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  Wie Harm Rutten ontmoet, valt meteen op dat hij een warm en toegankelijk persoon 

is. Dat hij in de palliatieve zorg in een zorg- en behandelcentrum in Breda werkt, past 

in dat plaatje. Doortastend en slagvaardig is hij ook in zijn vrijwilligerswerk voor het 

maandblad Dorpsblad Den Hout. Daar houdt hij zich bezig met de distributie. Harm 

is getrouwd en heeft vier kinderen. Dat schijnt de gelukkigste samenstelling van een 

gezin te zijn. Harm lacht bevestigend. Dat kan hij onderschrijven.

Harm is ook enthousiast vrijwilliger bij buurtpreventie Den Hout. Samen met 

dorpsgenoot Ben trekt hij de kar. De voetjesactie en de voorlichtingsavond in 

samenwerking met brandweer, politie en handhavers begin oktober was een groot 

succes. De onderwerpen veiligheid en preventie staan hoog op de agenda en de 

opkomst was hoog. Den Hout, het prachtige kerkdorp in de gemeente Oosterhout, 

heeft gelukkig niet te maken met overlast door ‘hangjongeren’ of drugs. Helaas 

wil menig inbreker weleens een gokje wagen. Bij dezen een oproep: doe het niet. 

Tegenwoordig zijn er drie wijken met elk een Whatsappgroep. Verdachte situaties 

worden aan elkaar doorgespeeld of overlegd. Elke wijk heeft een coördinator en die 

drie wijkcoördinatoren zitten ook weer samen in een Whatsappgroep. Ook met de 

wijkagent zijn korte lijnen.

“Bewoners blijven zelf verantwoordelijk om in acute gevallen de politie of andere 

hulpdiensten in te schakelen”, benadrukt Harm. Gelukkig, dat gebeurt ook. 

Afgelopen juni reed een man rond in Den Hout; hij deed zich voor als postbezorger, 

maar de Houtenaren vertrouwden het niet. Het kenteken bleek op naam te staan van 

een notoire inbreker. De politie heeft hem op heterdaad kunnen betrappen. Den Hout 

is alert, mede dankzij Harm. Toch zou een sterker netwerk voor de buurtpreventie 

goed zijn, vertelt hij. Iemand die graag meehelpt en nieuwe ideeën heeft, is zeer 

welkom om aan te sluiten. Harm: “Door informatie beschikbaar te stellen willen 

wij mensen bewust en betrokken maken”. Ook roept hij iedereen op waakzaam te 

blijven en de ogen open te houden.          

  Warm hart 
voor Den Hout    
    
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van bewoners en 
instanties. Deze week een portret 
van Harm Rutten, vrijwilliger in de 
werkgroep buurtpreventie Den Hout en 
bij het maandblad Dorpsblad Den Hout.


