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BESCHRIJVING BUURTENT 

 

Slachtoffers van een woninginbraak en omwonenden worden kort na de inbraak (binnen 48 uur) 

uitgenodigd voor preventieadvies in hun straat om te voorkomen dat ook omwonenden slachtoffer 

worden van inbraak. Dat biedt meteen gelegenheid om te spreken over veiligheid en andere 

buurtaangelegenheden. De bijeenkomst is laagdrempelig en vindt plaats in een tent, de BuurTent. En 

uitgebreide beschrijving van de procedure en een beknopte lijst met succesfactoren en tips vindt u in de 

bijlage ‘procedure BuurTent’. 

 

Analyse 

Op basis van analyse bleken er in Tilburg zes hotspotgebieden te zijn waar verhoudingsgewijs veel 

woninginbraken voorkomen. Daarnaast bleek uit een wetenschappelijke studie dat sprake is van 

besmettelijkheid1 van woninginbraken in Tilburg. Besmettelijkheid van woninginbraken heeft betrekking 

op inbraken die binnen korte tijd volgen op andere inbraken in dezelfde omgeving, vaak in dezelfde type 

woningen in de straat. Besmettelijke woninginbraken worden vaak gepleegd door daders die lokaal 

bekend zijn. Verder bleek uit literatuurstudie dat preventieadviezen vooral effectief zijn wanneer deze 

gericht worden gegeven aan specifieke risicogroepen en na direct slachtofferschap, omdat mensen vaak 

pas na een inbraak gemotiveerd zijn om preventieve maatregelen te treffen2.  

BuurTent 

Bij een woninginbraak waarbij het risico op besmetting als hoog wordt ingeschat, wordt in de week na de 

inbraak een informatieavond georganiseerd in nabijheid van het plaats delict. Bewoners ontvangen een  

zogenoemde besmettingsbrief en krijgen een uitnodiging om naar de BuurTent te komen. Het doel van 

de BuurTent is het creëren van bewustwording van inbraakrisico's en het creëren van extra alertheid. 

Daarnaast ontvangen bewoners preventieadviezen en aanbevelingen voor het verbeteren van hang- en 

sluitwerk. De tent draagt bij aan het vergroten van sociale verbondenheid in de buurt. 

Het analyseren, voorbereiden en uitvoeren van de informatieavond gebeurt door de Taskforce Tilburg 

Veilig (TFTV)3 in samenwerking met medewerkers van een re-integratiebedrijf. Naast de BuurTent blijft 

                                                           
1In 2012 is door Peeters e.a , Beijers en Van der Kemp (2012) onderzoek gedaan naar herhaald 

slachtofferschap en de besmettelijkheid van woninginbraken in Tilburg. Op basis van analyse van 

woninginbraken in de periode 2006-2011 tonen zij aan dat er in Tilburg sprake is van een substantieel 

verhoogd risico van inbraak rondom en kort na een eerder inbraak.  Uit deze studie blijkt dat het een 

veelbelovende formule is om kort op de inbraak de omliggende woningen in een hotspotgebied, dan wel een 

near repeat-gebied (waar de verwachting van een risicogebied wordt gecreëerd op basis van één incident) te 

voorzien van preventieadvies omdat is onderzocht dat binnen twee weken na een woninginbraak en binnen 

tweehonderd meter van deze inbraak er een hoger aantal woninginbraken te zien is dan verwacht. (Peeters, 

M., Beijers, W. & Kemp, J. van der  (2012). Besmettelijkheid van woninginbraak, analyse van woninginbraken in 

Tilburg. Reeks Criminologie: nr. 8. Amsterdam: Vrije Universiteit.) 

 
2 Peeters, M., Elffers, H., Kemp, J. van der & Beijers, W. (2011). Evidence based aanpak van woninginbraken. 

Enkele voorstellen voor een intensievere aanpak van woninginbraak op basis van een inventarisatie van de 

criminologische literatuur. Reeks Criminologie: nr 4. Amsterdam: Vrije Universiteit.  

 
3 De Taskforce Tilburg Veilig (TFTV) is in 2009 in de gemeente Tilburg van start gegaan. Het is een 

samenwerkingsovereenkomst tussen Politie en gemeente Tilburg met de ambitie om in de veiligheidsketen 
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de gemeente ook andere middelen en maatregelen inzetten, zoals surveillance en aanpassingen in de 

ruimte (denk aan verlichting, brandgangen en achterommetjes). De focus ligt daarbij op de hotspot-

gebieden. 

 

Ontstaan van de BuurTent 

Het project BuurTent is gestart als een pilot in twee wijken die door de gemeente zijn aangewezen als 

aandachtsgebied. Deze wijken met veel stempelbouw zijn extra gevoelig voor woninginbraken, vooral in 

2009 en 2010 zijn er veel inbraken gepleegd. Het terugdringen van woninginbraken was dan ook één van 

de speerpunten in het plan van aanpak voor deze wijken. Vanaf 2011 is extra ingezet op het voorkomen 

van woninginbraken. Het idee van de BuurTent is geboren toen bleek dat de alleen de inzet van 

preventieteams na inbraken te tijdrovend zou zijn. Vanaf november 2012 zijn de Taskforce, 

wijkagenten, medewerkers van het re-integratiebedrijf, vrijwilligers van de buurtpreventie en de 

gemeente aan de slag gegaan met een aanpak die specifiek gericht is op het voorkomen van 

'besmettelijke' woninginbraken. De keuze voor een tent hangt samen met het feit dat de politie ook 

tenten plaatst op een plaats delict; het trekt de aandacht. De tent is zichtbaar in de wijk voor bewoners 

én potentiele daders. Buurtbewoners krijgen een uitnodiging om te komen ‘buurten’.   

 

Resultaten pilot 

Wanneer het aantal woninginbraken in de betreffende wijken tijdens de periode november 2012 tot mei 

2013 wordt vergeleken met voorgaande jaren is er een daling zichtbaar van ruim 27%. Hoewel het aantal 

inbraken in de hele gemeente stijgt, is er in die periode in deze wijken juist sprake van een daling.  

 

Voor dezelfde periode geldt dat het aantal aanmeldingen voor Burgernet in deze wijken is gestegen met 

41%, tegenover een stijging van 34% voor heel Tilburg. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er in de 

betreffende wijken relatief veel mensen wonen die weinig actief zijn op en met sociale media. 

Kracht van de inzet direct na het plegen van een inbraak is dat het ijzer wordt gesmeed als het nog heet 

is. De impact van de inbraak is nog groot en buurtbewoners willen dit graag met elkaar bespreken en zijn 

eerder geneigd maatregelen te treffen. Ook is gebleken dat bewoners beter op gaan letten na de inzet 

van de BuurTent, juist omdat de inbraak zo dichtbij is gepleegd. Het heeft  ook geleid tot efficiënter 

werken doordat het buurtonderzoek en de nazorg mee worden genomen in het proces. Dit levert naast 

bovenstaande successen ook een besparing op van capaciteit bij de politie.  

 

De ervaringen van zowel bewoners als partners met de BuurTent zijn zeer positief. De opkomst is over 

het algemeen goed, gemiddeld 40 tot 60% van de genodigden. Dit komt neer op 15 tot 35 bezoekers per 

avond. Burgers zijn blij met de informatie die gegeven wordt en spreken die waardering ter plaatse uit. 

Voor de politie (wijkagenten) is de BuurTent een goed middel om tevens andere signalen uit de wijk te 

krijgen of uitleg te geven.  

Doorontwikkeling 

Gezien de goede resultaten in de betreffende wijken wordt het concept van de BuurTent nu uitgerold in 

heel Tilburg. Ook omliggende gemeenten kunnen een beroep doen op de BuurTent, met dien verstande 

dat daar de plaatselijke politie, gemeente en buurtpreventieteams aan zet zijn. Inmiddels hebben drie 

omliggende gemeenten gebruik gemaakt van de BuurTent.   

 

Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een nazorg-programma, waarbij twee nazorg-

medewerkers worden ingezet nadat de bijeenkomst in de BuurTent heeft plaatsgevonden. Deze 

medewerkers richten zich vooral op nazorg richting de bewoners en toezicht op de genomen 

maatregelen in de wijken. Concreet houdt dit in dat in de week nadat de BuurTent in een wijk heeft 

                                                           

aan de voorkant te interveniëren en hiermee de criminaliteitsproblemen, criminaliteitsrisico’s en overlast 

daadwerkelijk te verminderen. In de TFTV werken 6 hoofdagenten en 6 Boa's van de gemeente samen.  
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gestaan, deze medewerkers huis-aan-huis bezoeken afleggen en navragen of er onduidelijkheden zijn 

(met oog op verbetering procedure en uitingen), wat de bewoners hebben veranderd en welke adviezen 

zij hebben opgevolgd. Ook dragen de medewerkers, indien nodig, alternatieve oplossingen aan.  

Aanpak woninginbraken Tilburg 

De gemeente bepaalt vanuit haar regierol en in gezamenlijkheid met partners de aanpak van 

woninginbraken. De gemeente Tilburg doet dit op basis van een delictgerichte, gebiedsgerichte en 

persoonsgerichte aanpak, die is vastgelegd in de kadernota 'Tilburg Veilig'. De integrale aanpak wordt 

concreet uitgewerkt door de zogenaamde WOS-werkgroep (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) 

waarin politie, gemeente en Openbaar Ministerie samenwerken onder voorzitterschap van de gemeente. 

Deze werkgroep baseert de aanpak op basis van integrale (trend)analyses op de thema's woninginbraken, 

overvallen en straatroof. De inzet van de BuurTent is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak 

van woninginbraken in de gemeente Tilburg. 


