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- Op 15 februari heeft ons team deelgenomen aan het spel “Boef in de 

Wijk”, georganiseerd door de politie. 

- CDA-raadslid loopt avondronde met ons mee ter oriëntering wat een BPT 

doet en hoe alles geregeld is. 

- Op 12 april 2018 is de cursus “Straatcultuur en reële praktijksituaties” 

door de Stichting ROAT voor alle buurtpreventieteams van Vlissingen 

gegeven. 

- Op 18 april  en 10 oktober 2018 hadden we onze teamvergaderingen. 

- Aan de Praattafel werd dit jaar door verschillende leden op elke laatste 

dinsdagmiddag van de maand deelgenomen. Het aantal deelnemers liet 

nogal eens te wensen over. 

- De zomerspelen van 2018 werden op 12 juli, in het Nelson Mandela park, 

mede begeleid door buurtpreventie. 

- In de laatste 2 weken van mei en in de maand juni is er op verzoek van 

de wijkagent extra aandacht besteed aan de Paauwenburgweg en de 

Rossinilaan, i.v.m. vandalisme wat daar had plaatsgevonden. Die 

controles werden goed opgemerkt door de bewoners, wat dan ook zeer 

gewaardeerd werd. 

- Algemene site Buurtpreventie Vlissingen: eerste aanzet daartoe is 

gedaan. 

- Rescue at Sea: het werven van nieuwe leden voor alle BPT’s van 

Vlissingen heeft helaas niet tot een succes geleid. Het aantal deelnemers 

was helaas gering. Algemene indruk: het was veel te druk. De 

bezoekersstroom was te massaal, waardoor het zo goed als niet mogelijk 

was om met mensen te spreken/ om buurtpreventie te promoten. 

- Dit jaar was het opvallend dat er in de maand augustus zo weinig 

looprondes hebben plaatsgevonden. Het was blijkbaar een goede 

vakantiemaand.  

- T.b.v. ROAT heeft er een foto-shoot plaatsgevonden. Dit is terug te zien 

op de nieuwe buurtpreventieflyer en site. 

 



 

- Op 22 september nam buurtpreventie deel aan de burendag, in de 

Burgerij. De opkomst van bewoners was helaas bedroevend laag. 

- Dit jaar slechts één witte-voetjes-actie in Paauwenburg, op 4 oktober. 

- Op 15 november heeft er een interview plaatsgevonden tussen 

Buurtpreventie en 2 studenten Social Work  van de Hogeschool Zeeland, 

betreffende een onderzoek van de gemeente naar eenzaamheid onder 

jongeren (12 tot 18 jaar) in de wijk. 

- In november heeft een teamlid  de taak van het overnemen, melden  en 

archiveren  van alle meldingen overgenomen van de coördinator. 

- In de teambespreking van 10 oktober is afgesproken dat een teamlid  per 

01 januari 2019 de roosterplanning gaat overnemen van de coördinator. 

- 11 maal heeft er deelname aan de praattafel plaats gevonden door 

buurtpreventie. 

- Ook dit jaar hebben alle leden zich sterk gemaakt om er voor te zorgen 

dat er zoveel mogelijk looprondes konden plaatsvinden. In totaal vonden 

er dit jaar 230 looprondes plaats. Dit is beduidend meer dan het jaar 

2017. Toen bedroeg het aantal: 175. 

- Dit jaar zijn er in totaal 156 meldingen, voortkomend uit de looprondes, 

doorgegeven aan de gemeente. Dit aantal komt aardig overeen met het 

jaar 2017; toen waren er 160 meldingen. 
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