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Buurtpreventienetwerk 

 

Op het schepencollege van 10 augustus 2018 werd, naar aanleiding van de aanvraag van de 

bewoners van de Nieuwstraat en de Nieuwebeekstraat, het afsprakencharter voor de opstart van 

buurtpreventienetwerken in onze gemeente goedgekeurd. Een goed voorbeeld van burgerinitiatief in 

onze gemeente. Om een duidelijk beeld te scheppen van de taakverdeling binnen deze netwerken, 

werden in deze collegebeslissing volgende afspraken gemaakt: 

 Een buurtpreventienetwerk ontstaat enkel op initiatief vanuit de burgers. Er wordt niet actief 

gestimuleerd om een buurtpreventienetwerk op te richten. 

 Indien er interesse is, zal de gemeente de coördinator ondersteunen door de nodige uitleg te 

geven ivm de bedoeling en functie van de coördinator, de nodige folders mee te geven voor 

de buurt en bekendmaking te doen van dit initiatief. 

 De coördinator is verantwoordelijk voor zijn groep en verzamelt de ledenlijst. De ledenlijsten 

worden bezorgd bij de gemeente wie ze aan de lokale politie overmaakt. 

 De gemeente is in tegenstelling tot de politie geen lid van de WhatsApp-groepen. 

 Bij ondertekening van het afsprakencharter door alle leden van een groep kan er een 

WhatsApp-bord geplaatst worden (min. 10 deelnemers). 

 De locatie van de WhatsApp-borden worden in overleg tussen coördinator en gemeente 

bepaald. Er zullen geen bijkomende palen geplaatst worden. 

Zo kwamen de bewoners van de Nieuwstraat op 28 augustus samen om het eerste 

buurtpreventienetwerk in onze gemeente op te starten. De inwoners van de zone werden allemaal 

geïnformeerd en konden al dan niet in het netwerk stappen. 

Naar aanleiding van dit initiatief werd door de gemeente in de Info As van oktober 2018 een groot 

artikel gepubliceerd met meer uitleg over het fenomeen ‘buurtpreventienetwerk’. Via dit kanaal 

werd opgeroepen tot vrijwilligers die willen fungeren als coördinator van het buurtpreventienetwerk 

bij hen in de buurt. Na deze oproep bood er zich zowel vanuit de Statiewijk als vanuit de wijk 

Zevenhuizen een vrijwilliger aan die de taak als coördinator op zich wou nemen. Beiden gingen in 

hun buurt aan de slag om de nodige informatie te verspreiden aan de inwoners van hun 

respectievelijk buurt. 

Voor de wijk Statiewijk werd er een infoavond georganiseerd in het buurthuis van Niel. Naast 

inwoners van de Statiewijk zelf, was de avond ook ter oren gekomen van inwoners van andere 

straten in Niel-bij-As, waardoor ook een deel geïnteresseerden van buiten de Statiewijk aanwezig 

waren op deze infoavond. Door deze interesse zou er beslist geworden zijn om het buurtnetwerk uit 

te breiden tot bijna volledig Niel-bij-As, dit eigenlijk terwijl niet alle inwoners van deze zone op de 

hoogte waren van dit netwerk. Na het plaatsen van de verkeersborden, die deze zone afbakenen, in 

de week van 6 mei 2019, kwamen dan ook een groot aantal inwoners van Niel-bij-As uit de lucht 

vallen toen er plots een buurtpreventienetwerk was opgestart bij hun in de straat.  



Wij willen dan ook aan de bevoegde schepen vragen waarom deze borden reeds geplaatst werden, 

zonder dat alle inwoners van de zone hiervan op de hoogte gesteld werden. Hetgeen eigenlijk als 

tweede afspraak werd opgenomen in de collegebeslissing van 10 augustus 2018. Anderzijds willen 

wij vragen welke bijkomende actie de gemeente nog wil ondernemen om de werking van deze 

buurtpreventienetwerken bekend te maken bij alle inwoners? 

Wij willen alvast graag constructief meedenken aan dit verhaal en doen dan ook enkele voorstellen 

hieromtrent: 

 Een duidelijke communicatie via de verschillende informatiekanalen van de gemeente 

omtrent zowel het oprichten van een nieuw buurtpreventienetwerk als een overzicht van de 

bestaande buurtpreventienetwerken en de bijhorende contactgegevens. Uiteraard dient 

hierbij rekening gehouden te worden met de GDPR wetgeving. Daarom stellen wij voor dit 

via anonieme emailadressen te doen, bv. BPN_zevenhuizen@gmail.com 

 De gemeentelijke website dient voorzien te worden van de beschikbare informatie omtrent 

deze buurtpreventienetwerken: 

o Kaartoverzicht met een duidelijke afbakening van de verschillende zones 

o Contactgegevens van de verschillende coördinatoren 

o Een digitaal inschrijvingsformulier om zich in te schrijven in een netwerk 

o De nodige documenten ook digitaal beschikbaar maken (reglement, folder, …) 

 Tot slot zouden we willen voorstellen om als gemeente geen borden meer te plaatsen in 

straten waarbij niet alle bewoners op de hoogte gebracht zijn va het bestaan van het 

buurtpreventienetwerk in hun straat. Dit om verwarring te vermijden. 
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