
Door: Redactie 

De Buurtpreventie nader belicht 

Joost Slooten is één van de straatcontactpersonen (scp) van onze wijk. Hij is de contactpersoon voor 

de Potgieterstraat en vertelt graag uitgebreid wat meer over de BPV. “Ik woon al een kwart eeuw op 

de Paasberg. Het is een topbuurt, gezellig, sociaal, veilig. Ik ben altijd al bezig met buurtactiviteiten – 

eerst oranjevereniging, oud en nieuw feesten, straatbarbecue en nu dus straatcontactpersoon.” 

Wat doet een scp precies, wat mogen ze doen? 

“De BPV is in 1998 opgericht om de buurt veilig te houden. Wij zijn de ogen en oren van de buurt, 

dus extra alert op verdachte situaties. Maar ook contactpersoon voor buren die bij ons verdachte 

situaties of dreigingen kunnen melden. Als daar aanleiding voor is kunnen we die info weer delen 

met anderen binnen buurtpreventie, zodat de buurt alert blijft. Bijvoorbeeld wanneer er een 

verdachte collecte is, babbeltrucs of inbraken.  

Wij zijn geen politie of verlengstuk van de politie-organisatie. Dus zijn er noodgevallen, of dreigende 

situaties die direct actie vergen, bel dan gewoon 112. Wel kunnen wij net als elke burger mensen 

aanspreken op hun aanwezigheid en gedrag en kan die sociale controle helpen om de buurt veiliger 

te houden. Immers, mensen die zich ‘gezien’ weten zullen minder snel geneigd zijn iets te doen wat 

niet mag.    

Wij hebben elk kwartaal een vergadering waarbij ook de wijkagent aanwezig is die dan een overzicht 

geeft van de meldingen die er in dat kwartaal hebben plaatsgevonden. Tussentijds weten we elkaar 

natuurlijk te vinden voor het doorgeven van meldingen en verdachte situaties. Bij bijzondere 

ontwikkelingen kan er een groepje zijn wat ergens naar kijkt, zoals bij de Paasbergflat waar ex-

criminelen en verslaafden zouden worden gehuisvest.  

In principe hebben we een rustige wijk. Een enkele inbraak, autokraak, soms wat geluidsoverlast 

maar over het algemeen prima. Het komt voor dat buurtbewoners elkaar soms niet herkennen en als 

verdacht aangeven bij hun scp of wijkagent. Bijvoorbeeld iemand die in achtertuinen naar zijn/haar 

kat loopt te zoeken. Dat is op zich best grappig, maar het geeft ook aan dat we alert zijn, een positief 

signaal.  

Hoeveel scp-en zijn er? Hoe werkt het? Iedere straat één, lange straten in delen? 

Ik schat op dit moment zo’n 30 voor de hele buurt. We proberen het zo in te delen dat je een beetje 

zicht heb op dat deel van de buurt waar jij verantwoordelijk voor bent. Zo woon ik in de 

Potgieterstraat. 

Waarom is er geen lijst met de scp-namen?  

We informeren de mensen die het moeten weten, dus de directe buurtbewoners, zodat we 

bereikbaar en zichtbaar zijn. Maar vanwege de privacywetgeving is het niet de bedoeling dat het aan 

de grote klok hangt of in allerlei systemen wordt vastgelegd. Nieuwe bewoners worden altijd welkom 

geheten door de wijkvereniging en daarbij wordt ook informatie over de Buurtpreventie 

doorgegeven.  Daarnaast delen we ook informatie via Nextdoor, de site van de wijkvereniging en 

soms via e-mail of mondeling/telefonisch. Sommige scp-ers hebben een eigen appgroepje voor hun 

buren, afhankelijk van hun eigen voorkeur.  

Wat moeten mensen doen als ze een incident willen melden? 



Is er een acute dreiging of gevaar, bel dan altijd 112. Zie je iets verdachts of mis je iets uit je voor- of 

achtertuin, is je auto beschadigd door vandalisme, dat zijn typisch zaken die je bij de scp kunt 

melden. Hoor je ’s nachts geluiden in of om huis, bel dan de politie, maar maak de volgende ochtend 

ook even een melding bij de scp, zodat we op de hoogte zijn. 

Hebben alle straten een scp? 

Nee, er zijn altijd wel enkele vacatures, dus heb je interesse, stuur dan een mailtje naar:  

bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com. 

 


