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Inbraakpreventiebijeenkomst
woensdag 5 februari 2014

een ex-inbreker bereid gevonden om ons “de blinde
hoeken” rondom onze woningen te laten zien.

Rondgang door de wijk
Vóór woensdag 5 februari lopen onze wijkagent, een
aantal straatcoördinatoren en “onze” voormalig inbreker
door onze wijk en leggen met een camera de kwetsbare
plekken vast, die we zelf vaak over het hoofd zien. Een
prima manier om ons straks tijdens de preventiebijeenkomst eens goed ‘wakker’ te schudden.
Dit lijkt op het zogenaamde “witte voetjes”-project van de
politie waarbij men bij woningen en voertuigen in onze
wijk controleert of deze afdoende gesloten zijn en bij niet
afgesloten ruimten een witte, papieren voet achterlaat als
waarschuwing.

Beste buurtbewoners,
Garagedeuren die niet op slot zijn, (kinder)fietsen die
helemaal geen slot hebben en voor het grijpen staan,
een voordeur zonder dubbel slot en zonder verlichting, een open slaapkamerraam naast de regenpijp,
een auto waarvan de kofferbak niet afgesloten is…..
Schrikt u, misschien omdat u dit herkent?

De blinde hoeken rond uw woning
Hier is weer een nieuwsbrief van uw buurtpreventieteam
Pegbroeken. De eerste van 2014 en we hopen dat u het
nieuwe jaar goed en gezond begonnen bent.
Omdat wij ook dit jaar onze wijk weer samen met u een
beetje veiliger willen maken, nodigen wij u bij deze uit
voor een inbraakpreventiebijeenkomst op

Samen optrekken
Om het maximale uit deze bijzondere avond te halen,
slaan we de handen ineen met het buurtpreventieteam Kromstraat zodat we ons beperkte budget zo
goed mogelijk besteden.
Komt u ook? U hoeft zich voor deze avond niet aan
te melden, maar het mag natuurlijk wel bij uw eigen
straatcoördinator.
Graag tot 5 februari. Koffie en thee staan voor
u klaar vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur
kunnen beginnen!

Woensdag 5 februari a.s.
KempenCampus.
Gebouw E (2e gebouw campus)
Ruimte 1.22
In overleg met onze wijkagent Jan van Poppel, hebben
we een bedrijf gespecialiseerd in inbraakpreventie en
www.Pegbroeken.nl - platform voor buurtpreventie Pegbroeken

Interview met wijkagent Jan van Poppel
Zoals u wellicht al weet heeft de Pegbroeken een
eigen wijkagent. Sinds anderhalf jaar is dat Jan van
Poppel. Omdat niet iedereen weet wie Jan is en wat
een wijkagent allemaal doet, heeft de redactie hem
uitgenodigd voor een interview in deze nieuwsbrief.
Dag Jan, hoe lang ben je al wijkagent?
Ik ben nu anderhalf jaar wijkagent in Veldhoven-dorp/
Pegbroeken, maar was dat daarvoor al acht jaar in
Zeelst. In het totaal al 10 jaar dus.
Wat is er zo mooi aan wijkagent?
Ik heb 25 jaar in de Kempen in de surveillancedienst
gezeten. Dan ga je de straat op en rijdt je meldingen.
112-meldingen, maar ook van mindere prioritering. Dat
is eigenlijk continu brandjes blussen, EHBO verlenen en
dan weer weg, anderen doen daarna de rest.
Als wijkagent krijg je een wijk. Dat wil zeggen dat je
informatie geeft in de wijk, bijvoorbeeld via een buurtpreventieproject, maar ook informatie haalt. Als iemand
bijvoorbeeld criminele activiteiten vertoont, dan moet
ik dat weten. Het is mijn taak om informatie te halen en
brengen, daar waar het thuishoort.
Je werkgebied is Veldhoven Dorp en de Pegbroeken,
dat is een groot gebied. Ben je ‘fulltime’ wijkagent?
Ja. Maar omdat Veldhoven een klein korps heeft en we
een 24-uurs surveillancedienst op de been moeten
hebben, springen de wijkagenten daarin bij.
Waaruit bestaat voor jou een doorsnee dag?

Ik ben ook bij vergaderingen, zo zit ik in het veiligheidsoverleg van de Kromstraat, het winkelgebied. Daar overleg ik met de ondernemers. Dan kan het gaan over het
niet plaatsen van containers bij schuttingen zodat iemand
er overheen kan, of een overwinkelverbod; als iemand
iets gestolen heeft, hoe kan je die weren?
Je bent ook betrokken bij het Sondervick College?

Aan wat voor soort problemen moet we denken
als jij met mensen gaat praten?

Ja, er is het ‘convenant veilige school’. Een convenant
tussen het Sondervick College, de gemeente en de
politie. Dat betekent dat we de veiligheid voor de leerlingen en het personeel willen waarborgen. Dat kan fysieke
veiligheid zijn, zoals brandpreventie, maar ook veiligheid
m.b.t. strafrechtelijke zaken.
Niet alle leerlingen zijn even braaf. Het Sondervick College is een prima school, maar met zoveel leerlingen
gebeurt wel eens wat. Dat geeft ook niet. Het moet zo
zijn. Ik probeer dan ook te bereiken dat het normaal is dat
de wijkagent daar is, dat ze niet opkijken als ik er ben. Zo
van: ‘dat is de wijkagent, die is hier wel meer’.

Dan kan van alles zijn. Dat kunnen buurtproblemen zijn,
mensen die last hebben van hangjeugd of van de blaffende hond van de buren, kinderen die gepest worden,
maar ook ouderenzorg. Ouderen mensen die alleen zijn
of waar iets mee is. Meer dan genoeg te doen, ik verveel
me nooit…

Ik neem daarnaast ook deel aan het Zorgadvies-team.
Daarin zijn verschillende partners vertegenwoordigd zoals de GGD, de schoolarts. Dat is heel belangrijk.
Het is vaak zo dat er verschillende disciplines zijn die een
leerling kennen en dan wordt er geprobeerd er samen
iets aan de situatie te doen.

Mijn dag begint om half acht met het lezen van mijn
email. Daar geef ik dan gevolg aan. Vaak betekent dat
mensen terugbellen en afspraken maken. Om half negen
is briefing van het team. Daarna behandel ik de zaken
die spoedeisend zijn, waar ik echt meteen naar toe moet.
Daarna werk in mijn schriftelijk taken af, of ga ik de wijk
in. Bijvoorbeeld her-bezoek brengen na een woninginbraak. Verder is er altijd wel de waan van de dag.

www.Pegbroeken.nl - platform voor buurtpreventie Pegbroeken

En de buurtpreventie?
We hebben drie buurtpreventieprojecten: Kromstraat,
Pegbroeken en de Plateelstraat. Als die vergadering
hebben, dan ben ik daar bij.
Wat is voor jou de waarde van buurtpreventie?
De buurtpreventie dat is een instelling die regisseur is
van zijn eigen veiligheid. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Vroeger was de sociale cohesie groter. Iedereen lette
op elkaar, maar dat is veranderd. Door werk en andere
activiteiten is het wat afstandelijker geworden. Daarom
is buurtpreventie belangrijk; om toch zaken die in de wijk
spelen door te geven. Ook over mensen die eenzaam
zijn, of waar iets mee is. Het gaat niet alleen over crimineel gebeuren maar ook om de zorg voor elkaar!
Ik vind het heel erg belangrijk dat ik veel informatie krijg,
maar ook kan geven. Zoals bij de komende inbraakpreventieavond.Daar kan ik mijn netwerkpartners bij inzetten. Ik moet zeggen, ik heb in de loop van deze anderhalf
jaar veel aan de buurtpreventie gehad, mensen zijn echt
open en bereid om te vertellen.
Het verzamelen van de meldingen bij de
buurtpreventie, werkt dat?
Jazeker, dat is belangrijk. Maar ik heb daarnaast graag
dat mensen zaken rechtstreeks aan mij mailen.
Vaak worden er dingen doorgegeven die niet compleet
zijn. Dat is niet erg, maar als ik mensen kan spreken, kan
ik nog meer bruikbare informatie krijgen. Mensen kunnen dan aangeven of we ze wel of niet betrokken willen
worden. Ik heb liever informatie van iemand die anoniem
wil blijven, dan geen informatie.
Ik stel me graag laagdrempelig op, als mensen iets zien
gebeuren kunnen ze me altijd mailen. Als het echt iets
belangrijk is, als er spoed is, natuurlijk gewoon 112 bellen! Daar moeten mensen zich van bewust zijn.
Soms melden mensen de volgende dag er op dat ze
’s nachts iets verdacht gehoord hebben. Dat is dan te
laat, want soms kunnen we direct ingrijpen. De politie is
Veldhoven is vaak best vlug ter plaatse, zo groot is het
gebied niet. We hebben vaak heterdaadzaken.

Dan kan het zijn dat iemand uit de wijk iets meldt
over een verdachte beweging en jij dat nummerbord kent?
Ja, noteer altijd het kenteken, dat kan zo belangrijk zijn in
latere zaken… Misschien is 90 % van de meldingen wel
onbruikbaar, maar met 10% kunnen we iets doen. Dat lijkt
weinig, maar het heeft zijn nut bewezen. Gewoon doorgeven, ook als je denkt: ‘dat zal wel niets zijn’. Misschien is
het wél iets. Dat is heel belangrijk.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Nou, ik vind het positief, dat de buurt mij op bepaalde
onderwerpen heel goed inlicht, dat is erg fijn. Mensen die
mij regelmatig iets sturen van, ‘hé Jan, dit of dat’, dat kan
ik bijzonder waarderen. Ik wil de mensen altijd bewegen
om bij te dragen aan de veiligheid in de wijk.
Je kunt natuurlijk niets alles voorkomen, maar informatie doorgeven en goed zorgen voor beveiliging tegen
inbraak, dat helpt. Doe als het ’s avonds donker wordt
je poort en achterdeur op slot. Soms kan er ’s avonds,
wanneer ouders hun kinderen in bed leggen, iemand binnensluipen. En als je dan iemand betrapt, dan komen ze
er vaak nog met een smoesje vanaf...
Ook goed hang- en sluitwerk is belangrijk. ‘Ze komen er
toch wel in’, is niet waar. Ze gaan er eentje verderop, als
het bij jou niet lukt. Dat is gewoon zo.
Verder vind ik de mensen in Veldhoven Dorp en
Pegbroeken heel erg open naar de politie toe. Dat heeft
me verrast. Bij oude kernen is dat vaak minder, maar het
feit dat hier drie buurtpreventieproject zijn, geeft aan dat
mensen actief zijn. Zoals in de Kromstraat bij de zorgwoning van Severinus, daar zijn 30 mensen bewogen om
bij calamiteiten te gaan helpen en dat is mooi!
Ik ben blij met de samenwerking en aandacht ik de wijk
en hoop dan ook dat de komende inbraakpreventieavond
veel bezoek krijgt!

Is het zo dat alle meldingen meteen worden
opgelost?
Sommige informatie levert niets op en dat is niet erg.
Sommige informatie levert ook later wat op!
Ik koppel veel dingen die ik zie of hoor. Bijvoorbeeld
het kenteken van een bekend crimineel, die zet ik in het
systeem. Dat hoeft niet meteen iets op te leveren, maar
als ik dan nog een melding krijg, dan geef ik dat in mijn
team aan en gaan we ‘m eens controleren.
Pegbroeken.nl voor uw buurtpreventiemeldingen
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Collectanten in onze wijk
Door Ingeborg van Baar
U herkent het wel: een collectant aan de deur.
Terwijl u net aan het eten bent, nog snel even wat
wilt doen voor u weg moet of gewoon omdat iemand
tijdens een voetbalwedstrijd aanbelt. “Of u misschien
een kleine bijdrage voor het goede doel over heeft”?
Zelf ben ik al jaren zo’n vrijwillig collectant maar sta nog
vaker aan mijn eigen voordeur omdat ook anderen in hun
vrije tijd uren vrijmaken om het leven van medemensen te
verbeteren, of hopelijk een ziekte in de toekomst geneesbaar te maken.
Collecteren is vergunningplichtig. Dit betekent dat ieder
goed doel bij de gemeente een vergunning moet aanvragen (en moet betalen) en gedurende één aangewezen
week per jaar eigen collectanten mag laten collecteren.
Collectanten moeten zich bij u kunnen legitimeren.
Op de website www.veldhoven.nl kunt u vinden wie er
wanneer mag collecteren.
Helaas komt het vaak voor dat er in een week meerdere
collectanten bij u aan de deur staan, zij moeten echter
met hun pas of op de collectebus aan kunnen tonen
wanneer zij mogen collecteren.
Dit staat los van acties als vaste donateur-werving,
lotenverkoop of sponsorwerving.Het wordt er misschien
niet makkelijker op, maar wel duidelijker.

Nog een tip voor uw eigen veiligheid: uw voordeur hoeft
niet wagenwijd open te blijven staan wanneer u even op
zoek moet naar uw beurs. U kunt de deur gerust even
sluiten want een echte collectant ziet u heel graag voor
een tweede keer de deur open doen!

Alle straatcoördinatoren op een rij
Centrale coördinator Pegbroeken 1

Centrale coördinator Pegbroeken 2

Lotti Wouters
Pegbroekenlaan 60
w.wouters9@upcmail.nl

Ingeborg van Baar
Donge 19
tanna.ingeborg@gmail.com

Straatcoördinatoren Pegbroeken 1

Straatcoördinatoren Pegbroeken 2

M. Lutke Willink
Pegbroekenlaan 17

Kees Govaarts
Dintel 5

Hans Welling
Amer 44

Bart de Lepper
Amer 6

Toon Walraven
Dintel 40

Peter van Bercum
Keersop 12

S. Couturko
Beerze 11

Wim Smeets		
Dieze 13

Ed van Breugel
Pegbroekenlaan 69

W. Linders
Pegbroekenlaan 88

Jaap Kersten
Dieze 15

Bart Jansen van Galen
Dieze 46

Joost van Kemenade
Nieuwstraat 52

Martin Koumans
Rosep 15

Steven Vis
Dieze 66

L. Ebben		
Mark 44

Mendy van Schie
Rosep 68

Riëtte de Vries
Rosep 72

Francien Aarts
Mark 55

www.Pegbroeken.nl - platform voor buurtpreventie Pegbroeken

