
 

 

                                        
 

 
 

Weet u dat er in Paasberg en Wellenstein  
een team voor buurtpreventie en veiligheid is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige contactgegevens van onze Buurtpreventie & Veiligheid: 

Email  BPV-paasberg-wellenstein@outlook.com 

Wijkvereniging http://www.paasberg-wellenstein.nl/Wijkvereniging/Buurtpreventie 

Nextdoor https://paasberg.nextdoor.nl/crime_and_safety (inloggen noodzakelijk) 

 

Wat doet de BPV voor uw buurt? 
• Wijkbewoners informeren over wat ze zelf kunnen doen aan preventie of snel ingrijpen voor veiligheid in en om het huis 

• Wijkbewoners ondersteunen bij problemen met veiligheid door tijdig een bericht op Nextdoor en evt. in een straat-
What’sAppgroep te zetten. Signalen bespreken we in het BPV-overleg. Let wel: Wijkbewoners blijven ten alle tijde zelf 
verantwoordelijk wat betreft veiligheid qua preventie en handelen en in acute situaties (politie of 112 te bellen) 

• Gemeente, politie of andere betrokkenen informeren en adviseren om veiligheid in de wijk te verbeteren.   
 

Hoe werkt de BPV? 
Voor elke straat in deze wijk zet een straatcontactpersoon zich op vrijwillige basis in voor de Buurtpreventie. Zij houden ogen 
en oren open en geven (jullie) signalen van verdachte situaties door binnen het Buurtpreventieteam. Er wordt snel bekeken of 
er iets mee gedaan moet worden. Indien nodig worden alle wijkbewoners middels een alert geïnformeerd via Nextdoor 
en/of What’sApp-bericht in de straatgroep. Ook voor uw straat is een straatcontactpersoon actief. 
Ook zijn er soms preventieve wijkacties,  zoals verstrekken  van informatie over hoe u zelf inbraak, brand e.d. kan 
voorkomen.   
 

Om betrokkenheid en samenhang in de activiteiten van de straatcontactpersonen te faciliteren is er een kleine kerngroep die  

• elk kwartaal een BPV-overleg met de straatcontactpersonen organiseert,  

• aanspreekpunt is en adviezen geeft aan o.a. de wijkagent, de wijkvereniging, de gemeente en de wijkbewoners en 

• meldingen vanuit de wijk in overleg met wijkagent zo snel mogelijk verspreid via Nextdoor of anderszins.  
 

Wat levert het op voor u? 
Met een gezamenlijke aanpak van bewoners, Buurtpreventieteam, politie, gemeente, brandweer en andere partners houden 
we de criminaliteit en overlast in onze buurt laag. En dat zal ten goede komen aan uw gevoel van veiligheid, saamhorigheid 
en sociale betrokkenheid in de wijk.  
Wilt u meer informatie, straatcontactpersoon worden of plaatsnemen in de kerngroep of heeft u tips of adviezen, bezoek de 
website of neem gerust contact op met uw straatcontactpersoon of de kerngroep. 

Mijn straatcontactpersoon BPV is  
  
Naam: . . . . . . . . . . . .  
 
Straat & Huisnummer: . . . . . . . . . . . . 
 
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . 


