
Steenbergen “Noord op Slot” 

 
Op vrijdagavond 18 oktober heeft Buurtpreventieteam “StrieneNoord”, in samenwerking met Politie 

en Boa’s, een zichtbaarheidsactie in onze wijk gehouden. De actie werd georganiseerd om de 

veiligheid in de wijk te vergroten. En tevens de goede samenwerking tussen de Buurtpreventie, 

Politie, Boa’s en Gemeente te benadrukken. 

We kwamen bij elkaar in de boerderij van Jan van den Bergh, in een ruimte die prima voor het doel 

geschikt was. Onder het genot van een bakje koffie en/of thee met heerlijke koekjes en cake, 

beschikbaar gesteld door “Heavensfood” werd met iedereen kennisgemaakt. 

 

Verrassend was, dat we buiten de aanwezigheid van Politie, Boa’s en een vertegenwoordiger van 

StrieneZuid, ook aandacht kregen van  Burgermeester Ruud van den Belt en de Adviseur Openbare 

Order en Veiligheid, Jürgen Peijs. Hun aanwezigheid werd door iedereen als een waardering voor hun 

(vrijwilligers) werk ervaren. 

We beginnen de avond met een welkomstwoord van Leen Delwel, één van de coördinatoren van 

“StrieneNoord. 

 Daarna volgde een korte toespraak van burgemeester van den Belt, waarin hij zijn waardering 

uitsprak voor alle “Buurtpreventieteams” van de Gemeente Steenbergen, en hun bijdrage aan het 

veiligheidsgevoel van alle Steenbergenaren.  



Hierna volgde de briefing door de Politie. Er worden teams samengesteld die gaan lopen, gaan 

fietsen en die deel gaan nemen aan een alcoholcontrole. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan 

fietsverlichting door op strategische plaatsen de fietspaden te voorzien van de tekst “Zet je licht 

aan”. 

Door hobby fotograaf en lid van team “StrieneNoord” Stefan Houtepen, worden er wat plaatjes 

geschoten gedurende de avond, waar we heel blij mee waren. 

 

 

Iedereen wordt welkom geheten door de coördinator van “StrieneNoord” 

 

 

Burgemeester Ruud van den Belt spreekt zijn waardering uit voor de Buurtpreventie teams 



 

Politie doet de briefing voor de avond. 

 

 

Een aantal deelnemers aan deze actie 



 

Controle aan de rondweg 

 

 

Het onder de aandacht brengen van het belang van goede fietsverlichting. 



 

Ook de loopteams spreken indien nodig mensen aan. 

 

Wij kunnen spreken van een zeer geslaagde actie, die zeker voor herhaling vatbaar is.  

Als Buurtpreventie “StrieneNoord,” spreken we onze speciale dank uit aan Politie, met name onze 

wijkagenten die dit alles georganiseerd hebben, de Boa’s en Gemeente Steenbergen.  

Ook brengen we onze dank uit aan Jan van den Bergh voor het beschikbaar stellen van de ruimte in 

zijn Boerderij, www.Heavensfood.nl voor de sponsoring van de versnaperingen en Stefan Houtepen 

voor de fotografie en natuurlijk aan al onze Vrijwilligers, van het Buurtpreventieteam van 

“StrieneNoord,” die allen hun “grote inzet” hebben getoond. DANK DAAR VOOR !!! 

 


