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Verbindingen BPT Westerwatering Zaanstad

Welke verbindingen heeft het BPT (nodig) in de wijk?
Met het vaststellen van de verbindingen naar andere instellingen in de wijk, wordt zichtbaar 
gemaakt wat de huidige sterke verbindingen zijn en wat de nog zwakke verbindingen zijn.
Daarbij kunnen ook de niet bestaande maar gewenste verbindingen kenbaar gemaakt worden.

Verbindingen kunnen in één richting zijn, maar vaak ook in twee richtingen.
Een éénrichtingsverbinding kan genoeg zijn, maar er kan behoefte zijn om van een 
éénrichtingsverbinding twee richtingen te maken.
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1. Gemeente Zaanstad
2. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Zaanstad
3. Politie Zaanstreek Waterland
4. Wijkagent van Politie Zaanstreek Waterland
5. Meldkamer Politie OC
6. Wijkmanager Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk
7. BOA’s Zaanstad, afdeling Nieuw West
8. Belangenvereniging Westerwatering
9. Zaankantersvoorelkaar
10. Stichting Buurtcentrum De Zeskanter
11. Buurt App groepen: Telegram en WhatsApp
12. Sociale media: Facebook, Instagram, Twitter
13. Kinderboerderij De Veldmuis
14. Woning verhuurbedrijven: Parteon, Rochdale
15. Winkeliersvereniging WC Westerwatering
16. Scholen in de wijk
17. Hoofd Coördinator Buurtpreventie Zaanstad 
18. Buurtpreventie Teams Zaanstad
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Verbindingen die van belang kunnen zijn
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2. Sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Zaanstad

Deze afdeling van de Gemeente Zaanstad heeft een coördinerende en sturende rol. Zorgt voor contacten binnen Gemeente Zaanstad.
Daarnaast heeft deze afdeling een regulerende- en faciliterende taak; hesjes, folders, flyers, zaklampen etc.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Regelmatig een bijeenkomst met beleidsmedewerkers
Werkt momenteel naar behoren, koppeling naar andere afdelingen kan verbeterd worden

1. Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad heeft de verantwoordelijkheid de organisatie Buurt Preventie Zaanstad te laten functioneren zoals bedoeld.
De gemeente is verantwoordelijk voor de financiële mogelijkheden. Daarbij is het van belang dat BPZ wordt uitgedragen naar alle 
betrokken afdelingen binnen de gemeente. En promoties doet naar de burgerij met behulp van de marketing en communicatie 
afdeling. Direct uitvoerende taak ligt bij Sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.
De gemeente moet goed bereikbaar zijn voor het doen diverse meldingen, zoals dumping afval, gebreken aan straatmeubilair, defecte 
verlichting etc.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Via ‘Slim Melden’ is het doen van meldingen goed geregeld en wordt ook teruggekoppeld.
Promotie van BPZ is nog onvoldoende. Sommige afdelingen zijn onvoldoende bekend met BPZ.
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6. Wijkmanager Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk
De wijkmanager heeft veel contacten in de wijk en kan in een aantal gevallen ook op de hoogte worden gebracht van observaties die 
meer een maatschappelijk karakter hebben. De wijkmanager kan ook bepaalde zaken in gang zetten. Denk aan vervuiling en 
verloedering. Irritaties bij bewoners door overlast (jeugd)

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Regelmatig een bijeenkomst met de wijkmanager is wenselijk
Er is al regelmatig contact maar door Covid-19 bevroren

5. Meldkamer Politie, OC
De meldkamer heeft een coördinerende rol in de veiligheidsregio. Meldingen van onderbuik gevoelens kunnen direct gedaan worden 
bij 112 en overige bij  0900-8844. Het zou goed zijn dat de centralisten op de hoogte zijn van de activiteiten van de BPT’s. Nu wordt er 
bij meldingen wel eens vreemd gereageerd. Het kan ook zijn dat burgers bellen met vragen over onze activiteiten, waarop de 
centralist geruststellend kan antwoorden. Ook bij melding van bijv. een niet afgesloten pand of auto etc., kan de meldkamer gelijk 
acteren. Bij vroege of late uren is een aan- en afmelding van het BPT wellicht aan te raden. In sommige regio’s wordt dat al gedaan

- Contact:
Belangrijk
Veelal 1 richting
Als er geen spoed is, wordt de wijkagent er bij betrokken
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4. Wijkagent Nieuw West (Westerwatering)
De wijkagent is een belangrijk contact. Met enige regelmaat samen door de wijk lopen, geeft de burger ook meer vertrouwen in 
het functioneren van het BPT.
Doorgeven van bepaalde situaties kan eenvoudig opgepakt worden door de WA. Er is inmiddels contact gemaakt met de nieuwe 
wijkagent en zijn reactie lijkt vooralsnog enthousiast.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen noodzakelijk om snel in te spelen op ontwikkelingen in de wijk
Regelmatig meelopen, wanneer mogelijk, is gewenst
Ondersteuning via Facebook en Twitter, kan bijdragen tot goede saamhorigheid

3. Politie Zaanstreek Waterland
Politie Zaanstreek Waterland is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Reageren op meldingen vanuit de wijk en zorgt 
voor handhaving waar nodig. Meldingen voor acute acties worden gedaan bij 112 maar ook bij ‘onderbuik gevoelens’. Andere 
meldingen waarbij geen directe noodzaak is, wordt gemeld bij het algemene nummer 0900 8844. Alle overige meldingen, zoals 
verdachte panden en of vreemde situaties, worden in principe gedaan bij de wijkagent die daarop kan acteren.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen gewenst
Het korps moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van Buurt Preventie Teams in de wijk
Het is ook van belang dat de politie steun betuigt voor BPZ en dat ook uitdraagt aan de burgerij
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8. Belangenvereniging Westerwatering
De Belangenvereniging Westerwatering heeft een groot aantal leden is actief in de wijk. Organiseert regelmatig informatie avonden en 
doet regelmatig schouwingen in de wijk. Waar mogelijk sluiten wij aan bij de schouwing en dat is al een paar keer met plezier gedaan. 
Ook brengt de vereniging regelmatig een wijkblad uit of verstuurd een digitale nieuwsbrief, waarin ook artikelen zijn gewijd aan BPZ. 
Contact is goed maar ook door Corona niet minder frequent.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Regelmatig contact en samenwerking met wijkschouwingen
Wij wijzen, vooral nieuwe, bewoners vaak op de aanwezigheid en het belang van de Belangenvereniging Westerwatering

7. BOA’s Zaanstad, afdeling Nieuw West
Binnen de gemeente Zaanstad zijn BOA’s actief. Zij vervullen een belangrijke taak als handhavers maar ook als contactpersonen voor 
de burgers. Zaken de te maken hebben met overlast, hinder of irritaties, kunnen met de BOA besproken worden. Soms gaat het om
overlast door verkeersbelemmering op stoepen door groen wat over de stoep hangt en lastig wordt voor rollators en rolstolen die er 
niet ongehinderd langs kunnen. Wordt tot op heden zeer goed opgepakt en afgehandeld, waarbij meestal ook een terugkoppeling 
wordt gegeven.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Via ‘Slim Melden’ is het doen van overlast meldingen goed geregeld en wordt ook teruggekoppeld
Met enige regelmaat meelopen is zeer gewenst
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10. Stichting Buurtcentrum De Zeskanter
Het buurthuis heeft een centrale functie binnen de wijk en organiseert diverse buurt activiteiten. 
Ook kan het buurthuis voor bijeenkomsten en informatie avonden gebruikt worden.
De Belangenvereniging gebruikt De Zeskanter al regelmatig.

- Contact:
Kan handig zijn
Ontmoetingsplek met andere als nodig
Op dit moment is er geen contact met het buurthuis

9. Zaankantersvoorelkaar
Zaankantersvoorelkaar maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van NLvoorelkaar. Samen met alle andere marktplaatsen van 
NLvoorelkaar proberen zij zoveel mogelijk mensen in de Zaanstreek en Nederland happy te maken. Onderhoud nauwe contacten met 
het Sociaal Wijkteam, ZNSTD, de SMD en de Zaanse Uitdaging. Opereert op basis van vrijwilligheid en heeft een maatschappelijke 
inslag

- Contact:
Gewenst
Twee richtingen is prettig maar niet noodzakelijk
Op dit moment is er geen samenwerking
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12. Sociale media: Facebook, Instagram, Twitter
BPZ heeft een eigen pagina op Facebook en elke BPT heeft een eigen pagina die beheert wordt door de coördinator van 
de betreffende wijk.
Wij plaatsen regelmatig berichten op de pagina en er worden regelmatig ‘likes’ gescoord. De hoofd coördinator plaatst 
ook af en toe een bericht.

- Contact:
Belangrijk
Meestal 1 richting maar soms komen er reacties die bruikbaar zijn
Regelmatig berichten plaatsen is belangrijk maar ook het ‘delen’, ‘re-tweeten’. of ‘liken’ van andere BPT berichten, 
werkt mee om het bereik te vergroten
Opereert momenteel naar behoren maar meer groepen mogen wat actiever worden/zijn
De beheerders van zijn niet zo happig om ‘reclame’ te maken voor de Buurtpreventie

11. Buurt App Groepen: Telegram en WhatsApp
Er zijn inmiddels al veel wikgebonden contactgroepen. Telegram en WhatsApp worden het meest toegepast. 
Een goed contact met de beheerder van zo’n groep is belangrijk. Hierdoor versterken beide organisaties zich en wordt een grote 
groep deelnemers bereikt.
In Westerwatering zijn dat o.a. BuurtAlarm075 ‘Een Veilige Buurt’ (679 leden) voor belangrijke meldingen en een Discussie 
Westerwatering groep (585 leden).
Met name op de Discussie groep wordt bij tijd en wijle over ons BPT een algemeen bericht geplaatst.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen is mogelijk
De samenwerking is goed en de beheerder loopt af en toe mee

Verbindingen BPT Westerwatering Zaanstad

10



14. Woning verhuurbedrijven: Parteon, Rochdale
Woning verhuurbedrijven zijn in onze wijk met veel koopwoningen matig vertegenwoordigd. Maar het kan voorkomen dat e vragen aan 
ons gesteld worden die te maken hebben met overlast. BP kan dan contact zoeken met de verhuurder. In 1 geval is er contact gezocht 
omdat de wijkagent en Rochdale elkaar niet konden bereiken en is er met succes een koppeling gemaakt en het probleem is opgelost.

- Contact:
Handig
Is doorgaans 1 richting
Het is handig om een contact mogelijkheid te hebben met een persoon of dienst

13. Kinderboerderij De Veldmuis
De kinderboerderij is een vrijwilligers bolwerk. Heeft momenteel best veel moeite het hoofd boven water te houden. Doet ook veel
moeite om geschikte vrijwilligers te vinden.

- Contact:
Handig
Er is nu geen contact en het zal doorgaans 1 richting zijn
Het is handig om een contact mogelijkheid te hebben met een persoon om bijv. te waarschuwen bij onraad
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16. Scholen
In de wijk zijn een aantal scholen gesitueerd. OBS Het Eiland, OBS De Rietvink, OBS Het Baken, MBO De Compaen en het ROC.
Met deze scholen is geen enkel contact geweest. 

- Contact:
Niet echt belangrijk
Als er behoefte is bij de school, staan wij er open voor

15. Winkeliersvereniging WC Westerwatering
Het winkelcentrum in de wijk heeft een Winkeliersvereniging. In het WC en de directe omgeving is regelmatig overlast van 
schooljeugd.
De wijkagent is doorgaans op de hoogte en vroeger was deze vaak aanwezig. Nu met het terugtreden van de Politie is dat niet 
meer het geval maar de overlast blijft. De voorzitter heeft ons al eens gevraagd te surveilleren tijdens de pauzes, maar dat 
hebben vriendelijk afgewezen. We hebben de wijkagent op de hoogte gebracht maar die vindt het meer een taak van de 
winkeliers zelf. In de vorm van particuliere bewaking.

- Contact:
Kan handig zijn
Zal eerder 1 richting naar ons zijn.
Als we in de buurt rondes doen en er is overlast, kunnen we bemiddelen. Vaak starten we bij het WC onze rondes in de buurt
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18. Buurtpreventie Teams Zaanstad
Deze afdeling van de Gemeente Zaanstad heeft een coördinerende en sturende rol. Zorgt voor contacten binnen Gemeente Zaanstad.
Daarnaast heeft deze afdeling een faciliterende taak; hesjes, folders, flyers, zaklampen etc.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
Regelmatig een bijeenkomst coördinatoren gewenst
Wellicht een groepsbijeenkomst met alle deelnemers om ervaringen uit te wisselen
Samen met andere groepen in een wijk lopen om meer gele hesjes zichtbaar te maken

17. Hoofd Coördinator Buurtpreventie Zaanstad 
De hoofd Coördinator heeft een mede verbindende taak. Hij of zij zorgt voor de contacten met de gemeente en de diverse teams in 
de diverse wijken. In feite worden ook allerlei acties met de hoofd coördinator besproken. Elk team rapporteert digitaal over de
gelopen rondes en team activiteiten.

- Contact:
Belangrijk
Twee richtingen
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Veiligheidsinitiatief

Een van de doelstellingen van het veiligheidsinitiatief is het vergroten van de impact van de buurtpreventie teams 
die initiatieven ontplooit om de veiligheid en leefbaarheid te behouden.
Het veiligheidsinitiatief richt zich op effectief gebleken acties, gaat effectieve acties bijhouden en probeert effecten 
te vergroten. Belangrijke effecten bestaan uit vergroten van saamhorigheid en acties gebaseerd op gedeelde 
verwachtingen van een positieve en veilige leefomgeving.

- Acties
Het veiligheidsinitiatief kan een goede verbinder zijn om contacten te krijgen en houden met diverse partijen
binnen de belanghebbende organisaties.
Dat zijn vooral gemeente, politie, BOA’s en wijkagenten. 
Het is daarnaast goed om ook de ervaringen met andere Buurtpreventie groepen te delen.
Van elkaar kun je veel leren.
Het certificeren van BPZ is een goede stap om te laten zien dat Buurtpreventie Zaanstad goed werk verricht 
en nog beter kan functioneren.
Covid-19 even daar los van gezien.

Westerwatering
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Dank u!


