Introductie nieuwe wijkagenten:
Alex Velda en Carina van der Werf

Nieuwe wijkagenten voor Súdwest-Fryslân.
Wij stellen ons graag aan u voor!
Súdwest -Fryslân heeft nieuwe wijkagenten voor de dorpen en steden: Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum,
Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns en Workum. Alex Velda en Carina van der Werf houden toezicht op dit gebied en werken
eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden.
Wij werken met veel plezier in ons werkgebied. Als wijkagenten zijn wij in de wijk te vinden. Wij willen graag aanspreekbaar zijn
voor de inwoners van ons wijkgebied, want jullie weten als geen ander wat er speelt en leeft in de wijk. Jullie zijn de ogen en oren
van de politie. Als wijkagent zijn wij de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Ons werk speelt zich deels op straat en
deels achter de schermen af. Hierin werken we samen met een heel team van collega’s. Wij zijn voor de bewoners een eerste
aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Ook zijn wij werkzaam in de noodhulp (112-meldingen) en
op zaterdagnachten wanneer horecagelegenheden open zijn.
Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijkgerelateerde vragen bij ons terecht. Wij voeren onze werkzaamheden uit
vanaf het basisteam Sneek (ook te volgen via de Facebookpagina Politie Sneek e.o.). Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer
0900-8844 (lokaal tarief). Als we niet aanwezig zijn, kunnen buurtbewoners een bericht voor ons achterlaten. Als u direct politie
inzet nodig heeft, kunt u meldingen kwijt via 112 (spoedmeldingen/heterdaadsituaties) of 0900-8844. Wij werken vanuit het
politiebureau van Koudum (Tjalke van der Walstraat 32, 8723 CA Koudum) en Bolsward (Hichtumerweg 19, 8701 PG Bolsward).
Wij werken in onregelmatige diensten en zullen z.s.m. antwoorden als u een bericht voor ons heeft.
Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Die richt zich op de aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, ondermijning (niet zichtbare criminaliteit), milieu en verkeer. In samenwerking met
collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd, werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten
van de veiligheid in uw wijk of buurt. Daarnaast onderhoudt de wijkagent contact met partners zoals de gemeente,
welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt
overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen
verantwoordelijk voor zijn. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Daarnaast willen we jullie wijzen op het
oprichten van de buurtpreventie app, deze is al meerdere malen effectief gebleken! Voor informatie raadpleeg de website:
https://wabp.nl/nl
Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact met ons op of als u ons ziet
lopen/fietsen/rijden, spreek ons gerust aan! Wij werken graag met jullie aan een veilige leefomgeving!
Graag tot ziens!
Carina van der Werf en Alex Velda

Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de
wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

