Buurtpreventie
Kemp / Kapel Roermond
Samen voor een veilige wijk!
Van Kapellerpoort tot aan Schöndeln en van Maasnielderbeek tot aan Roer
1400 woningen, 3300 inwoners
Sinds 26 oktober 2015
Nieuwsbrief 11, maart 2018
In deze nieuwsbrief: contactgegevens, ledental, recente misdrijven, drugslab opgerold, attentiebord
Heidebaan, Politie voor Burgers, buurtpreventie op de politieke agenda in Roermond, gebruik
WhatsAppgroep en film Politie Nederland.
Contactgegevens
Rob van Vugt, Mathilde Haanstraat 19, 6045 CX Roermond, 06-13210231
E buurtpreventie.kempkapel@gmail.com

I www.buurtpreventie-roermond.nl
F facebook: Buurtpreventie Kemp/Kapel en Buurtpreventie Roermond
T twitter: @bpkempkapel
Tips en meldingen aan politie: 0900-8844
Verdachte situaties: 112
Ledenaantal van WhatsAppgroep Kemp/Kapel
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben 8 nieuwe leden zich aangemeld. Welkom! Nieuwe leden hebben
we kunnen verwelkomen op de Karel Doormanstraat, Kapellerlaan, Schoolpad, Javastraat en
Heidebaan. 15 personen hebben de WhatsAppgroep verlaten, waarvan 10 op 8 maart naar
aanleiding van een bericht dat niet in de WhatsAppgroep thuishoorde. Daarmee bedraagt ons
ledental nu 140 personen.
Uw buren willen ook lid worden? Aanmelden is mogelijk per email op
buurtpreventie.kempkapel@gmail.com. Bij aanmelding ontvangt men een informatiepakket. Op
facebook is ons ledental gegroeid van 79 naar 122, een groei van 54%! Op twitter hebben we nu 47
volgers. Samen voor een veilige wijk!
Recente misdrijven
Voor zover gemeld op twitter door onze wijkagenten:
20 oktober
20 november
20 december
29 december
8 januari
6 februari
9 maart

Poging inbraak winkel Kempweg
Diefstal aanhangwagen Karel Doormanstraat
Verdovende middelen aangetroffen woning Borneostraat
Poging autoinbraak Pastoor Adamsstraat
Autodiefstal Kapellerlaan
Autokraak Herkenboscherweg
Poging autodiefstal Heidebaan

Drugslab opgerold op de Heinsbergerweg
Op 12 december heeft de politie een drugslab ontmanteld op de Heinsbergerweg. De politie is samen
met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf de hele dag bezig geweest met het ontruimen van het
drugslab. Behalve apparatuur om drugs te maken, zijn er ook veel grondstoffen gevonden. Het lab
werd ontdekt na een tip. Nadat die was onderzocht, viel een arrestatieteam maandagavond binnen
bij het lab. Een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is daarbij opgepakt. Naast de loods

werd ook een naastgelegen huis doorzocht. Ook daar zijn drugsgerelateerde spullen ontdekt, zo
meldt de politie.
Attentiebord Heidebaan
Eind februari is op aandringen van onze WhatsAppgroep een extra attentiebord WhatsApp
Buurtpreventie geplaats aan het begin van de Heidebaan. Samen sterk voor een veilige wijk.

Politie voor Burgers
In februari heeft Politie Roermond in wijkgebouw ’t Trefpunt op de Kemp een infomatieavond
gehouden over de in september 2018 op te starten cursus Politie voor Burgers. Deze cursus is
bedoeld voor coordinatoren buurtpreventie in de wijken Kemp, Kapel en Kitskensberg, leden
bewonersgroepen en wijkraden alsmede wijkpartners. Er zijn circa 30 geïnteresseerde kandidaat
deelnamers voor deze cursus, welke niet allemaal op deze avond aanwezig waren. Politie Roermond
gaat deze mensen allemaal benaderen en inventariseren of de cursus ook daadwerkelijk doorgang
kan vinden in Roermond Zuid. Mocht deze definitief van start gaan, dan zijn we trots dat we dit
initiatief naar onze wijken hebben gehaald.
Buurtpreventie op de politieke agenda in Roermond
Uw coördinator heeft zijn ervaring op het gebied van veiligheid en buurtpreventie meegenomen naar
het stadhuis. Het is daar gelukt om buurtpreventie opgenomen te krijgen in het
verkiezingsprogramma van D66 Roermond. De tekst in dit programma voor de jaren 2018-2022 is als
volgt:
Preventieve veiligheidsmaatregelen.
Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met de buren, door
het plaatsen van geschikte sloten op het huis of door het oprichten van een buurtpreventiegroep. D66
wil investeren in een dekkend netwerk van preventieve buurtpreventiegroepen.
Het gehele programma ten aanzien van veiligheid kunt u lezen via de volgende link:
https://www.facebook.com/RobvanVugtRoermond/posts/1777584902272019

Gebruik WhatsAppgroep
Op 8 maart werd in onze WhatsAppgroep melding gemaakt van en aangetroffen hond. Op zich een
prima melding, maar deze hoort veel beter thuis op onze facebookpagina. De WhatsAppgroep is
uitsluitend bedoeld voor heterdaad zaken in combinatie met een 112-melding. Deze situaties zullen
zich uiterst zelden voordoen, althans zo hopen we uiteraard. Voor alle andere zaken is onze
facebookgroep veel meer geschikt. Deze is met 122 leden inmiddels ook al flink gegroeid en heeft
derhalve een prima bereik en is veel inactiever. Dit is dan ook de plaats voor interactie c.q. discussie.
Voor een dergelijke melding de WhatsAppgroep gebruiken leidt tot verstoring bij veel deelnemers,
waardoor mensen juist afhaken en onze wijken uiteindelijk minder veilig worden. Op de bewuste dag
zijn 10 deelnemers afgehaakt in onze groep. U heeft kunnen zien dat ook een deelnemer uit de groep
is verwijderd en dat enkelen zijn afgehaakt omdat zij het hier niet mee eens zijn. Toch wil ik
benadrukken dat een dergelijk beleid echt noodzakelijk is om de groep effectief te houden. We
hebben liever een effectieve groep dan zoveel mogelijk deelnemers. Maak gebruik van onze
facebookgroep en reageer daar op elkaar. Deze is juist sterk in dergelijke situaties. Hieronder leggen
we nogmaals de SAAR-methode uit welke we graag toegepast zien in onze WhatsAppgroep.

Film Politie Nederland
Eind vorig jaar had uw coördinator een aandeel in de nieuwe informatiefilm van Politie Nederland
met de titel ‘Een dag in de schoenen van een agent’. Zes burgers werden uitgenodigd voor een dag
opnames in het trainingscentrum van de politie in Sevenum. Wij waren daarmee de enige
WhatsAppgroep Buurtpreventie die daarin vertegenwoordigd was. De film gaf inzicht in het gebruik
van geweldsmiddelen door de politie, zoals fysiek geweld, wapenstok, pepperspray en vuurwapen en
het gebruik van handboeien. Ik heb tijdens de opnames nog meer respect gekregen voor de inzet van
de politie. Volg de link als u de korte film van circa 10 minuten wilt bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Sg9uI9iNaDE

Informatie vanuit wijkagenten, Burgernet, politie Roermond
Meldpunt verkeersveiligheid
Ook voor ondernemers
Deelnemend in bewonersgroep De Kemp
Cursus politie voor Burgers
Samenwerking met D66 Roermond

