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In deze editie: complimenten, alertheid, dekkingsgebied, informatiebronnen, ledental, nieuws uit de
wijken, recente misdrijven, whatsappborden, nieuws vanuit de gemeente en spelregels kort onder de
loep.
Complimenten en verzoek om alertheid
Na een onrustige periode in onze WhatsApp groep is het al een hele tijd rustig in onze groep. Twee
opmerkingen daarover. Allereerst complimenten aan alle deelnemers voor het nu correct toepassen
van onze spelregels. Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan de vele onnodige berichten en
dat onze uitleg duidelijk is overgekomen. Tweede opmerking die ik wil plaatsen is dat langdurige
stilte in de groep niet betekent dat de functie van de groep helemaal weg is gevallen. De radiostilte
sinds eind april is allereerst gewoon een goed teken. Weinig tot geen verdachte situaties. Toch wil ik
jullie vragen alert te blijven en echt verdachte situaties te blijven melden. Bestaat er twijfel over de
noodzaak om een situatie in de WhatsAppgroep te melden, stuur dan een bericht naar een van de
coördinatoren. Contactgegevens treft u onderaan deze nieuwsbrief aan. We zien aan de groepen om
ons heen en in de misdaadcijfers van onze wijken dat er af en toe toch het een en ander gebeurt. Zie
hiervoor de rubrieken ‘Nieuws uit de wijken’ en ‘Recente misdrijven’ verderop in deze nieuwsbrief.
Tenslotte hopen we dat met de teruggekeerde rust ook de afgehaakte deelnemers terugkeren.
Spreek het rond.
Het WhatsAppgebied van Kemp/Kapel
Geen nieuwe straten in de afgelopen maand toegevoegd aan het bereik van onze WhatsAppgroep.
Inmiddels zijn de blinde vlekken in onze wijk in kaart gebracht. Promotie in betreffende straten wordt
komende zomer uitgevoerd.
Informatiebronnen
Zoals al eerder gemeld neemt jullie coördinator deel in de naburige WhatsAppgroepen Kitskensberg,
Kitskensdal, Het Veld en Kapel/Kruiswegpark.
Helaas heb ik me na twee maanden oriëntatie in laatstgenoemde groep uitgeschreven. Reden
hiervoor is dat deze WhatsAppgroep dagelijks als ultieme praatgroep gebruikt wordt door de gehele
subwijk. Dat is nu precies hetgeen we proberen te voorkomen in onze groep. Er komt zo goed als
geen enkele zinnige melding uit deze groep naar voren die ik zou kunnen doorspelen in onze groep,
zonder dat hier een zeer uitgebreide discussie aan vast hangt. Werkwijze komt ook niet overeen met
de in de centrale Roermondse klankbordgroep afgesproken werkwijze. Kortom: geen nieuws meer
vanuit de Oostzijde van de Heinsbergerweg. Jammer!
Daarnaast ontvangen wij middels twitter berichten van onze wijkagent John Starreveld, wijkboa Jan
Hermans, politie Roermond en Burgernet. Mochten zich via Burgernet nieuwsfeiten voordoen die
onze wijk aangaan, kunnen we deze direct delen in onze WhatsAppgroep.
Tenslotte nemen we ook deel in de WhatsAppgroep waarin alle coördinatoren van de verschillende
Roermondse wijken zitting hebben. Ook hier geldt dat relevante nieuwsfeiten direct in onze
WhatsAppgroep gedeeld kunnen worden. Tot op heden is dit nog niet het geval geweest.
Maar hebben dus ogen in geheel Roermond (wijkagent, politie Roermond, andere wijken en centraal
orgaan coördinatoren) en voelsprieten in het Midden-Limburgse (Burgernet). Er wordt voor u
uitgekeken! Maar het belangrijkste is uw eigen alertheid!!

Ledenaantal van WhatsAppgroep Kemp/Kapel
Sinds de vorige nieuwsbrief van 1 mei hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld. Welkom! De groei is
er uiteraard een beetje uit nu we de opstartfase definitief achter ons hebben gelaten. Niet getreurd,
we staan stevig in onze schoenen met een prima dekking over beide wijken. Bij het uitgaan van deze
nieuwsbrief bedraagt het aantal deelnemers in onze WhatsApp groep 160. Daarmee zijn we een van
de grotere groepen in Roermond. Onze groep omvat 4,8% van het totale aantal inwoners van onze
wijken, 9,5% van het aantal woningen.
Nieuws uit de wijken
Drones
Begin mei was er op meerdere dagen overlast van jeugd of jonge volwassenen die aan het werk
waren met een drone. Dit is zowel op de Kemp als in de naburige wijk Kitskensberg geconstateerd en
deed zich met name voor in de avonduren. Het is natuurlijk wenslijk dat gebruik van drones wordt
toegepast boven openbaar terrein en niet boven een woonwijk en de daarbij behorende percelen
van burgers. Ondervindt u hiervan hinder, dan raden wij u aan hiervan melding te maken bij de
politie op 0900-8844. Melding hiervan in de WhatsAppgroep is niet noodzakelijk.
Klusjesmannen
In mei zijn in de wijken Kitskensberg en Kapel-Kruiswegpark meldingen gedaan van Ierse/Schotse
klusjesmannen, ook wel bekend als Travellers. Op de Kemp en aan de Kapel geen meldingen
hierover. Laat u niet oplichten of afpersen door deze lui. Veelal wordt er slecht werk afgeleverd,
worden afspraken niet nagekomen, buitensporige bedragen geëist en zijn ze plotseling onbereikbaar
of volledig verdwenen. Er wordt vaak extra schade gemaakt om weer nieuwe opdrachten binnen te
halen. Ze rijden veelal in een witte bedrijfsbus zonder gegevens erop. Noteer kentekens en maak
foto’s van de personen, vraag hun bedrijfsnaam en ga nooit met ze in zee als ze bij u aanbellen voor
werk. Op google vindt u informatie onder “Ierse klusjesmannen”. Krijgt u ermee te maken, bel dan
112 en maak melding in de WhatsAppgroep.
Recente misdrijven
Voor zover gemeld op twitter door onze wijkagent John Starreveld:
Woensdag 18 / Donderdag 19 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 31 mei
Vrijdag 3 / Zaterdag 4 juni

Woninginbraak Karel Doormanplein
Woninginbraak Javastraat
Woninginbraak Curacaostraat
Woninginbraak Javastraat

Een plotselinge stijging van het aantal woninginbraken in de wijk De Kemp. Helaas hierover geen
actuele berichten in onze WhatsAppgroep. Heeft u tips m.b.t. recent gepleegde misdrijven, bel dan
0900-8844 of anoniem 0900-7000.
Bijeenkomst coördinatoren 8 juni 2016
Onlangs is een derde bijeenkomst georganiseerd voor de coördinatoren van alle Roermondse
WhatsAppgroepen buurtpreventie. Uniformiteit is hier besproken, met name het geadviseerde
gebruik van 112. Een ander onderwerp op deze avond was de groepsgrootte, die binnen Roermond
erg varieert. Wij zijn echter voor onze groep Kemp/Kapel zeer tevreden over het aantal deelnemers,
de grootte van ons dekkingsgebied en de mogelijke groepsgrootte gemeten in aantal huishoudens in
onze wijken. Ook is de geplande training politie voor burgers besproken, een initiatief van politie
waarin binnenkort onder coördinatoren de deelnamebehoefte wordt gepolst. Tenslotte is ook de
plaatsing van WhatsAppborden in de wijken een onderwerp van gesprek geweest. De gemeente zal
hiertoe op korte termijn een voorstel doen voor locaties waar borden geplaatst zullen gaan worden.

Uitgangspunt hierbij is de voorkoming van wildgroei. Er is slechts een beperkt aantal borden voor de
gehele gemeente beschikbaar. De borden komen er aan!
Bijeenkomst Wijkgericht Werken gemeente Roermond
Afgelopen maand heeft de gemeente vier bijeenkomsten over wijkgericht werken georganiseerd. In
deze klankbordgroep namen ook meerdere coördinatoren van Roermondse WhatsAppgroepen deel.
Het ging daarbij over de vraag hoe de gemeente wijkregie moet aanpakken en welke onderwerpen
en gevoelens er spelen bij bewoners. Zeer leerzaam om te doen! Graag willen wij ook in de toekomst
een klankbord hierin voor u zijn. Heeft u meningen of suggesties in deze, stuur deze dan in een
persoonlijk bericht aan 06-13210231.
De belangrijkste spelregels in het kort
We blijven ze herhalen!

Tenslotte
Al is het dan momenteel rustig in onze WhatsAppgroep, we hopen u met onze nieuwsbrieven
voldoende informatie te bieden om u ervan te overtuigen om ook in de toekomst lid te blijven van
onze groep en uw voordeel hiermee te doen.
Contactgegevens coördinatoren
Rob van Vugt, Mathilde Haanstraat 19, De Kemp, 06-1321.0231
Marga de Jong, Kapellerlaan 28, Kapel, 06-8370.2843
E buurtpreventie.kempkapel@gmail.com

I www.buurtpreventie-roermond.nl
F facebook: Buurtpreventie Roermond

