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Buurtpreventieteam “StrieneNoord” 
 
 

 
De meeste meldingen van februari zijn inmiddels opgelost. 
In januari zijn er 25 rondes met 2 personen gelopen of gefietst door onze vrijwilligers!   

BEDANKT !!  
 

 
Meldingen van de maand maart 2022: 

 
 

67510 3-tal straatlantaarns in de straat Binnenvest werken niet. (Lantaarnpaal. 1, 9, 3) 
Afgehandeld actie uit naar de aannemer 
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67647 in de bocht Arnold van Lieropstraat- Koos Veraartstraat ( begin fietspad naar 
Nassaulaan)  tegels weggezakt. Afgewerkt 14-03-2022 

 
 
 
67711 Wederom rood-wit paaltje niet teruggeplaatst op doorgang van Watertorenweg naar 
fietspad Dinteloordseweg.. Afgehandeld. 15-3-2022. 
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Een team viel op dat er maar liefst 17 extra personenauto’s in Oude Saag buiten de vakken 

geparkeerd staan. Alle vakken voorzien van een P-tegel waren ook vol. Dit geeft wel aan dat de 
parkeerdruk aldaar (te) hoog is. Overigens stonden de extra auto’s niet noemenswaardig gevaarlijk / 
hinderlijk geparkeerd. Genoeg vrije ruimte voor o.a. hulpdiensten. Wij gaan dit meenemen in een 
volgende schouwronde. 
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Zie ook het filmpje van Jongerenwerk Steenbergen 

https://www.youtube.com/watch?v=d-zc4qCZCkY&t=40s 

 
Op vrijdag 25 maart, in de avonduren van 19.30 – 20.30 uur, werd in Steenbergen Zuid het 
spel “Boef in de Wijk” gespeeld. Dit spel was speciaal voor de jeugd georganiseerd, met als 
doel de jeugd op speelse wijze bekend te maken met het Politiewerk.  
“Boef in de Wijk” brengt gemeente, politie en burgers op een laagdrempelige manier met 

elkaar in contact. Daarbij is het een leerzame interactieve actie om mensen bewust te maken 

van verdacht gedrag en verdachte situaties. 

Het spel was georganiseerd en werd begeleid door de Jeugdagenten van Bergen op Zoom. 
Er deden 30 kinderen mee met daarnaast ook veel ouders en begeleiders. Dat er ouders en 
begeleiders bij waren was niet geheel overbodig, daar het voor enkele kinderen best wel 
spannend was dit spel te spelen. Maar vooral de drang om de boef te ontmaskeren was bij 
de kinderen het grote doel. 
 
Natuurlijk waren er ook spelregels aan dit spel verbonden, zoals niet aan eigendommen van 
de bewoners komen en niet het erf van de bewoners betreden. Er werd toegezien door leden 
van Buurtpreventie “StrieneZuid”, Jeugdagenten en de Wijkagenten en Boa’s op de 
spelregels. 
 
De twee Buurtpreventie Coördinatoren van StrieneNoord waren door de Wijkagenten van 
Steenbergen uitgenodigd om ervaring op te doen voor een eventueel vervolg van dit spel in 
Steenbergen Noord. Waar graag gebruik van werd gemaakt. 
 
Voor de jeugdige deelnemers waren door de organisatie 3 prijzen beschikbaar gesteld. Deze 
werden verloot onder de deelnemertjes. Natuurlijk waren de winnaars hier ontzettend blij 
mee. Maar ook de andere deelnemertjes waren door de Jeugdagenten niet vergeten, zij 

“Boef in de Wijk”, in Steenbergen Zuid. 
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deelden na afloop van het spel diverse versnaperingen aan hen uit, wat natuurlijk door de 
jeugd zeer werd gewaardeerd. 
 
Uiteindelijk was het bijna alle deelnemers gelukt de Boef te ontmaskeren. Er werd gebruik 
gemaakt van Instagram om de deelnemertjes naar de Boef te geleiden. Dit was heel goed 
gekozen door de wedstrijdleiding, ”Insta“ is voor de jeugd gesneden koek zoals wel bleek.  
 
Na de prijsuitreiking was er voor de jeugdige deelnemers de mogelijkheid om te ervaren hoe 
het voelt om in echte boeien te worden geslagen en een politieauto van binnen en van buiten 
te bekijken. Er werd natuurlijk veel gebruik van gemaakt door de jeugd. Deze afsluiting werd 
door jeugd en ouders eveneens zeer positief beoordeeld. Hulde voor onze wijkagenten !!  
 
Het was voor allen een zeer geslaagde avond, met dank aan: 

▪ Wijkagenten Steenbergen 
▪ Jeugdagenten 
▪ Boa’s 
▪ Buurtpreventie Steenbergen 
▪ Jongerenwerk 
▪ Gemeente Steenbergen 

 

 
 
   

 
 

Boven en onder: Een aantal medewerkers van “Boef in de Wijk” 
 

Foto links: Na afloop 

van deze bijzondere 

speurtocht was er voor 

de jeugdige 

deelnemers de 

mogelijkheid om te 

ervaren hoe het is om 

door een echte agent 

in de boeien te worden 

geslagen!! 
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Coördinatoren Buurtpreventieteam  “StrieneNoord” 
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