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College van Burgemeester en wethouders 24 augustus 2022 
Gemeente Bergen op Zoom 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 

 
Betreft: Aandacht voor buurtpreventie teams en vrijwilligers in Bergen Op Zoom 

 
 

Geachte College, 
 

GBWP vind het schandalig om in een artikel van BN de Stem 22-8-2022 te lezen dat er voor de 
buurtpreventie Gageldonk- West geen andere uitweg is dan te stoppen met het buurtpreventie 
team. Het buurtpreventie team is ingezet om samen met de gemeente de leefbaarheid en veiligheid 
van de buurt te waarborgen en te verbeteren. Ook worden zij ingezet voor het signaleren van 
zorgelijke situaties. 
Bij leefbaarheid en veiligheid kunnen we denken aan het verbeteren van straatwerk, tegen gaan van 
zwerfvuil en verdere meldingen van overlasten. 

 
Wanneer we terug kijken naar de wijk Gageldonk-West is deze wijk bezig met een grote 
opknapbeurt, een nationaal voorbeeld van een wijkgerichte aanpak waar we trots op mogen zijn. 
Zowel Stadlander als Gemeente investeren hierin vele miljoenen. Het vervolgens schoon, heel en 
veilig houden van de wijk is essentieel. De inbreng van een buurtpreventie team en andere 
vrijwilligers is hierin bepalend. Want zoals de slogan bij het begin van de start van de wijk was “wij 
maken de wijk” is het nu de slogan “wij zijn de wijk” bewoners bepalen samen de sociale cohesie 
van een wijk.. 

 
GBWP vind dat veiligheid in wijk, dorp en stad hoge prioriteit heeft. Mensen moeten zich veilig 
voelen in hun woonomgevingen en vrijwilligers moeten hier een inbrengen in kunnen hebben. Er 
zijn sinds 2020 350 meldingen door het buurtpreventie team gedaan, waarvan zij aangeven dat 
slechts enkele zijn opgepakt. Het gaat hierbij om meldingen over drugsoverlast, verkeersveiligheid 
en zwerfvuil. Wij snappen dat je dan als buurtpreventie team ook in je hemd voelt staan. Zoals een 
Burgerlid van ons altijd zegt er moet actie in de taxi komen. Laten wij als gemeente het 
buurtpreventieteam- vrijwilligers steunen. Als GBWP hebben we tijdens de verkiezing gepleit voor 
een vaste wijkboa. Een vast aanspreekpunt in de wijk met bevoegdheden die zaken kan aanpakken. 
Het nieuwe college heeft het zelfs in hun programma opgenomen. Waar blijft nu die wijkboa het 
college moet in actie komen! De witte broodsweken zijn voorbij dus ACTIE. 
GBWP heeft inmiddels ook contact opgenomen met een lid van het buurtpreventie team en er zal 
een vervolg worden gepland. 
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Op grond van artikel 34 van ons reglement van orde stellen wij de volgende vragen: 
1. Worden buurtpreventieteams in Bergen Op Zoom serieus genomen? 
2. Er wordt aangegeven dat er sinds 2020 350 meldingen zijn gemaakt. Heeft de gemeente een 

register waarin die meldingen terug te vinden zijn. Welke meldingen hadden volgens de 
gemeente geen prioriteiten en waarom niet? 

3. Is er binnen de gemeente een controlerende functie op de werkzaamheden van de politie en 
de boa’s. 

4. Is de gemeente van plan om een wijkboa aan te wijzen. 
Waar belanden de meldingen van de buurtpreventies; zijn dit voor de gemeente algemene 
meldingen of wordt er nog serieuzer naar gekeken, omdat dit gemeld wordt door een 
buurtpreventie? 

5. Er wordt aangegeven dat de gemeente de zorgen in de wijk begrijpen en dankbaar zijn voor 
de betrokkenheid in de wijk Gageldonk-west, maar wat wordt nu de actie vanuit het College 
deze kostbare vrijwilligers te behouden? 

6. Organiseren jullie bijeenkomsten met buurtpreventie teams om te meten/weten waar zij 
tegen aan lopen? 

7. Worden vrijwilligers in Bergen Op Zoom gewaardeerd? Wat gaat de gemeente doen zodat in 
de toekomst vrijwilligers zich niet verwaarloosd voelen. 

8. Is er bij de gemeente Bergen Op Zoom een functie of een afdeling die nauw in contact staat 
met de vrijwilligers en buurtpreventies? 

9. Hoeveel klachten zijn er dit jaar in Bergen Op Zoom binnen gekomen vanuit de 
buurtpreventies en hoeveel van deze klachten zijn opgepakt? 

 
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 
 

Alperen Yilmaz Patrick van der Velden 
 

Raadslid GBWP Raadslid GBWP 




