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Wist u dat…

WhatsApp-groepen

… we nog steeds op zoek zijn naar uitbreiding
van ons Buurt Preventie Team (BPT), bij
voorkeur uit de Orion?
… er een AED hangt bij de hoofdingang van
De Sterrendonk?
… er inmiddels vijf mooie borden in de wijk
hangen?
… het vroeger donker wordt en het dievengilde
dus weer op de loer ligt?
… we een Facebookpagina én een website
hebben?
… u nieuwe buren altijd mag zeggen dat ze
welkom zijn in de WhatsApp-groep?
… we regelmatig overleg hebben met politie en
gemeente?
… we in januari een voetjes-actie doen?
… er inmiddels ook “sociale Apps” zijn om
gezellig in te kletsen?

Zoals u wellicht weet bestaan er sinds enkele
jaren in onze wijk WhatsApp-groepen. Nieuwe
bewoners zijn hiervan niet altijd op de hoogte.
Krijgt u nieuwe buren, spreek er dan eens met
hen over. Ze zijn uiteraard ook van harte
welkom. Aanmelden kan via WhatsApp bij Rob
van Aperen onder vermelding van straatnaam en
huisnummer.

Hulp gevraagd uit Orion
Op dit moment bestaat het buurt-preventieteam
uit drie leden. Graag zouden we ons team nog
uitbreiden. We hebben nog steeds geen teamlid
uit de Orion. Wie wil ons meehelpen?

 Het BPT-bestuur bij één van de borden

Borden Buurtpreventie
Begin juli is er een vijftal borden in de wijk
geplaatst. Deze zijn te vinden op de
toegangswegen tot de wijk: begin en eind
Sterrenlaan, Kometenlaan-Effentweg, brugje van
de Orion en de fietsersbrug bij de Avondster.
Een ieder die de wijk binnenkomt kan dus zien
dat de bewoners van de Sterrenbuurt zich
hebben georganiseerd. Zo wordt de wijk een
stuk minder aantrekkelijk voor lieden met
verkeerde bedoelingen.

Voetjes-actie

Het team heeft ongeveer vijf keer per jaar
overleg waarbij de actiepunten worden
besproken en verdeeld. Het is niet veel werk.
Elk teamlid is er één a twee uur per week aan
kwijt. Het teamoverleg is vooral gezellig. Mocht
je belangstelling hebben om mee te denken en
mee te praten, neem dan even via WhatsApp
contact op met Rob van Aperen,
tel 06 1291 7605.

In januari gaat het BPT weer een voetjes-actie
organiseren. Een voetjes-actie is actie waarbij
het BPT samen met de politie de straat opgaat.
Ondersteund door handhaving en een aantal
vrijwilligers kijken zij naar onveilige situaties
rond auto’s en woningen. Treffen zij die aan,
dan wordt een papieren voetje achtergelaten als
signaal.

Facebookpagina en Website

Voor deze actie worden vrijwilligers gezocht.
Als u ons wilt helpen, meldt u zich dan aan via
WhatsApp bij Rob van Aperen.

De gemeente stuurt ons regelmatig informatie
die we delen via Facebook. Voor algemene
achtergrondinformatie kun je altijd eens kijken
op de website www.sterrenbuurt.nl.

De bedoeling is dat de groepsleden in geval van
onraad of acute nood eerst 112 bellen en daarna
een melding in de WhatsApp-groep zetten.
Nogmaals dringend verzoek: reageer niet als het
niet heel belangrijk is! Opmerkingen als “Ik heb
niks gezien” of “ja we letten erop” voegen niets
toe. Ook kreten als “dank je wel” hebben alléén
tot gevolg dat alle telefoons weer gaan rinkelen.
Andere deelnemers haken daardoor soms af.
Daarmee ook het dringend verzoek: mocht u
zich ergeren aan de boodschappen van een
ander, verlaat dan niet de groep maar zet deze
desnoods op “8 uur dempen”. Bij herhaald
misbruik wordt de betreffende persoon erop
aangesproken.
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