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Datum: 9 oktober 2018 Portefeuillehouder:  Burgemeester Jacques Niederer 
Onderwerp: BuurtTent   

 

 
BuurtTent ingezet bij start Donkere Dagen Offensief 

 
De Roosendaalse BuurtTent staat dinsdagavond 9 oktober op de Kroevenlaan. Wijkbewoners kunnen 
hier tussen 18.30 uur en 19.30 uur terecht voor informatie over inbraakpreventie. De gemeente 
plaatst samen met de politie de BuurtTent op de hoek Kroevenlaan/Melis Stokelaan mede in het 
kader van de week van de Veiligheid. 
 
De BuurtTent wordt ingezet op plekken waar recent is ingebroken. Dat was de afgelopen maand vier aan de 
orde in de wijk Kroeven. De BuurtTent wordt nu ook ingezet om buurtpreventie te promoten en de Week van 
de Veiligheid onder de aandacht te brengen. In de Week van de Veiligheid start ook het jaarlijkse Donkere 
Dagen Offensief. Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit (overvallen, 
inbraken, straatroven) toe. Buurtbewoners kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter 
in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. 
 
Sociale controle 
BuurtTent is een succesvol middel om inbraken te voorkomen en om de sociale controle in een wijk te 
vergroten. Het idee is simpel. In een straat waar net een woningbraak is geweest wordt de BuurtTent 
opgezet. De impact van de inbraak is dan nog groot. Buurtbewoners willen dit graag met elkaar bespreken 
en zijn eerder geneigd om preventieve maatregelen te nemen. Omwonenden krijgen vlakbij, op de hoek van 
hun straat, in de BuurtTent informatie en uitleg. Ook de politie is van de partij om informatie te geven en om 
te vragen of er wellicht nog getuigen zijn. De werkwijze versterkt de sociale controle in de straat. 
 
Inbraakpreventie 
Tijdens deze korte buurtbijeenkomst krijgen de bewoners informatie en advies om inbraken te voorkomen.  
In totaal zijn 150 omwonenden per brief uitgenodigd om de BuurtTent op de hoek Kroevenlaan/Melis 
Stokelaan te bezoeken. Vertegenwoordigers van verschillende buurtpreventieteams, de politie, opbouwwerk 
en de gemeente zijn daarbij aanwezig. 
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Zie ook: www.deweekvandeveiligheid.nl/ 
 
Voor meer informatie:  
Jeroen Steenmeijer | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | 06 - 11 29 53 30 |  j.steenmeijer@roosendaal.nl   
 

   


