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Buurtpreventie:
Schelfhorst

Samen zorgen voor
een veilige buurt
We willen ons allemaal veilig voelen in onze
buurt. Verschillende instanties, zoals de
gemeente en politie, helpen daar al bij.
Maar sommige buurtbewoners werken ook
samen aan de veiligheid in de buurt.

2

Neem nu Buurtpreventie Schelfhorst.
Deze organisatie is in 2018 opgericht.
In samenwerking met de lokale politie en
gemeente zorgt deze groep dat de wijk
Schelfhorst in Almelo zo veilig mogelijk is en
blijft. Coördinator Remco Metz vertelt graag
hoe ze dat doen én hoe u zich kunt aansluiten.

Het ontstaan
De organisatie is opgericht door Paula Bokhove en
Gerda Veldhuis. Zij waren aan het wandelen en
kwamen een oudere vrouw tegen, waarmee ze in
gesprek gingen. Tijdens dit gesprek kwam naar voren
dat de vrouw zich ’s avonds onveilig voelde op straat
en eigenlijk niet meer buiten kwam. Hierop besloten
zij actie te ondernemen. De groep werd vrij klein
opgestart met alleen een Facebookgroep.
Hier werd een bericht geplaatst over het initiatief en
een uitnodiging gedeeld voor een informatieavond in
wijkcentrum de Schelf. Er kwamen veel aanmeldingen.
De oprichting van Buurtpreventie Schelfhorst was een
feit. Remco Metz, in het dagelijks leven werkzaam in
een magazijn, heeft sinds de zomer van 2021 de taak
van coördinator.

Surveilleren door de wijk
Wat doet Buurtpreventie Schelfhorst om de veiligheid
te waarborgen? “Wij lopen twee avonden per week
met twee vrijwilligers door de wijk”, vertelt Remco.
“Voordat we starten, maken we een melding bij de
politie, zodat zij op de hoogte zijn en eventuele
bijzonderheden aan ons kunnen doorgeven.
Tijdens deze avonden letten we op onregelmatigheden,
zoals openstaande ramen of deuren, opvallende auto’s
en overlast. Ook het Schelfhorstpark valt onder ons
gebied. We kijken of hier geen mensen aanwezig zijn
die overlast kunnen veroorzaken. Wanneer wij iets
constateren, ondernemen we actie door de politie te
bellen of de mensen aan te spreken op hun gedrag.”
Huizen die gevoelig zijn voor inbraak worden ook
meegenomen in de surveillancerondes. Dit zijn met
name de huizen aan de rand van de wijk, maar ook
andere huizen worden gecontroleerd “Hierbij houden
we ons wel aan de privacyregels. We stappen niet
zomaar bij bewoners de achtertuin in. Wel pakken
we gangetjes en steegjes mee, want hier gebeuren
vaak inbraken”, vertelt Remco.

Het verhaal van
Veiligebuurt
In Nederland hechten we
grote waarde aan de veiligheid en
leefbaarheid van onze wijken en
dorpen. En daar dragen burgers zelf
ook graag een steentje aan bij.
De populariteit van buurtpreventie is
de afgelopen jaren dan ook enorm
gegroeid. Veiligebuurt is opgericht
zodat buurt- en wijkgenoten met
elkaar de veiligheid en leefbaarheid
van hun wijk of dorp kunnen
waarborgen. Samen met o.a. de
politie en Burgernet zijn ze alert
op criminaliteit en vandalisme,
en stellen ze onveilige zaken in de
buurt aan de kaak.
De app maakt snelle communicatie
over calamiteiten in de wijk mogelijk,
waarbij de gebruikers zelf bepalen
waarover zij geïnformeerd willen
worden. Daarnaast is de app de
ontmoetingsplaats voor
initiatiefnemers die zelf de handen
uit de mouwen willen steken om
met andere buurtbewoners
initiatieven te ontwikkelen voor
hun eigen lokale veiligheid.

bron: veiligebuurt.nl
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“We stappen niet zomaar de
achtertuin in. Wel pakken we
gangetjes en steegjes mee.”
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Veiligheidsavonden
Vorig jaar is er een veiligheidsavond georganiseerd
in het wijkcentrum. Deze avond werd georganiseerd in
samenspraak met de gemeente. Het doel van deze
avond was bewoners bewust maken van veiligheid.
“Bij deze informatieavond gaf Evert Jansen een
presentatie. Hij is een beroepsinbreker, die bekend is
van het SBS6-programma ‘De inbreker’. Hij vertelde
over zijn verleden, waar inbrekers op letten en waar
bewoners alert op moeten zijn.”

Online veiligheid
Buurtpreventie Schelfhorst is ook lid van de
‘Veiligebuurt’-app, een initiatief van Univé. Zij hebben
hier een eigen groep waar buurtbewoners lid van
kunnen worden. Remco: “Wij hebben nu 290
deelnemers. In deze app kunnen bewoners meldingen
doorgegeven, zoals kapotte straatverlichting, asociaal
rijgedrag en verdachte situaties.

Samen zorgen we dat de meldingen worden
doorgegeven aan de juiste instanties en het probleem
wordt opgelost. Kijk op www.veiligebuurt.nl voor
meer informatie.”
Via een eigen Facebookpagina deelt Buurtpreventie
Schelfhorst na een surveillanceronde een update
over bijzonderheden van die avond. Ook worden er
tips gegeven om een veilige buurt te creëren.
Daarnaast wordt er een paar keer per jaar een poll
gehouden over situaties in de wijk waarop bewoners
kunnen reageren.

Ook lid worden?
Bent u bewoner van de wijk Schelfhorst en wilt u
ook bijdragen aan een veilige buurt? Dat kan!
De buurtpreventie is op zoek naar nieuwe lopers.
Hiervoor gelden wel een aantal eisen: zo moet u goed
ter been zijn, de Nederlandse taal spreken en netjes
kunnen blijven onder alle omstandigheden.
“Vul het contactformulier in op:
www.buurtpreventieschelfhorst.nl en wij nemen
contact met u op. Samen zorgen we voor meer
veiligheid in de wijk”, aldus Remco.
Woont u niet in de wijk Schelfhorst?
Kijk dan eens of er in uw wijk ook buurtpreventie is!

4

“Evert Jansen - bekend
van SBS6-programma
‘De inbreker’ - vertelde waar
inbrekers op letten en waar
bewoners dus alert op
moeten zijn.”
www.veiligebuurt.nl
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