
GEMEENTE vVEERT

Aan de bewoners van dit adres

Weert, 7 september 2015

Onderwerp : Buurtpreventie Weert-Zuid

Beste meneer, mevrouw,

Een aantal buurtbewoners van Weert-Zuid heeft het initiatief genomen om de handen ineen te
slaan om criminaliteit, vandalisme en andere overlast aan te pakken.
Wij willen dit verder uitbouwen en ik vraag u dan ook om daar aan mee te werken.
In deze brief leg ik u uit hoe we dat samen willen gaan doen.

Samenwerking
In samenwerking met de wijkagent, de gemeente Weert, Wonen Limburg, Punt Welzijn en de
bewoners willen wij gaan werken met WhatsApp-groepen en buurtpreventieteams.

Buurtpreventieteam
Het buurtpreventieteam heeft als taak om (één maal per twee weken) preventief én actief
duidelijk zichtbaar een ronde te maken in de eigen buurt. De deelnemers van dit team maken
actief melding bij de wijkagent van verdachte of criminele activiteiten en adviseren de
buurtbewoners over veil igheidsonderwerpen.

De WhatsApp-groep
De deelnemers hebben via WhatsApp de mogelijkheid om elkaar te informeren over verdachte
situaties. Hierdoor is iedereen meteen alert en kan er informatie worden verzameld die
belangrijk is voor de politie.

Informatieavond
Om dit samen met u te bespreken heb ik een informatieavond georganiseerd op woensdag
16 september 2015. U bent om 19.30 uur van harte welkom in het Keenter Hart aan het
St.Jozefskerkplein 3 in Weert.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de WhatsApp-groep of het buurtpreventieteam dan kan dat via
buurtpreventieweeft@gmail.com of op de Facebookpagina'Buurtpreventie Weert-Zuid'.

Tot slot
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Gerard Lenders,
veiligheidscoördinator van de gemeente Weert. Hij is telefonisch bereikbaar op
(04ss) en per e-mail op: q.lenders@weert.nl

Met vrie ijke groet,
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