
Voorwaarden deelname buurtpreventieronde

1. Een teamlid is 18 jaar of ouder.

2. Een teamlid is woonachtig in het dorp van het buurtpreventieteam.

3. Een teamlid is integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag.

4. Een teamlid heeft bij voorkeur goede contactuele eigenschappen.

5. Het buurtpreventieteam besteedt aandacht aan onveilige en verdachte situaties, maar bijvoorbeeld
ook aan:

• kapotte verlichting,
• losliggende stoeptegels, gaten in de weg,
• gevaarlijke begroeiing,
• langdurig gesloten gordijnen,
• illegaal gedumpte afval en graffiti,
• jeugdoverlast,
• openstaande ramen en deuren.

6. Het buurtpreventieteam kan personen tijdens een ronde aanspreken op hun gedrag.

7. Het buurtpreventieteam houdt rekening met de nachtrust van buurtbewoners.

8. Alle bijzonderheden worden vastgelegd en worden gecommuniceerd naar gemeente en politie.

Bijzonderheden betreffende de openbare ruimte worden doorgegeven aan de gemeente via de
website, app of whatsapp.

Gedrag 

9. Teamleden dragen tijdens het houden van toezicht op de openbare wegen het gele hesje met
daarop de tekst buurtpreventie.

10. Teamleden dienen zich te onthouden van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of
provocerend gedrag.

11. Teamleden nuttigen geen alcoholhoudende drank of geestverruimende middelen voor of tijdens de
ronde.

12. In geval van een calamiteit dienen de teamleden zich te houden aan de instructies gegeven door de
politie en/of gemeente.

In geval van dreigende escalatie alsmede bij constateringen (heterdaad) van vandalaisme/vernieling
of andere strafbare feiten dient direct contact opgenomen te worden met de politie (112).

13. Aan teamleden uitgereikte materialen en goederen, dienen na iedere ronde te worden ingeleverd bij
een coördinator van het buurtpreventieteam.



 

 
Committent aan de regels 
 

14. Een nieuw teamlid wordt gewezen op de regels betreffende deelname door de coördinator van het 
buurtpreventieteam. 

 
15. Door deelname aan de buurtpreventieronde gaat akkoord met de afspraken die zijn vastgelegd in dit 

document. 
 

Consequenties niet houden aan de gemaakte afspraken 

16. De coördinator behoud zich het recht, de samenwerking met de deelnemer op te zeggen, 
als daar gegronde reden voor is. 

 


