
Verslag Buurtpreventie Dorst  van dinsdag 14 januari 2020 

Aanwezig: Erik, Ismet, Wim, Peter, Ron, Chris en Merijn 

Afgemeld: Daphne 

 

1.  20.10 uur: opening door de voorzitter.  

Helaas heeft Daphne zich moeten afmelden. De kennismaking zal op een later moment plaatsvinden. 

 

2.  Goedkeuring agenda 

Er zijn geen aanvullingen. 

 

3.  Verslag vorige vergadering  en actielijst:  

• Bernardine heeft aangegeven te stoppen met de werkzaamheden voor de buurtpreventie. Wij 

hebben begrip voor haar motieven en bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren.  

• De parkeerproblematiek op de Weth. van Dijklaan geeft bij het fietspad niet direct aanleiding voor 

verdere actie. 

• Ismet neemt contact op met afd. Verkeer (Jeroen) om te zien of maatregelen nodig en mogelijk zijn 

op kritieke dagen/punten ivm parkeeroverlast Weth. van Dijklaan bij Beum 

• Alle acties zijn verder afgewerkt 

 

4.  Info van Erik en Ismet 

• Erik gaat ons als wijkagent verlaten. De teamchef heeft hem overgeplaatst naar Dommelbergen en 

zijn taken in de dorpen worden overgenomen door Daphne van den Beuken. Erik vindt het jammer 

dat hij niet meer in de dorpen actief zal zijn en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking de 

afgelopen jaren. Ook de leden van de buurtpreventie bedanken Erik voor de fijne samenwerking. 

• Wat de afgelopen maand is opgevallen is het (relatief grote) aantal (pogingen tot) inbraak en kleine 

diefstallen.  Mogelijk heeft dit toch te maken met de donkere maanden van het jaar. 

• Ismet heeft met Daphne een agenda afgesproken voor het spreekuur op het dorpsplein. I.v.m. 

beschikbaarheid van de mensen is dit niet meer altijd de laatste donderdag van de maand, maar op 

deze data: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 13 augustus, 10 

september, 8 oktober,  5 november en  3 december. 

• Het spreekuur is steeds van 15.00 tot 17.00 

 

5.  Buurtpreventie als onderdeel van het platform 

• Peter heeft een stuk rondgestuurd met daarin wat ideeën over het toekomstig functioneren van de 

buurtpreventie.  Hierover vindt een discussie plaats, waarbij de conclusie is dat de focus van de 

buurtpreventie meer op veiligheid komt te liggen. Hiervoor kunnen we ook “projecten” definiëren, 

zoals bijv. cybercriminaliteit en ondermijning. Merijn doet de suggestie om steeds een 

jaarprogramma op te stellen 

• De beheerdersgroep zou actiever betrokken kunnen worden bij het opstellen en uitvoeren van het 

jaarprogramma 

• Er zal afstemming gezocht moeten worden met Rover / Leefbaarheid over de taakverdeling. Er is 

immers een overlap in de werkgebieden. 

• Met de herpositionering van Buurtpreventie is de toegevoegde waarde van Merijn minder geworden. 

Merijn zal overstappen naar het Platform, waar deze tijd veel nuttiger besteed kan worden. Hij blijft 

wel op de mailinglist staan van de buurtpreventie om geïnformeerd te blijven over de voortgang van 

een en ander. 

 

  



6.  Bijeenkomst beheerders Whatsapp groepen 

• De nieuwe groepen,  Spoorstraat/Plataanstraat met Melanie van der Ent als beheerder en Oude 

Tilburgsebaan met Mick Janssen als beheerder, zijn opgestart. 

• Het idee om in deze vergadering de bijeenkomst te plannen, gaat niet door. Als we afstemming 

hebben gehad met Rover en Leefbaarheid komt er meer duidelijkheid over het (nieuwe) werkterrein 

van Buurtpreventie. Dan hebben we ook een beter verhaal naar de beheerders en kunnen we samen 

met hen werken aan het opzetten van een jaarprogramma. In de vergadering van maart gaan we een 

programma samenstellen en een datum bepalen. 

 

7.  Gewijzigde vergaderdata 

• In de notulen van de vorige vergadering zijn verkeerde vergaderdata terechtgekomen voor 2020. 

Deze moeten zijn: 

o 14 januari 

o 10 maart 

o 19 mei 

o 14 juli (onder voorbehoud) 

o 8 september 

o 17 november 

 

8.  W.v.t.t.k. 

• Geen verdere opmerkingen 

9.  Sluiting. 

• 22.15 uur sluit Peter de vergadering.   

 

 


