
Verslag Buurtpreventie Dorst  van dinsdag 8 september 2020 

Aanwezig: Daphne, Wim en Peter 

Afgemeld: Ismet, Ron en Chris 

 

1.  20.10 uur: opening door de voorzitter.  

Helaas hebben zich 3 mensen afgemeld. Jammer dat er vanuit handhaving geen vervanger beschikbaar is, 

mede omdat de vergaderingen in overleg gepland zijn aan het begin van het jaar.   

 

2.  Goedkeuring agenda 

Er zijn geen aanvullingen. 

 

3.  Verslag vorige vergadering  en actielijst:  

• 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 verdere punten willen we graag bij een volledige bezetting nogmaals doornemen. 

 

4.  Info van Daphne 

• Geen grote zaken geweest de afgelopen maanden. Enkele inbraken en pogingen hiertoe. 

• 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: 8 oktober,  5 november en  3 december. 

• Het spreekuur is steeds van 15.00 tot 17.00 

• De link mbt ‘camera in beeld’ uitlezen is een landelijk aanmeldt punt. Intern bekijken of we hier actie 

op ondernemen door dit beter kenbaar te maken. 

• Ander optie hiervoor is dat vaak bij het merk ‘ring deurbellen’ ook een (betaal) optie zit om dit terug 

te kijken 

• Binnen de 30km zone heeft Daphne in overleg met collega’s en leidinggevende besloten te kunnen 

gaan bekeuren bij snelheidsoverredingen. Er blijft een afwijkende mening tussen politie en afdeling 

verkeer mbt de inrichting van de weg. 

• Op voorhand aandacht gevraagd bij Daphne om bij de reconstructie van de N631 (Vijfeikenweg) toe 

te zien op ongewenst vluchtgedrag van automobilisten om de omleidingen te omzeilen. Vaak geeft dit 

vluchtgedrag extra druk in de buurt van deze omleidingen. 

 

5.  Buurtpreventie als onderdeel van het platform 

• Geen inhoudelijke behandeling van dit punt ivm hoeveelheid afmeldingen 

• 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 werkgroep verkeer / Leefbaarheid over de 

taakverdeling. Er is immers een overlap in de werkgebieden. 

 

  



6.  Bijeenkomst beheerders Whatsapp groepen 

• Ook dit blijft voorlopig staan voor de volgende vergadering. 

• 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 17 november 

 

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

• Wim vraagt aandacht voor de pakketbezorgers. Zij maken er met regelmaat een potje van mbt 

verkeersregels en verkeersveiligheid. Tegen de rijrichting in rijden, hard rijden etc. Daphne geeft aan 

om een foto te maken van voertuig met kenteken en dit per mail aan haar door te geven. Slechts dan 

kan ze hier iets mee. Neem zelf geen actie, dan trek je altijd aan het kortste eind! 

9.  Sluiting. 

• 21.45 uur sluit Peter de vergadering.   

 

 


