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Wethouder Revis wandelt mee met BPT Bosweide
Op 28 oktober jongstleden heeft Boudewijn Revis, Wethouder van Binnenstad,
Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte, meegelopen tijdens een
surveillance van het Buurtpreventieteam (BPT) Bosweide, dat actief is in de wijk
Bosweide. De wethouder wilde met eigen ogen zien wat een BPT voor een wijk kan
betekenen. Voorafgaande aan de surveillance werd de wethouder bijgepraat over het
doel en werkwijze van het BPT. Het BPT Bosweide is sinds maart 2016 begonnen met
regelmatig surveillances in de wijk om zo de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te
verbeteren. Het BPT heeft een preventieve taak en de vrijwilligers zijn als het ware
extra ogen en oren van de politie en de gemeente.
Het BPT Bosweide bestaat uit 28 vrijwilligers die sinds hun oprichting frequent in
de wijk hebben gelopen en gefietst. Dit gebeurt zowel overdag, ’s avonds en ’s nachts
op wisselende dagen en tijdstippen. Minimaal met 2 mensen, maar vaak met 4 tot 6
mensen. Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Sinds de start is het zwerfvuil
sterk afgenomen, is kapot straatmeubilair op aangeven van het BPT hersteld en zijn er
bij de politie geen aangiftes gedaan van diefstal of inbraak in auto’s of woningen.
Naast een BPT zijn er in de wijk ook 3 alert-groepen actief. Bewoners informeren als er
een calamiteit is of dreigt in de wijk en als er zich verdachte situaties voordoen. Deze
groepen staan formeel los van het BPT, maar dragen zeker ook bij aan de preventie
van mogelijke calamiteiten en versterken het effect van het BPT zeker.
Na deze algemene inleiding vond de daadwerkelijke surveillance plaats. Hierbij werd
een aantal knelpunten in de wijk getoond en ook op een aantal adressen waar het huis
slecht was verlicht, een flyer
bezorgd waarin aandacht werd
gevraagd voor de preventieve
werking van goede verlichting.
Ook werd duidelijk gemaakt, dat
een wijk veel zelf kan doen met
betrekking tot veiligheid en
leefbaarheid, maar dat soms de
steun nodig is van de gemeente
om problemen op te lossen.
Wethouder Boudewijn Revis was
onder de indruk van de wijze
waarop het BPT in Bosweide
opereert en onderschreef het
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belang voor dergelijke initiatieven van vrijwilligers, die de samenhang, veiligheid en
leefbaarheid in een wijk kunnen bevorderen. Verder gaf hij aan dat het zeer nuttig is
geweest om een surveillance mee te lopen en dat de gemeente daar waar noodzakelijk
en op aangeven van de bewoners (en het BPT) actief zal meewerken aan het oplossen
van knelpunten.
Overigens zijn er vorige week weer auto-inbraken ’s nachts in Bosweide
geweest. We hopen dat er niet weer een nieuwe inbraakgolf komt.
Halloween weer groot succes
Op zaterdag 29 oktober werd Halloween weer op grootste wijze gevierd in Bosweide.
De evenementencommissie had weer op een aantal locaties in Bosweide enge acts
opgezet. Ditmaal was er geen vast beginpunt, omdat dit in vorige jarige tot lange
wachtrijen leidde. Om de bezoekers meer te spreiden waren er kaartjes met alle
locaties van de acts uitgedeeld, zodat iedereen zelf een route zou maken. Deze kaartjes
waren van te voren via de brievenbus in de wijk verspreid. Er was weer een spookhuis
bij, dat zeer populair was. In het bos was er een act die door velen als de meest enge
gezien werd. Ook was er dit jaar weer een locatie met chocolademelk en glühwein.
Dankzij de aanwezigheid van het Buurt Preventie Team was het dit jaar rustiger tijdens
de Halloween viering in Bosweide.
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Deze enge figuren waren te vinden in Bosweide (met dank aan A. Kregting voor de
foto’s)
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Scheuten van gemeentelijke bomen in eigen tuin
In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan
bij ons te melden als u ook overlast heeft van
scheuten in de tuin die afkomstig zijn van acacia’s
en robinia’s die op gemeentelijke grond staan. Er is
inmiddels een lijst met tientallen adressen in
Bosweide, waar men zulke overlast heeft. De
gemeente is niet bereid om iets aan deze overlast
te doen. Het valt te overwegen om juridische actie
te ondernemen richting de gemeente, aangezien
het zo’n grote groep bewoners betreft. Mocht een
van de bewoners kennis of ervaring hebben hoe
dit het beste aangepakt kan worden, dan horen wij
het graag.
Kaarten voor onbekend bruidspaar
Op een adres aan de Guirlande 112 is er aantal kaarten voor het bruidspaar Jan en
Ruta De Koning-Ykealo bezorgd. Deze mensen zijn niet bekend bij de bewoners. Kent
iemand in Bosweide deze mensen? Zijn het wellicht buren van u? Wellicht kunnen de
felicitaties toch nog op het juiste adres bezorgd worden, al is het al weer een paar
maanden geleden dat het heuglijk feit is gepasseerd. Bewoners hebben reeds diverse
pogingen gedaan het bruidspaar te vinden, maar die pogingen hebben niet tot
resultaat geleid. Felicitaties met een afzender werden wel direct aan de afzender
geretourneerd.

