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  Wist u dat het gebied waar het huidige Vrachelen zich bevindt al circa 3000 

jaar bewoond is? Dat is te lezen op de website van het wijkteam buurtpreventie 

Vlindervallei (zie kader voor de weblink). Niels Jacobs woont er met zijn vrouw en 

hun twee kinderen, is zelfstandig ondernemer aan huis en sinds een klein jaar actief 

in het buurtpreventieteam van de Vlindervallei.  

Het vijfkoppige buurtpreventieteam heeft in april 2015 een convenant 

(‘maatwerkovereenkomst’) gesloten met de gemeente Oosterhout en de politie. 

“Een officieel en bijzonder moment, ook de burgemeester was aanwezig”, zegt 

Niels. Het convenant is bedoeld om criminaliteit en overlast tegen te gaan en te 

voorkomen, om daarmee de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten. 

De Vlindervallei werd in 2014 geteisterd door meerdere auto-inbraken, waarbij de 

dieven het voorzien hadden op de auto’s zelf, de airbags of het dashboard. Tussen 

januari 2015 en nu is er slechts één melding geweest van een woninginbraak waarbij 

ook de auto werd ontvreemd. 

De zogenaamde ‘buurtschouw’ in het voorjaar van 2015 heeft geleid tot een 

verhoogde bewustwording van de wijkveiligheid. Politie en buurtgenoten liepen in 

koppels in anderhalf uur door ongeveer de helft van de wijk. Eigenlijk was het plan 

om bij alle woningen in de wijk langs te gaan, maar ze kwamen zoveel tegen, dat dit 

niet haalbaar bleek. “Het was onvoorstelbaar wat we allemaal zagen”, vertelt Niels. 

“Auto’s die open waren, fietsen met sleutelbossen eraan (inclusief de huissleutel), 

garages die open stonden; zelfs een niet afgesloten bestelbus met zeer waardevolle 

spullen erin”. Ze zijn met deze buurtbewoners het gesprek aangegaan en hebben 

geïnteresseerden meteen aan de buurtpreventie-whatsappgroep toegevoegd.

In de whatsappgroep zijn 120 bewoners uit de hele wijk toegevoegd. De groep wordt 

gebruikt om acute en verdachte situaties direct met elkaar te delen. Denk hierbij 

aan individuen die zich verdacht gedragen of een auto die met gedoofde lichten door 

de straat rijdt. Men helpt elkaar door vragen te stellen, zoals ‘Heb je een foto, een 

kenteken of een signalement?’, ‘Is de politie al gewaarschuwd?’ of ‘Zullen we deze 

persoon samen aanspreken?’. Een paar maanden geleden bekeek iemand met veel 

interesse een geparkeerde auto. Via de whatsappgroep werd dit bericht verspreid 

en twee buurtgenoten besloten er samen op af te gaan. De man sprintte weg toen 

hij werd aangesproken. 

In februari 2015 is Niels gevraagd om zich aan te sluiten bij het buurtpreventieteam. 

Een week daarvoor waren uit zijn auto de airbags en het stuur ontvreemd. Hoewel 

hij dit als vervelend heeft ervaren, is dit niet zijn grootste drijfveer om zich in te 

zetten voor een veilige wijk. “Veiligheid in de wijk vind ik heel belangrijk. Er wonen 

hier veel kinderen. Laten we vooral hén een veilige wijk geven”. Zoonlief (6) en 

dochterlief (3) moeten overdag veilig buiten kunnen spelen, vindt hij. Persoonlijk 

heeft hij gemerkt dat even een praatje met iemand maken al veel effect sorteert. Zo 

was er een buurtgenoot die vaak harder dan 30 km per uur door de buurt reed. Hij 

bleek zich niet bewust van zijn eigen snelheid. Na het gesprek met Niels rijdt hij met 

gepaste snelheid door de Vlindervallei. “Met weinig moeite kun je al veel bereiken”, 

concludeert Niels.                  

  Een veilige wijk?
Die maken we samen    
    
    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 
Niels Jacobs, actief als vrijwilliger 
in het buurtpreventieteam van de 
Vlindervallei.  


