
Buurtpreventie: 
de ogen en oren 
van Oosterhout

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 
Ivo Naninck, die zich hard inzet voor de 
buurpreventie in de Componistenbuurt.

Ivo Naninck

Benieuwd naar de verdere activiteiten van het buurtpreventieteam van de Componistenbuurt? Kijk dan op: 
‘http://www.componistenbuurtoosterhout.nl’. Een volledige lijst van buurtpreventieteams vind je op de website 
van de gemeente onder de zoekterm ‘Buurtoverleggroepen’.
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Ivo is nu 56 lentes jong en heeft drie kinderen. Hij is in 

1986 in Oosterhout komen wonen en dat bevalt hem 

goed. Hoe hij bij de buurtpreventie kwam? “Ik was lid 

van de verkeerscommissie van de basisschool van mijn 

kinderen. Zodoende had ik contact met de voormalige 

wijkagent. Die belde mij onverwacht op met nieuws. Dat 

er inbraken waren in de wijk.” De wijkagent wist dat Ivo 

zich inzette voor de veiligheid. Die bedacht zich geen 

moment en nam het heft in eigen hand. Hij verbreedde 

zijn inzet van verkeersveiligheid naar veiligheid in 

het algemeen: hij ging bij de buurtpreventie in de 

Componistenbuurt. “Het is heel laagdrempelig; een 

clubje van acht mensen. We komen bij elkaar als het 

nodig is.”

Buurtpreventie maakte deze actieve bewoner een flink 

stuk alerter. “Je gaat alles zien. Je let overal op. Je leert 

vreemde situaties herkennen.” Het verhaal dat hem 

het meeste is bijgebleven is het verhaal van het open 

achterpoortje van een huis in de buurt. Samen met de 

wijkagent liep hij daar naar binnen om de mensen te 

waarschuwen. Het koppel zat toen voetbal te kijken en 

had helemaal niets in de gaten. Ivo herinnert zich ook 

verhalen van open voordeuren, sleutels aan fietsen, 

jongeren met hamers en gluurders met notitieblokjes. 

Of van verdachte situaties bij de Palestrinalaan. Achteraf 

bleken falende navigatiesystemen de boosdoeners. 

Daar kwam Ivo zelf namelijk achter toen hij via de 

navigatie een bocht in werd gestuurd die niet bestond.  

“Je zag geen weg, maar een lantaarnpaal en twee 

koeienhekjes. Een leuke anekdote,” zegt hij lachend.

Uiteraard hebben de ‘ogen en oren’ van de 

Componistenbuurt een hoofdkantoor: Basisschool de 

Menorah. Ook is er een taakverdeling gemaakt. Zo is er 

bijvoorbeeld het beheer van de Whatsapp groep die uit 

98 personen bestaat. Daarnaast heeft de buurtpreventie 

Componistenbuurt sinds december vorig jaar een 

‘waakhondengroep’. Met name hondenuitlaters hebben 

daarbij een belangrijke rol. Het buurtpreventieteam 

houdt ook twee keer in het jaar een ‘voetjesactie’, waarbij 

ze aangeven: hier had een inbreker kunnen staan. 

Verder helpt het clubje de politie met verkeerscontroles. 

Er is regelmatig contact met de wijkagent. Bijvoorbeeld 

via Twitter of e-mail.

Maar wat kan er nog beter aan de buurtpreventie? “Er 

moet meer draagvlak komen. De grote vraag is hoe 

je meer mensen kan betrekken. Mensen moeten zich 

verantwoordelijker voelen voor de buurt,” oordeelt Ivo. 

Het valt hem daarbij vooral tegen dat er mensen zijn 

die vinden dat ze niets hoeven te doen, omdat anderen 

het al oplossen. Hij heeft ook een kleine tip voor de 

gemeente. Zo mag er van hem een bezemwagen achter 

de glasophaalwagen rijden bij de Van Oerslaan of moet 

de glasboer zelf de plek schoonvegen van glasscherven. 

Verder mag de Van Oerslaan anders worden ingericht, 

want de straat is al zo’n dertig jaar hetzelfde. De 

betrokken Oosterhouter hoopt verder dat er meer 

mensen zullen opstaan die iets voor de wijk willen 

betekenen. Ivo: “Het is ieders verantwoordelijkheid om 

de buurt in de gaten te houden en dingen te signaleren. 


