
 

 

 
 
Beste bewoner van buitengebied Effen-De Rith-Lies-Vuchtschoot, 
 
Graag nodigen wij u uit voor onze themabijeenkomst op woensdag 25 april a.s. (vanaf 19:15 u) over 
veiligheid in (uw) buitengebied, met speciale aandacht voor ondermijning.  

 
Wat is ondermijning eigenlijk? 
In het kort komt het erop neer dat ondermijnende criminaliteit (de ‘onderwereld’) de ‘bovenwereld’ 
infecteert. Bijvoorbeeld criminelen die dienstverleners van de bovenwereld gebruiken om criminele 
gelden, zoals drugsgeld, wit te wassen door middel van de aankoop van vastgoed.  
 
Ver van uw bed 
Ver van uw bed zult u denken. Maar helaas is dit niet zo. Steeds vaker worden ook bewoners of 
ondernemers in een buitengebied door criminelen benaderd, met de vraag of zij bijvoorbeeld een 
(boeren)schuur kunnen huren. De verhuurder is zich van geen kwaad bewust, tot dat hij er achter 
komt dat hij onderdeel is geworden van een criminele organisatie die drugs teelt in zijn achtertuin. Wat 
nu?  
 
Als bewoner of ondernemer in een buitengebied, kunt u voor criminelen dus een interessant doelwit 
zijn. Maar u staat hierin niet alleen. Daarom organiseren wij op 25 april a.s. in hotel Breda Princeville 
een themabijeenkomst over ondermijning in uw buitengebied.   
 
Gemeente, politie en het OM 
Ook Paul Depla, burgemeester van Breda, onderschrijft het belang van deze bijeenkomst en zal 
daarom de avond inleiden. Hierna zullen drie sprekers van politie, het Openbaar Ministerie en 
Buurtpreventie Breda, u meenemen in de wereld van ondermijning. Zo hoort u hoe u ondermijning 
herkent, wat u moet doen als u wordt benaderd en hoe u moet handelen als u  er –tegen uw wil in- al 
middenin zit.  
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Behalve dat u met deze informatie geholpen wordt, kan de politie en de gemeente Breda uw hulp 
goed gebruiken om dit soort criminaliteit tegen te gaan. U bent immers de oren en ogen van de buurt.  
 
Meer veiligheidsthema’s  
Er zijn meer veiligheidsthema’s waar u als bewoner van een buitengebied mee te maken kunt krijgen. 
Daarom kunt u op onze informatiemarkt kennis maken met diverse partijen die u hierbij kunnen 
helpen. 
 
Het verwacht een interessante avond te worden. Op de achterkant van deze brief vindt u de verdere 
gegevens over tijd, plaats, de aanwezige partijen, aanmelding etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wanneer woensdag 25 april 2018 
Hoe laat 19:15 u (inloop) 
  19:30 u (start) 
  21:30 u (einde) 
Waar  Van der Valk Hotel Breda Princeville (Princenhagelaan 5) 
 
 
Programma 
19:15 Inloop (met koffie en thee) 
19:30 Aftrap door Burgemeester Depla en stadsmarinier 
19:40 Sprekers van politie, OM en Buurtpreventie Breda 
20:30 Start informatiemarkt 
21:30 Einde bijeenkomst/markt 
 
Deelnemende partijen informatiemarkt 

 OMWB (Omgevingsdienst Midden West Brabant)  
Veilig wonen, werken en recreëren. Voor  thema’s zoals afval, agrarisch, bouw- en sloop, bodem,  
omgevingswet etc.  

 

 BIT (Baronie Interventie Team) 
Coördineert gezamenlijke acties op gebied van veiligheid met verschillende ketenpartners. 
 

 Handhaving & Wijkveiligheid (BOA) 
Handhaving van de openbare orde en toezicht in de buitenruimte. 
 

 Meld Misdaad Anoniem  
Een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. 
 

 Staatsbosbeheer 
 

 CCV 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

 

 Team Leegstaand Vastgoed (gemeente Breda) 
 

 
Is aanmelden nodig? 
Om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, verzoeken wij u 
vriendelijk om u aan te melden via buurtpreventie@breda.nl (o.v.v. van uw naam en het aantal 
personen). Digitaal aanmelden kan ook via https://goo.gl/forms/Cu3JdRRWsJSlvE442. 
 
Bent u verhinderd maar wilt u toch graag informatie over de genoemde onderwerpen? Na de 
themabijeenkomst kunt u deze informatie terugvinden op onze website: www.buurtpreventiebreda.nl.  
 
Heeft u nog vragen? Mail dan naar Jonathan van Eerd via buurtpreventie@breda.nl of bel 14 076. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Team Buurtpreventie Breda 
 
 
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, Twitter 

@breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076. De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda 
Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of 
de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”). 
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