INTENTIE TOT SAMENWERKING

Soest, 17 september 2019
Beste Buurtwacht Soest deelnemer,
We willen je informeren over afspraken welke er tussen Buurtwacht, gemeente en politie zijn gemaakt. We
doen dit zodat je als deelnemer precies weet wat je van ons kunt verwachten.
Gemeente incl. toezicht en handhaving en de politie willen jullie laten weten dat het Buurtwacht Soest initiatief
gesteund wordt en op een actieve houding van hen mag rekenen. We zijn hiermee weer een stap verder en dit
hebben we aan alle deelnemers (jou) te danken. De omvang van Buurtwacht Soest heeft bijgedragen dat er
concrete afspraken gemaakt konden worden en we echt ‘samen optrekken en aan tafel zitten’ met gemeente
Soest incl. toezicht en handhaving en de politie.
Alweer een mijlpaal bereikt!
Op 8 juli 2019 werden er door gemeente en politie concrete toezeggingen gedaan voor samenwerking met
Buurtwacht in Soest. Er zijn toezeggingen en afspraken over samenwerking gemaakt.
Dankzij jouw deelname aan Buurtwacht Soest is er meer veiligheid in jouw buurt. Wees hierbij niet
wantrouwig over het gedrag van wijkgenoten of passanten, maar signaleer afwijkend gedrag en
#durf-te-melden!
Afspraken met deelnemers
Afspraken met deelnemers zijn in basis uitgewerkt in de huisregels van Buurtwacht Soest:
buurtwachtsoest.nl/huisregels. Voor afspraken met gemeente en politie hoefden we hieraan niets te
veranderen aangezien we deze vorig jaar nog uitgebreid hebben geëvalueerd. Deze huisregels geven
duidelijkheid om onze veiligheid te verbeteren en waakzaam te zijn binnen ieders wijk.
Afspraken met beheerders
We denken dat duidelijkheid over de werkwijze van beheerders zal bijdragen in betere communicatie met zowel
deelnemers als gemeente en politie. Door afspraken te maken weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.
En als we dit weten kunnen we beter met elkaar samenwerken. Dit is verder uitgewerkt en na te lezen via:
buurtwachtsoest.nl/beheerders
Afspraken met politie en gemeente Soest incl. toezicht en handhaving
Buurtwacht Soest zal actief samenwerken met gemeente, politie en toezicht:
· Gemeente incl. toezicht en handhaving, alsook de politie, erkennen Buurtwacht Soest als zijnde een
‘burgerinitiatief’ en als aanspreekpunt voor en namens de aangesloten burgers in gemeente Soest.
· Politie gaat Buurtwacht Soest helpen de groepen efficiënt te krijgen of te houden. Hiervoor zal o.a. een
heterdaadoefening worden gepland in het najaar 2019 waarbij ook het functioneren van Buurtwacht
Soest in samenwerking met politie kan worden geoefend.
· Voorafgaand aan de heterdaadoefening zullen gemeente en politie op 30 september 2019 een
informatieavond organiseren voor inwoners van gemeente Soest over het omgaan met verdachte
situaties.
· Zowel de gemeente incl. toezicht en handhaving en de politie communiceren actief met beheerders:
o Men ontvangt de urgente meldingen welke beheerders vanuit de diverse groepen of
Buurtwacht Soest App ontvangen.
o Men deelt actief informatie met de beheerders welke deze zullen verspreiden via hun
Buurtwacht groepen of nieuwsbrieven.
o Gemeente incl. toezicht en handhaving, de politie en de Buurtwacht Soest beheerders hebben
gezamenlijk de intentie uitgesproken om minimaal ieder kwartaal een veiligheidsbericht of
informatieve bijdrage te delen met deelnemers van Buurtwacht Soest.
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