganisatie Surplus mee, 
bijvoorbeeld buurtbemiddeling of jongerenwerk.

“Wij hebben graag 
oog voor elkaar. 
Als vrijwilliger bij 

buurtpreventie lopen 
we daarom regelmatig 

door de wijk.”

Oog voor 
elkaar



Buurtpreventie in jouw buurt? 
In de wijken waar buurtpreventie actief is staan borden met 
‘buurtpreventie’. Op www.etten-leur.nl (zoekopdracht: 
buurtpreventie) kun je zien of er in jouw wijk een buurtpreventieteam 
actief is. 

Zelf buurtpreventie starten? 
Een buurtpreventieteam starten kan al met een aantal actieve 
bewoners. Eén of twee buurtpreventieteamleden coördineren het 
team en spreken af wat ze van elkaar kunt verwachten. De gemeente 
en politie helpen met opstarten en de eerste communicatie.

Nieuwsgierig? 
Loop gerust eens (vrijblijvend) mee met een buurtpreventieteam in 
Etten-Leur. Meedoen geeft energie. Je bent in beweging en doet 
buurtcontacten op. Buurtpreventisten lopen altijd in tweetallen een 
ronde door hun wijk, op een tijdstip dat het ieder uitkomt. Enige 
regelmaat is hierbij gewenst. Alle buurtpreventisten volgen de 
basistraining van twee avonden. 

Meelopen? Neem contact op met jouw buurtpreventieteam via de 
website www.etten-leur.nl en zoek op buurtpreventie of mail naar 
infobuurtpreventie@etten-leur.nl
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Als elke seconde telt

Waakzaam en dienstbaar

Meer oog voor elkaar
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Samen 
sterk

Buurtpreventie 
Wijkbewoners die zich vrijwillig, samen met jou, inzetten voor een 
sociale en leefbare wijk. Als actieve en betrokken wijkbewoners 
hebben we oog voor elkaar, lopen we regelmatig door de wijk en 
letten extra op.

Wijkagenten (politie) 
De wijkagent werkt samen met zijn of haar politie-collega’s, 
wijkbewoners en wijkpartners. Samen zetten zij zich dagelijks in voor 
een veilige en leefbare wijk.

Wijkboa’s (gemeente) 
De Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) werken bij de 
gemeente. Zij gaan over veiligheid, preventie en leefbaarheid in de 
buurt. Ze bemiddelen, adviseren en treden op bij overlast. De boa’s 
werken in heel de gemeente, en hebben ieder enkele wijken als 
aandachtsgebied.

Handhaving



fijne wijk
BuitenBeterApp
De app BuitenBeter is een landelijke gratis app voor je smartphone. 
Je kunt hiermee snel en eenvoudig problemen in jouw straat en 
wijk melden bij de gemeente Etten-Leur. Denk aan: losliggende 
stoeptegels, achtergelaten zwerfvuil, vernield straatmeubilair en 
kapotte lantaarnpalen. Door het sturen van een melding en het 
bijsluiten van een foto met de exacte locatie help je de gemeente om 
Etten-Leur mooi en schoon te houden.

Buurtbemiddeling 
Een buurt waarin mensen goed met elkaar kunnen opschieten is 
veiliger en gezelliger. Is er toch een onenigheid? Dan kan een goed 
getrainde vrijwillige bemiddelaar dat bespreekbaar maken. Ze geven 
geen oordeel, maar helpen om samen een oplossing te bedenken. 
Buurtbemiddeling is gratis en voor alle inwoners beschikbaar.
www.buurtbemiddelingetten-leur.nl

Op de hoogte via WhatsApp?
Etten-Leur kent alarmerings-WhatsApp-groepen die door inwoners 
zelf voor een hele wijk worden opgericht en beheerd. In deze speciale 
WhatsApp-groepen laten bewoners (mogelijk) onveilige situaties aan 
elkaar weten. Zo kun je samen alert zijn en/of een melding doen. 
Bij de opstart kan de gemeente communicatieadvies geven. 

De beheerders van deze WhatsApp-groepen krijgen ook het 
buurtpreventienieuws in hun mailbox en mogen deelnemen aan 
bijscholingen voor veiligheid en preventie. 

Deze WhatsApp-groepen zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld 
Nextdoor en andere (commerciële) initiatieven.



Iets 
mis?

• Betrap je iemand op heterdaad, bel dan 112
•  Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844 
•  Meld Misdaadanoniem: 0800-7000
•  Wees alert op vreemde personen, auto’s en gebeurtenissen  

in de buurt 
•  Meldingen over afval, losliggende stoeptegels of openbaar groen? 

Meld het direct bij de gemeente met de BuitenBeterApp op je 
smartphone, telefonisch, aan de balie of via de website  
www.etten-leur.nl/Inwoner/Gemeente_Etten_Leur/Melding_en_klacht

Iets doen?
• Hoe kunnen we elkaar positief ondersteunen of helpen?
• Hoe is de buitenverlichting van jouw woning?
• Hoe staat het met het hang- en sluitwerk aan je woning?
• Langere tijd van huis? Deel het met je buren.
•  Aansluiten bij buurtpreventie Etten-Leur?  

Mail naar infobuurtpreventie@etten-leur.nl



Meer informatie over buurtpreventie in Etten-Leur  
kun je vinden via www.etten-leur.nl,  
zoekopdracht: buurtpreventie 

Je kunt ook contact opnemen per e-mail: 
infobuurtpreventie@etten-leur.nl 

Vanuit de gemeente heeft elke wijk een wijkmanager 
die kan helpen met vragen en ideeën over (meer) 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Neem telefonisch 
contact op via 14 076
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