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Inbraakpreventiebijeenkomst
een groot succes!
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, was er op 5 februari een
gezamenlijke inbraakpreventiebijeenkomst van Buurtpreventie Pegbroeken
en de Kromstraat. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst liepen onze wijkagent
Jan van Poppel, een aantal politievrijwilligers, straatcoördinatoren en een
voormalig inbreker door onze wijk.
Foto’s, die tijdens de rondgang werden gemaakt en later bij de bijeenkomst getoond,
lieten zien dat helaas niet overal het hangen sluitwerk goed benut werden. Maar ook
autosleutels, die via openstaande achterdeuren zo meegenomen konden worden
en niet afgesloten (kinder)fietsen werden
waargenomen.
Vijf februari: een spannend, maar leerzaam rondje door de wijk
De uitleg bij de foto’s door de voormalig
inbreker en de toelichting door firma Inbraak
Omdat deze avond zo’n succes was, willen we graag
Preventiebureau Lijten uit Veldhoven , gespecialiseerd
nog meer themabijeenkomsten organiseren. Zo denken
in hang- en sluitwerk, waren voor vele aanwezigen eye
we aan een AED (Automatisch Externe Defibrilator) openers! Een uitgebreider verslag van deze avond vindt
en een brandveiligheid voorlichtingsavond.
u op onze website www.pegbroeken.nl. Misschien vindt u Heeft u interesse, laat het uw straatcoördinator even
hier tips, waar u ook profijt van zou kunnen hebben.
weten!

Wie wil.....?!
We zijn op de goede weg naar meer veiligheid in onze
wijk. Daartoe hebben we een aantal straatcoördinatoren bereid gevonden om ogen en oren in eigen straat
en daarbuiten te zijn en eens per 3 maanden in een
gezamenlijk overleg van straatcoördinatoren en onze
wijkagent te praten over wat er gebeurt in onze wijk en
daarbuiten.
Bent u bereid om een uurtje in de maand mee te denken
over hoe we de leefbaarheid in uw omgeving en onze
buurt op een zo hoog mogelijk peil te kunnen brengen
/ houden? We zoeken nog enkele straatcoördinatoren,
onder anderen voor de Korze en de Tongelreep.
Meldt u aan bij een van de beide wijkcoördinatoren,
Ingeborg van Baar of Lotti Wouters.
Zij beantwoorden ook graag uw eventuele vragen.
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Bijna vakantie...

De (zomer) vakantie komt er weer aan! Gaat u
kortere of langere tijd op vakantie? Denk dan aan
de volgende tips:
• Let op dat ramen en deuren goed gesloten zijn
• Vraag iemand liefst dagelijks de post uit uw brievenbus
te halen
• Probeer uw woning er zo “bewoond” mogelijk uit te
laten zien
• Sluit niet wekenlang uw (rol) gordijnen en vergeet uw
zolderraam niet te sluiten
• Zet één of meer lampen op een tijdschakelaar
• Een caravan of camper langere tijd bij uw woning
kan een inbreker ook alarmeren (let op: uw caravan of
camper mag maximaal 72 uur geparkeerd worden
op een openbare parkeerplaats, daarna kunt u
beboet worden)
• Een kliko, die nog dagen na lediging aan de straat
staat, is ook een teken van afwezigheid

• Iedereen kijkt mee op social media: meld niet op
Facebook of Twitter dat u niet thuis bent door foto’s of
berichten vanaf uw vakantieadres te delen
• Informeer uw naaste buren dat u afwezig bent, een
groepsapp kan uitkomst bieden.
Tot slot wensen alle straatcoördinatoren u een
fijne zomer(vakantie) en vragen we u om samen
ogen en oren open te houden in onze wijk!

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

