
V E R K L A R I N G  

Hierbij verklaren onder getekenden, woonachting in de Jan van Valkenburgstraat te Born, dat ze 

allen graag willen aansluiten bij “Veilige Buurt”. 

Deze Nederlandse organisatie komt op voor een veilige buurt in de gemeenten in Nederland. (zie 
veilige buurt.nl). Dit is vergelijkbaar met whats app buurt preventie, echter heeft deze organisatie 
meer voordelen en een andere opzet. 
 
Alle bewoners van de Jan van Valkenburgstraat te Born hebben interesse zich hierbij aan te sluiten 
en zijn zelfs bereid om mee te betalen aan de borden, die alsdan op de lantaarnpalen zullen komen. 
 
Wij zijn zeer verbaasd, dat we toen we onze actie meldden bij de gemeente en we in eerste instantie 
aangaven eventueel zelf aan de borden wilden meebetalen, dit door de gemeente werd afgewezen. 
We mochten de borden van “veilige buurt” niet bestellen. Voorts werd van de zijde van de gemeente 
medegedeeld, dat indien we de borden toch zouden ophangen deze door de gemeente verwijderd 
zullen worden.  
 
Hierover is o.a. mailcontact geweest met de afdeling van de buurtpreventie. Wel wilde men van de 
buurtpreventie bekijken of misschien een bord van whats app zou kunnen worden opgehangen. Dit 
lijkt ons echter geen goede keuze. 
 
Omdat het laatste contact nu alweer ongeveer 1 maand geleden is en er door ons verder niets meer 
van de gemeente is vernomen, wenden we ons thans tot de plaatselijke politiek. 
 
De organisatie veilige buurt timmert in Nederland hard aan de weg om hun initiatief in heel 
Nederland door te kunnen voeren. Enkele grotere steden zijn daardoor reeds over gegaan van 
whatts app naar veilige buurt. We begrijpen derhalve als bewoners niet waarom dit door de 
gemeente Sittard-Geleen wordt tegengehouden. 
 

Naam:   Adres/woonplaats:   Handtekening: 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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