
 

 

Starten met buurtpreventie 
 

Wilt u er samen met buurtbewoners voor zorgen dat uw buurt veiliger is en veiliger voelt 

en daarmee de leefbaarheid in de wijk/buurt vergroten? Doe dan mee met buurtpreventie 

of start dit op.  

 

Bij buurtpreventie zetten buurtbewoners zich op vrijwillige basis actief in voor de buurt. Zij 

houden informeel toezicht en geven ongeregeldheden door aan de politie of gemeente. In 

buurten waar buurtpreventie actief is zien we positieve effecten, bijvoorbeeld een daling 

van het aantal woninginbraken en toegenomen onderlinge contacten.  

Buurtpreventieteams kunnen terecht bij Cordaad Welzijn voor advies en ondersteuning bij 

het opzetten en voorlichten van de buurtpreventieteams. De wijkagenten zijn actief 

betrokken door te ondersteunen en te adviseren. Ook de gemeente zorgt voor 

ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van buurtpreventieborden en het 

verstrekken van een subsidie.  

 

Stappen starten met buurtpreventie 

Hieronder volgt informatie over het stapsgewijs starten van buurtpreventie. Heeft u 

vragen, dan kunt u die richten aan Cordaad welzijn.  

 

Stap 1. Vorm een team  
Buurtpreventie is vaak een kwestie van een zwaan-kleef-aan-effect. Zoek dus contact met 

uw buurtbewoners en vertel hen van uw plannen en vraag om hun medewerking. U kunt de 

interesse peilen via bestaande (digitale) netwerken in uw wijk, of via een oproep in uw 

wijkblad. Cordaad Welzijn kan u ondersteunen bij het vormen van een buurtpreventieteam. 

  

Stap 2. Stel een coördinator aan  
Een coördinator onderhoudt de contacten met Cordaad Welzijn, gemeente en politie en 

maakt een planning. In het ideale geval is de coördinator ook lid van het 

wijkplatform/dorpsvereniging in uw wijk (echter niet alle wijken hebben een 

wijkplatform/dorpsvereniging). 

 

Stap 3. Organiseer een startbijeenkomst  
Neem contact op met Cordaad Welzijn om een startbijeenkomst te organiseren. Deze 

bijeenkomst heeft als doel het delen van informatie en bespreken van praktische zaken. 

Naast de gemeente is ook de wijkagent hierbij aanwezig om te informeren over veiligheid 

en praktische afspraken te maken, bijvoorbeeld over de wijze waarop het 

buurtpreventieteam en de politie (met elkaar) communiceren.  

 
Stap 4. Aanmelden deelnemers buurtpreventieteam  
De coördinator noteert de namen en contactgegevens van alle kandidaat-deelnemers en 

geeft deze door aan Cordaad Welzijn. Zo ontstaat er een overzicht van alle 

buurtpreventieteams en de deelnemers binnen Veldhoven. Deze informatie wordt gedeeld 

met de politie en gemeente, die ook graag inzicht willen hebben in de leden van 

buurtpreventieteams.  

 

Stap 5. Vraag erkenning en eventueel subsidie bij de Gemeente Veldhoven  
 

Bordjes  

De gemeente Veldhoven plaatst op strategische plekken in de buurt/wijk 

buurtpreventiebordjes. Om voor een bordje in aanmerking te komen moet een 

buurtpreventieteam ‘erkend’ worden en voldoen aan de volgende voorwaarden:  

http://www.cordaadwelzijn.nl/wat-wij-bieden-voor/buurt-en-wijk/veldhoven
https://www.veldhoven.nl/subsidies
http://www.cordaadwelzijn.nl/wat-wij-bieden-voor/buurt-en-wijk/veldhoven


 

 

 De activiteiten van het team zijn gericht op de bevordering van leefbaarheid en 
veiligheid in de straat, buurt, of wijk.  

 Er vindt minstens eens keer per jaar een themabijeenkomst plaats voor alle leden 

van het eigen buurtpreventieteam.  

 Er wordt samengewerkt met andere buurtpreventieteams in Veldhoven. 

 Er is een coördinator/ aanspreekpunt voor de wijkbewoners, Cordaad Welzijn, politie 

en gemeente. 

 

Wanneer de dekking (van buurtpreventiegroepen) in de wijk (bijna) volledig is, worden de 

borden naar de randen van de wijk verplaatst en niet meer bij alle individuele 

buurtpreventieteams.  

 

Subsidie ter ondersteuning van buurtpreventie  

Ook is er een mogelijkheid om een subsidie voor buurtpreventie aan te vragen.  

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden de volgende aanvullende 

voorwaarden:  

 Naast het bevorderen van de veiligheid zijn de activiteiten ook gericht op sociale 

samenhang, ontmoeting, contact met elkaar en met buurtgenoten, organiseren van 

bijeenkomsten over veiligheid. 

 Het gebied bestaat uit minstens 200 woningen. 

 Er zijn minstens vier coördinatoren. 

 Er is minstens één keer per jaar een overleg met organisaties in de wijk. 

 Jaarlijks wordt er door de buurtpreventie groep een (digitale) nieuwsbrief 

uitgegeven om de buurt te informeren over de activiteiten van de 

buurtpreventiegroep. 

 

De subsidie bestaat uit een vast bedrag, aangevuld met een bedrag per woning in de buurt 

waarop de aanvraag betrekking heeft. De hoogte van de bedragen vindt u in de 

Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat.  

 

Stap 6. Themabijeenkomsten/ training  
Elke buurtpreventievrijwilliger kan deelnemen aan themabijeenkomsten en trainingen die 

Cordaad Welzijn regelmatig organiseert. Deelnemers worden onder andere getraind in 

observeren, communiceren en er wordt aandacht besteed aan de bevoegdheden.  

 

Stap 7. Verzekeren  
Natuurlijk is het voor buurtpreventievrijwilligers belangrijk om goed verzekerd te zijn. 

Tenslotte kan er tijdens de wandelrondes altijd onverhoopt iets gebeuren. Alle vrijwilligers 

die in Veldhoven actief zijn, zijn automatisch verzekerd bij vrijwilligersnet Nederland. Voor 

meer informatie zie http://vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis/  

 

Stap 8. Aan de slag!  
Als u met uw team eenmaal gereed bent voor buurtpreventie, is het goed om te weten dat 

de gemeente, Cordaad Welzijn en politie 1 à 2 keer per jaar evaluaties organiseert. De 

evaluaties zijn bedoeld om buurtpreventie in Veldhoven nog beter te maken. Dat krijgen 

we voor elkaar door knelpunten te bespreken en op te lossen en ook goede ervaringen met 

elkaar te delen. De coördinatoren van de teams worden geïnformeerd over de data van de 

evaluaties. 

 

Taakverdeling; informatie-uitwisseling  

Taken en rollen Cordaad  
Onder andere:  

 Vinden en verbinden van bewoners die zich voor buurtpreventie willen inzetten.  

 Meedenken, ondersteunen en adviseren over de aanpak van buurtpreventie, de 
bevoegdheden en werkzaamheden van de leden van het buurtpreventieteam.  

https://www.veldhoven.nl/subsidies
http://vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis/


 

 

 Organiseren van startbijeenkomsten, verstrekken van informatie over 
buurtpreventie, o.a. SAAR-methode en veiligheid.  

 Verbinden van buurtpreventiegroepen met andere groepen en thema’s op gebied 

van (sociale) veiligheid.  

 Ondersteunen bij de organisatie van trainingen, themabijeenkomsten en bieden van 
informatie en advies.  

 Jaarlijks organiseren van een buurpreventiebijeenkomst Veldhoven breed.  

 

Taken en rollen van de politie  
De taken van de wijkagent bij buurtpreventie zijn:  

 Zorgen voor informatie-uitwisseling tussen het buurtpreventieteam en de politie 
door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten.  

 De wijkagent zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt over de wijze van 

communiceren tussen de coördinatoren en de wijkagent, over de activiteiten van het 

buurtpreventieteam en over het melden van overlast, onveilige situaties en 

criminaliteit. Daarnaast over het verstrekken van informatie aan het 

buurtpreventieteam, de mate van leefbaarheid, veiligheid en onveiligheid inde buurt 

of wijk. Dit helpt het buurtpreventieteam extra alert te zijn op actuele 

ontwikkelingen in de buurt of wijk. 

 

Taken en rollen van de gemeente  
 De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid ter ondersteuning van 

buurtpreventie. Dat wil zeggen dat de gemeente beleid ontwikkelt en regelmatig 

overleg voert met Cordaad, politie en de coördinatorenbuurtpreventie om het beleid 

zo mogelijk te verbeteren. 

 Verstrekt informatie over buurtpreventie in Veldhoven, o.a. via de website. 

 Houdt overzicht over de spreiding en dichtheid van buurtpreventienetwerken. 

 Trekt samen met Cordaad Welzijn op in het meedenken, versterken en verbinden 
van netwerken. 

 Zorgt voor het plaatsen van de bordjes en de subsidiering van buurtpreventie. 

 

Vanuit de gemeente zijn de beleidsmedewerkers van wijkbeheer uw aanspreekpersoon 

(bereikbaar via tel. 14 040).  

 

Veel succes! 


