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Buurtpreventie in Elst-Zuid: wijkbewoners zijn inbraken meer dan beu
Het zal je maar gebeuren. Je wilt in je auto stappen en komt tot de ontdekking dat
het navigatiesysteem, airbags of andere zaken zijn ontvreemd. Te veel wijkbewoners
hebben deze schokkende ervaring de laatste tijd beleefd. Sommige zijn zelfs
meerdere malen doelwit van criminelen geweest.
Het is genoeg zo. De maat is vol!
Dat vinden een aantal bewoners uit onze wijk die het initiatief
hebben genomen tot het vormen van een preventieteam in
hun buurten. Het betreft met name bewoners uit de buurten
De Wuurde, De Zuiling en in mindere mate de Appelbuurt. De
teams worden ondersteund door politie, gemeente
Overbetuwe en ons Wijkplatform.
Wat is buurtpreventie en wat doet een team?
* Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door
bewoners in de eigen buurt. Bewoners helpen politie en
gemeente met het bestrijden van criminaliteit met als doel: een veilige en leuke buurt.
* Zij zijn geen boevenvangers, maar signaleren verdachte situaties en melden die direct bij de
politie.
* Teamleden zijn te herkennen aan een oranje hesje met opdruk ‘Buurtpreventie’.
* Hoe de politie ook haar best doet, de beste ogen en oren in onze straten hebben wij samen als
bewoners. Wij kennen onze directe omgeving, zien als eerste ongewone en verdachte situaties.
Samen zorgen voor een veilige wijk
Het is te gek voor woorden dat je bij nacht en ontij de straat op
gaat om bezittingen van jezelf en buurtgenoten te
beschermen. Helaas leven wij in een tijd dat criminelen ons
het leven zuur willen maken ten gunste van hun gewetenloze
daden. Als het dan toch zo is zullen wij er samen iets aan
moeten doen. Zo niet, dan wordt het wellicht van kwaad tot
erger.
Daarom vragen wij wijkbewoners een steentje bij te dragen
door verdachte situaties direct te melden bij de politie (geen
spoed: 0900 8844; spoed: 112).
Nog beter is als u zich wilt aansluiten bij een bestaand
Nicolay de Reus en Rob van Barneveld
preventieteam of samen met uw buurtgenoten in uw directe
(team De Wuurde/De Zuiling)
woonomgeving een nieuw team wilt vormen.
Wijkplatform Elst-Zuid is graag bereid u te helpen. Wilt u zich aanmelden neem dan geheel
vrijblijvend contact met ons op (email: elstzuidonzewijk@gmail.com of bel: 06 23930249).
Meer informatie over het buurtpreventieproject in Elst-Zuid is te lezen op
www.wijkplatformelstzuid.nl
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