
Wijktafel dinsdag 3 juni 2014 
 
Besloten gedeelte 

 
Verslag vergadering 12 maart: geen opmerkingen 
 

Mededelingen signaleringsteam/buurtpreventie: Op dit moment bestaat  het 
signaleringsteam uit 24 man (en vrouw). De te lopen avonden zijn ingevuld en de 
sfeer is gezellig. Het signaleringsteam is al wat situaties tegengekomen, zoals alarm 
en/of open deur bij Safari en het spotten van ‘doelgroepers’ politie. De signaleerders 

waarderen de inzet van de politie zeer: zo wordt er eigenlijk altijd meteen 
gereageerd. Super! 
 

Wat Nand ook nog benoemt is dat het team een mooie afspiegeling van de wijk is, 
iedereen is verschillend, maar iedereen doet mee. 
 

De gemeente stuurt informatie voor bewoners over inbraakpreventie.  
 
Nieuwe signaleerders hoeven niet persé een leeftijd van 20 jaar te hebben, het gaat 

er om of iemand in het team past. Te jong is niet handig, omdat deze signaleerders 
anders in conflict kunnen komen met hun leeftijdgenoten. 
 

Kapotte zaklampen mogen bij Nand worden ingeleverd.  Mario haalt dan nieuwe bij  
Nienke. 
 
Mededelingen wijkagent: Tussen 12 maart (de vorige bijeenkomst) zijn er 3 

diefstallen geweest in een woning. Hier zaten familiekwesties achter, geen inbreker. 
Verder geen inbraken. Vorig jaar rond deze periode waren dat er nog 3. 
 

Financiën: Cor is er niet. We staan er redelijk voor. 
 
Herstructurering wijkcommissie/signaleringsteam: Vorig jaar oktober zijn door Nand 

de eerste initiatieven genomen tot het vormen van een signaleringsteam. Op dat 
moment waren er te weinig vrijwilligers om een team te kunnen vormen. In februari 
heeft Nand opnieuw geprobeerd om het vormen van een signaleringsteam onder de 

aandacht van de inwoners van Duivenkamp te brengen. Toen bleken er voldoende 
aanmeldingen te zijn om te starten. Inmiddels hebben we een flinke ploeg met 
vrijwilligers die elke week een aantal dagen lopen. Het team is een mooie 

afspiegeling van de wijk, iedereen is verschillend, iedereen doet mee. Deze ploeg 
vrijwilligers is inmiddels een hoofdbestanddeel van de werkzaamheden van de 
buurtpreventie geworden. De andere activiteit is het beheren van de 
buurtpreventietelefoon. Dit is qua activiteit beduidend minder dan de activiteiten van 

het signaleringsteam. Daarom heeft Nand in overleg met Rob gemeend om de 
organisatie van de oude buurtpreventie te moeten herstructureren.  
Dit houdt in dat de buurtpreventie in zijn huidige samenstelling ophoudt te bestaan 

en dat er een nieuwe buurtsignalering voor in de plaats komt. Nand als coördinator 
van het signaleringsteam is lid van de wijkcommissie en rapporteert de bevindingen 
van het signaleringsteam en de buurtpreventietelefoon in de vergaderingen van de 



wijkcommissie. Deze herstructurering geeft beter aan hoe de organisatie van 

wijkcommissie met wijkbelangen en buurtsignaleringsteam elkaar kunnen versterken. 
Dit plan is door Nand vooraf met alle leden van de oude buurtpreventie besproken. 
In de vergadering is het plan door Nand uitgebreid naar voren gebracht. Nadat alle 

aanwezigen accoord waren zal deze herstructurering geëffectueerd worden. Dit zal 
voor iedereen duidelijk worden met wijzigingen op de website van Duivenkamp op 
het tabblad Buurtpreventie/buurtsignalering.  

Dit komt erop neer dat de leden van het signaleringsteam niet automatisch lid zijn 
van de wijkcommissie. Enkele leden van de wijkcommissie zijn ook lid van het 
signaleringsteam en doen regelmatig of op basis van reserve mee. 

Mariet heeft aangegeven dat zij om persoonlijk redenen niet actief mee kan doen in 
het signaleringsteam en haar interesses liggen niet bij de werkzaamheden van  
wijkbelangen. Daarom heeft zij na velen jaren als actief lid van de buurtpreventie 

aangegeven dat zij stopt met haar activiteiten Wij danken haar voor haar jarenlange 
inzet voor veiligheid in de wijk. 
 
WVTTK:  

- LeefLefLoop 21-06-2014: vraag om donaties voor het HDI. Noot van de 
schrijver van deze notulen: stand is 1-7-14: € 6.827,85 (streefbedrag was € 
5000,-) Dank allemaal! 

 
 


