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 Buurtpreventie 

 Team Stokhasselt/Vlashof 

 Bevindingen veldonderzoek  

 4 december 2017 

 

Samen voor veilige wijken 
Uit de jaarlijkse AD-misdaadmeter blijkt dat de gemeente Tilburg het goed doet op 

veiligheidsgebied. In 2010 stond de gemeente nog in de top-3 van meest onveilige steden. 

Dit jaar werd een 17de plek gerealiseerd. Een mooi resultaat voor alle inspanningen. De 

Buurtpreventieteams hebben zeker bijgedragen tot dit succes. Elke dag trekken tientallen 

vrijwilligers erop uit om een oogje in het zeil te houden en te werken aan een veilige buurt of 

dorp. De gemeente Tilburg kent inmiddels meer dan 25 Buurtpreventieteams. De PvdA is 

erg trots op deze actieve vrijwilligers. Om te peilen hoe het is gesteld met de veiligheid in 

Stokhasselt is de gemeenteraadsfractie van de PvdA, in tweetallen, vijf weken achtereen 

mee op pad geweest met de vrijwilligers van het Buurtpreventieteam in Stokhasselt. In dit 

verslag leest u onze bevindingen welke we op 4 december aan onze nieuwe burgemeester 

dhr. Weterings aanbieden.  
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Stokhasselt 
Stokhasselt en Vlashof zijn typische wijken uit de late jaren ‘60 met “stempelstedenbouw“ en 

een royaal openbaar gebied. Een groene wijk met brede wegen en ruime woningen. In de 

beginjaren werd de wijk bevolkt door middenklasse gezinnen. In de jaren negentig 

vertrokken veel oorspronkelijke bewoners naar elders. De bevolkingssamenstelling wordt nu 

gekenmerkt door een combinatie van relatief veel jonge allochtone gezinnen en relatief oude 

autochtonen. 

Veiligheidsgevoel 
Het aantal meldingen en aangiftes in Stokhasselt en Vlashof is vergelijkbaar met het 

stedelijk gemiddelde. Toch oordelen bewoners in de lemon-monitor negatief over de 

veiligheid in de wijk. Het veiligheidsgevoel overdag en in de avond scoort ongeveer een punt 

lager dan het stedelijke gemiddelde. Voor de sociale leefomgeving wordt in de Lemon-

monitor negatief gescoord op ‘betrokkenheid van bewoners’ en ‘overlast van anderen’. Bij de 

ongenoegens is ‘vervuiling’ een negatieve uitschieter. In de Lemon-monitor was het mogelijk 

om aan het einde van de enquête opmerkingen te maken. De opmerkingen in Stokhasselt 

en Vlashof hadden vooral betrekking op overlast en asociaal gedrag (vervuiling, verkeer, 

criminaliteit, drugsoverlast, hondenpoep, loslopende honden en last van hangjongeren). 

Het RIGO onderzoek tijdens de conferentie ‘Maak het verschil voor Tilburg Noord’ laat zien 

hoe zeer veiligheid een topprioriteit zou moeten zijn voor de wijk. Sociale stijging en 

merkbaar leefbaarheidsverbeteringen treden slechts dan op wanneer de veiligheidsbeleving 

een acceptabel niveau (het kantelpunt) is gepasseerd.  

“Zakkenrollerij op 

de markt hebben 

wij tot nul 

teruggebracht” 

 

Wil van Gils 

Lid Buurtpreventieteam 
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Bevindingen 
 

1. Aanwezigheid van Buurtpreventie draagt direct bij aan het veiligheidsgevoel van 

wijkbewoners. 

2. Lid zijn van een buurtpreventieteam is nuttig voor de leefbaarheid, maar is ook gewoon 

erg leuk om te doen. Onderdeel zijn van het team, een praatje maken met wijkbewoners 

en de wijk beter leren kennen zijn aangename bijkomstigheden.  

3. Lopen wanneer je wilt. Het is fijn als vrijwilligers vaste momenten kunnen lopen, maar 

dat is zeker niet verplicht. Loop wanneer het je uitkomt, maar loop nooit alleen. Eigenlijk 

heel flexibel.  

4. Buurtpreventie leden zijn de oren en ogen van handhaving en politie, maar melden ook 

gebreken of mogelijke aanpassingen in de openbare ruimte, zoals kapotte of 

ontbrekende verlichting. 

5. Leden van het buurtpreventieteam zijn overwegend oudere Tilburgers en vormen 

jammer genoeg geen afspiegeling van de bewoners in de wijk.  

6. Werving van nieuwe leden gaat moeizaam. Er wordt van alles geprobeerd om bewoners 

geïnteresseerd te krijgen. Het resultaat is helaas tegenvallend.  

7. De wijk is uitgestrekt. Er worden te voet flinke afstanden afgelegd, maar wel goed voor 

de gezondheid.  

8. Buurtpreventie leden kunnen niet rechtstreeks melden aan de wijkagent, gebiedsbureau 

of meldkamer. Deze contacten lopen via de Buurtpreventie  Wijk Coördinator. 

9. Vrijwilligers werden in het verleden altijd gescreend door de politie. Dat is nu niet meer 

het geval. Nu wordt een VOG aangevraagd. 

10. Tilburg Noord kent in totaal vijf wijkagenten. Gelet op deze capaciteit in dit grote gebied 

worden keuzes gemaakt. Het meest urgente werk gaat vanzelfsprekend voor.  

11. Contacten met BOA’s en Handhaving verlopen goed. Er zijn korte lijntjes met 

teamleiders.  

12. Buurtpreventieteams krijgen scholing van o.a. Contour de Twern.   

13. Vrijwilligers van het Buurtpreventieteam krijgen geen vergoeding, wel worden zij jaarlijks 

in het zonnetje gezet. 
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Aanbevelingen 

1. Stimuleer dat nog meer Tilburgers zich aanmelden als lid van de Buurtpreventie. 

2. Een buurtpreventieteam is ook een sociale aangelegenheid. Faciliteer dat vrijwilligers 

vanuit een wijkcentrum of cafe kunnen vertrekken, samen kunnen komen en/of koffie en 

thee kunnen drinken, danwel een klein budget hebben om een keer per jaar zelf in de 

wijk een activiteit voor vrijwilligers te organiseren.  

3. Het aangaan van wekelijkse vrijwilligersfuncties wordt steeds minder populair. Faciliteer 

dat leden flexibel kunnen intekenen op beschikbare momenten. Gebruik technologie om 

de organisatie te doen, de coördinator te ontlasten en de flexibiliteit van het 

vrijwilligerswerk te vergroten.  

4. Geef urgentie aan meldingen vanuit Buurtpreventieteams aangaande aanpassing van 

de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om het verplaatsen van straatmeubilair, 

snoeien van struiken of het bij plaatsen van lantaarnpalen, bijvoorbeeld: 

A. een extra lantaarnpaal op de kruising van de fietspaden Haendelpad von 

Weberpad 

B. meer verlichting van de plantsoenen achter/tussen de flats aan de Puccinistraat 

en Perosistraat. In beide straten staan flats in een L-vorm. Aan de binnenkant 

van de L zijn plantsoenen met parkeerplaatsen en speelplekken. Die zijn erg 

donker. 

5. Stimuleer dat alle Tilburgers meedoen met de Buurtpreventie. Maak een plan om meer 

nieuwe Tilburgers te informeren en te stimuleren om lid te worden en mee te lopen. 

Betrek intermediairs en zelforganisaties bij de aanpak. Probeer ook meer jongeren te 

enthousiasmeren voor Buurtpreventie. Betrek jeugd en jongerenwerk bij de aanpak.  

6. Investeer in werving. Het beste resultaat wordt door mond-tot-mond reclame verkregen. 

Vraag een vriend, vriendin, buurman of buurvrouw om mee te doen. Beloon vrijwilligers 

die andere Tilburgers enthousiasmeren. Stimuleer dat vrijwilligers dit doen. 

7. Lid zijn van de Buurtpreventie is goed voor de gezondheid. Wandelen met een mooi 

doel. Rust vrijwilligers uit met een stappenteller om het gezondheidsaspect verder onder 

de aandacht te brengen en communiceer dit ook richting mensen die van wandelen 

houden.   

8. Stel een nummer beschikbaar waar Buurtpreventie leden direct bij het dichtstbijzijnde 

kunnen melden.  

9. Vergoed kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag.  
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10. Vergroot het aantal wijkagenten zodat zij meer tijd hebben om de wijk in te gaan en het 

contact met Buurtpreventie te intensiveren.  

11. Stimuleer dat handhavers leden van Buurtpreventie kennen.  

12. Investeer in trainingen naar behoefte en op locatie voor Buurtpreventieteams. 

13. Voorzie leden van de Buurtpreventie van een vergoeding om kleine onkosten te 

vergoeden of een korting op de gemeentelijke belastingen.  

 

 


