
Politie en gemeente doen veel om het aantal inbraken in de gemeente 
(waaronder woninginbraken) terug te dringen. U kunt hieraan een bij-
drage leveren, bijvoorbeeld door burgervrijwilliger te worden. Het doel? 
Samenwerken in de strijd tegen inbrekers en op die manier Vught een 
nóg veiligere gemeente te maken!

Sinds augustus 2014 bewijzen inmiddels een twintigtal burgervrijwilligers in de  
gemeente Vught hun meerwaarde in diverse wijken. Ze treffen regelmatig onafgeslo-
ten auto’s, openstaande ramen en kostbare spullen op zichtbare plaatsen aan. Bij het 
aantreffen van een dergelijke onveilige situatie, bellen ze aan of laten een voorgedrukt 
briefje achter met het logo van Buurtpreventie er op. Daar staat op aangekruist welke 
‘inbraakbevorderende situatie’ opgemerkt werd. Bij een heterdaad situatie, krijgen de 
burgervrijwilligers direct bijstand van de politie.
Buurtpreventie
De vrijwilligers zijn in het bezit van legitimatiebewijzen, opvallende jassen, zaklampen 
en portofoons. Zij lopen of fietsen een aantal dagen per week vrijwillig door de wijken in 
Vught en Cromvoirt. Zij zetten zich proactief in tegen woninginbraken, maar maken ook 
meldingen van verdachte situaties en ongeregeldheden, die zij tegen komen. 
Hoe bereikt u de politie?
• Voor spoedmeldingen als elke seconde telt, ook bij heterdaad: bel 112
• Wilt u rechtstreeks de politie informeren, geen spoed: bel 0900-8844
• Wilt u de politie informeren en zeker anoniem blijven: bel 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Aanmelden als burgervrijwilliger?
Dat kan door een mail te sturen naar buurtpreventievught@hotmail.com of te bellen naar  
06-14838316 of 06-27596384.

Buurtpreventie Vught   @preventievught
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Geschiedenis buurtpreventie

Waar komt buurtpreventie vandaan:
Buurtpreventieteams zijn opgericht naar het voorbeeld van “Neighbourhood  
Watches” in Amerika en Groot Brittannië. Deze projecten waren een antwoord op een 
vloedgolf aan kleine criminaliteit. Neighbourhood Watch is een vorm van buurtpreven-
tie waarbij buurtbewoners zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt. 
Buurtpreventie is niet alleen een aanpak om de criminaliteitsstatistieken te verbete-
ren, maar ook om buurten te creëren waar mensen zich veilig en geborgen voelen. 
Een buurt waar het fijn is om te wonen. Dat wilt U toch ook? 
 
Doelstelling:
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Waarin het fijn is om te 
wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. 
Een team bestaat uit samenwerkende, betrokken bewoners die zich georganiseerd 
hebben en actief inzetten voor hun buurt. Door zelf aan de slag te gaan worden  
vormen van criminaliteit als vandalisme en verstoringen van de openbare orde  
bestreden. Door oog te hebben voor hun omgeving tijdens de voet- en fietsronden 
en door preventietips te geven aan medebewoners kan door adequaat handelen een 
probleem al in een vroeg stadium voorkomen worden. Indien nodig kan het team een 
beroep doen op partners als gemeente, politie, stichting welzijn, jongerenwerk enz. 
Deze samenwerking heeft inmiddels al in veel gemeenten geleid tot een daling van 
de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Buurtpreventie is een 
initiatief van- voor- en door bewoners.
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