
NIEUWSBRIEF februari 2013 

Het bewonerscomité Heimolen  biedt u hierbij de eerste 

nieuwsbrief van het jaar 2013 aan en wenst alsnog alle 

bewoners van Heimolen en omgeving een goed jaar toe.  Deze 

nieuwsbrief is dit keer aan één onderwerp gewijd. Dit om uw 

speciale aandacht voor onderstaand initiatief te vragen! 
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Buren bellen buren! 

In overleg met het Bewonerscomité Heimolen heeft 

Erik Stalpers, wijkagent voor de Heimolen het 

initiatief ‘Buren bellen buren’ gelanceerd. Dit 

initiatief is bedoeld om de veiligheid in onze buurt 

te vergroten door een grote betrokkenheid en 

samenwerking van de buurtbewoners zelf. 

  

Erik Stalpers: "Om de veiligheid en leefbaarheid in 

dit stukje Bergen op Zoom te verhogen is gezocht 

naar een manier om de inwoners hier zelf bij te 

betrekken. Bewoners van een wijk weten zelf het 

beste welke situaties in de wijk ongebruikelijk of 

verdacht zijn. Een buurtpreventieteam zoals in 

andere wijken is, gezien de opbouw van de wijk, niet 

echt geschikt. Door elkaar telefonisch te 

waarschuwen en eventueel samen te gaan kijken en 

verdachte situaties aan de politie door te 

geven kunnen we de wijk veiliger maken. Als 

wijkagent zal ik zoveel mogelijk meldingen via de 

coördinator terugkoppelen zodat mensen kunnen 

zien wat er met hun melding is gedaan." 

Wat houdt het in? 

‘Buren bellen buren’ houdt in dat buurtgenoten die 

deelnemen aan ‘Buren bellen buren’: 

1. Vreemde of verdachte situaties vastleggen.  

Ook in niet dringende gevallen is het vastleggen van 

vreemde of verdachte 

 

 

situaties die men gezien heeft en bijzonderheden 

zoals tijdstip, locatie, kenteken(s), type en kleur 

voertuig(en) en informatie over eventueel betrokken 

personen van belang. Dit kan later erg belangrijk 

blijken voor het oplossen van strafbare feiten of het in 

kaart brengen van problemen. Maak als het kan een 

foto ( bv met de mobiele telefoon), schrijf de 

bijzonderheden op en geef ze door per telefoon of 

mail aan Paul Vos, coördinator van ‘Buren bellen 

buren’.  Als het nodig is dan dient natuurlijk direct de 

politie te worden gebeld: 112 in spoedeisende 

gevallen en 0900-8844 in minder spoedeisende 

gevallen.  

Voorbeeld: Met enige regelmaat rijdt een 

onbekende personenauto met meerdere 

eveneens onbekende personen langzaam door 

de straat. De personenauto stopt enige tijd 

voor het huis van de buren waarvan je weet 

dat deze 2 weken met vakantie zijn.  

 

2.    Poolshoogte nemen bij verdachte situaties. 

In sommige gevallen kan een verdachte situatie 

aanleiding zijn om met twee of meerdere 

buurtgenoten poolshoogte te gaan nemen. Vaak zijn 

buurtgenoten sneller ter plaatse dan de politie. In een 

dergelijk geval kunnen buurtgenoten elkaar bellen om 

indien nodig met twee of meerdere personen vanaf 

veilige afstand waar te nemen wat er gebeurt. Ook 

hier geldt dat als het nodig is natuurlijk direct de 

politie dient te worden gebeld. Ook deze 

waarnemingen en het vastleggen van de 

bijzonderheden kunnen voor de politie van groot 

belang zijn indien blijkt dat er een (poging tot een) 

misdrijf heeft plaatsgevonden. Bovendien kunnen 

criminelen worden afgeschrikt door oplettende 

buurtbewoners . Het is zeker niet de 

 


