
Bel eens aan
bij een buur
In dorpen, wijken en buurten maken mensen de stad. 
Buurtcoördinatoren van de gemeente Oosterhout 
werken samen met tal van inwoners en instanties. 
Deze week een portret van Sandra Seghers, 
wijkagente in Dommelbergen.

Sandra Seghers woont al 27 jaar in Brabant, maar haar 

tongval is onmiskenbaar Zeeuws. Ze is gescheiden, heeft 

drie volwassen kinderen en woont in Rijen. Als wijkagente 

nam ze vanaf 2010 af en toe waar in Oosterhout, en sinds 

september 2015 is Dommelbergen haar vaste wijk. De 

constante afwisseling van het met mensen bezig zijn en ze 

helpen, motiveert haar. Tijdens de gewapende straatroof op 

winkelcentrum Arkendonk afgelopen oktober kon ze direct 

hulp bieden, ondanks dat ze op dat moment geen dienst had. 

Met de winkeliers zit ze in een speciale calamiteitengroep op 

Whatsapp en zo kon ze, vanaf de bank, haar wijk van dienst 

zijn. Met het keurmerk ‘veilig ondernemen’ werkt ze met 

dezelfde ondernemers aan het verkleinen of verbeteren van 

onveilige situaties. Tijdens een ‘buurtschouw’ bespreken ze 

bijvoorbeeld de risico’s van een pot kleingeld op de toonbank, 

maar ook waar het beste het kasgeld geteld kan worden, of 

de mogelijkheid om niet alleen de winkel af te sluiten. 

Als wijkagente wil Sandra ook graag weten wat er nog 

meer speelt in haar wijk in Oosterhout-Noord. Op voorhand 

Wilt u in contact komen met uw wijkagent? Neem een kijkje op www.politie.nl.
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informatie hebben over wat er in een gezin speelt, zoals 

alcohol-, drugs- of geweldsproblemen, is in het belang van 

alle partijen. ‘Als een situatie escaleert, dan staat iemand 

op ‘zenden’ en niet meer op ‘ontvangen’. Kun je iemand 

bij de voornaam noemen, dan betekent het vaak dat de 

situatie verbaal onder controle te krijgen is’, verwoordt 

Sandra duidelijk en daadkrachtig. Eenzaamheid is vaak een 

significante oorzaak van de problemen die ze tegenkomt, 

vertelt ze. Het is van belang dat meer mensen uit hun 

isolement komen. Ze meent oprecht dat het doorbreken 

van dit isolement iedereen aangaat. ‘Heb meer respect voor 

elkaar en laat elkaar in de waarde. Bel zelf eens aan bij een 

buur, in plaats van het de gemeente of de politie op te laten 

lossen. Als burger heb je zelf ook een verantwoordelijkheid. 

Kijk waar je een bijdrage kunt leveren, dat leidt tot meer 

verdraagzaamheid.’ Sandra brengt zelf zoveel mogelijk 

tijd door in haar wijk. Wie haar op straat tegenkomt, kan 

rekenen op een gezellig gesprek.


