
Een veilige buurt
is een zaak van
iedereen!
Buurtpreventie in de gemeente Bergen op Zoom



De politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid 

op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, ook waar u

woont of werkt. Maar buurtbewoners zijn daar ook zelf ver-

antwoordelijk voor. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én

elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten

in de buurt is erg belangrijk. Ook een goede samenwerking

tussen buurtbewoners, politie en gemeente is hierbij nood-

zakelijk.

Een veilige buurt is een
zaak van iedereen!
De gemeente Bergen op Zoom kent een diversiteit aan
woonwijken en buurten. In onze gemeente wonen
ongeveer 65.000 mensen. Sommigen wonen dicht op
elkaar, anderen iets verder van elkaar af. Iedere buurt
heeft andere bewoners, ziet er anders uit en heeft een
eigen karakter. Daardoor zullen prioriteiten op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid in elke buurt
verschillen.



Buurtpreventie
Een goed hulpmiddel hierbij is buurtpreventie. In diverse

buurten en wijken in onze gemeente zijn al buurtpreventie-

teams aan de slag gegaan. Gesteund door de gemeente en

politie zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee

aan een veilige en leefbare buurt. Inmiddels zijn de eerste

resultaten van deze samenwerking zicht- en meetbaar.

Doordat buurtbewoners kritisch naar hun buurt zijn gaan 

kijken, konden op soms eenvoudige wijze aanpassingen 

aangebracht worden waardoor de veiligheid en leefbaarheid

toenam. Voorbeelden hiervan zijn het (ver)plaatsen van

openbare verlichting, het aanpassen van begroeiing, ver-

betering van straatwerk en het tegengaan van zwerfvuil. 

Op diverse plaatsen is ook de criminaliteit afgenomen. Dit

betekent minder vernielingen, minder overlast van jongeren

en minder inbraken. Uit gesprekken met buurtbewoners

blijkt dat bewoners meer betrokken zijn geraakt bij hun

buurt en het de sociale contacten onderling ten goede is

gekomen. 



Als u interesse heeft en u dit in uw buurt wilt, kijk dan op

www.buurtpreventieteam.nl. U kunt ook contact opnemen

met uw wijkagent of de coördinator buurtpreventie van de

gemeente Bergen op Zoom.

Wijkagent

0900-8844 (algemeen nummer politie)

Coördinator buurtpreventie

0164-277000 (algemeen nummer gemeente)

Interesse?


