Uw Wijkagent: Jan Gouda

Aan de bewoner(s) van Born

Geachte bewoner(s),
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Jan Gouda en ik ben met ingang van
augustus 2006 uw wijkagent.
De politie in Zuid Limburg wil haar aanwezigheid en aanspreekbaarheid in de wijken
en buurten vergroten. Met onze reorganisatie hopen wij beter te kunnen reageren op
de wensen van u als wijkbewoner. Door de nieuwe opzet kunnen wij als wijkagenten
en wijkteams sneller inspelen op specifieke problemen in onze woonwijken en
daarmee de veiligheid en de leefbaarheid proberen te verhogen.
Elke wijk in Sittard-Geleen heeft een eigen wijkagent. Deze wijkagent met zijn team
staat zoveel mogelijk met ‘twee benen in zijn eigen wijk of buurt’ en werkt vanuit een
wijkteam. Voor Hondsbroek-Aldenhof is dat: Wijkteam 4.
Klachten, opmerkingen of aanbevelingen die bij ons binnenkomen worden tijdens het
Operationeel Overleg besproken en waar mogelijk wordt er gezocht naar oplossingen
voor problemen. Het buurtplatform fungeert als “woordvoerder van de wijkbewoners”.
Voor uw problemen en meldingen in de wijk Hondsbroek-Aldenhof kunt u dan ook
contact opnemen met iemand van het buurtplatform of met een medewerker van
politie-wijkteam 4.
Als ik zelf (b.v. bij vakantie) afwezig ben, zullen de zaken op een zelfde uniforme
wijze door mijn collega-wijkagenten worden opgepakt en - indien nodig - direct
worden afgehandeld. Mijn collega’s zullen mij hiervan in kennis stellen om te
voorkomen dat informatie of gebeurtenissen uit de wijk aan mij voorbijgaan.
Wijkteam 4, verantwoordelijk voor het Stadsdeel Born – Buchten – Holtum – Obbicht
– Grevenbicht – Einighausen - Guttecoven en Limbricht bestaat uit 17 politiemensen.
Deze politiemensen realiseren de politiezorg in de wijk. Wij zijn dus allemaal
wijkagent en ik ben verantwoordelijk en aanspreekbaar voor deze politiemensen. Ik
voel mij door deze manier van werken gesteund door de rest van de
politieorganisatie.

Met veel enthousiasme zal ik in de wijk werken en ik hoop dat we met z’n allen onze
wijken leefbaar en veilig kunnen houden! Sociale controle, zelfredzaamheid en zeker
ook verdraagzaamheid zijn hierbij belangrijke termen! Samen met mijn collega’s zal
ik mijn uiterste best doen om problemen snel aan te pakken, zodat u veilig en prettig
kunt wonen in onze wijk.
Ik verheug mij op een prettige samenwerking en vertrouw erop zo een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren aan uw woon- en leefplezier,
Vriendelijke groeten en tot in de wijk,
Uw wijkagent,
Jan Gouda

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de politie of strafbare
feiten dan kunt natuurlijk altijd terecht in het politiebureau aan het Stationsplein 18 te
Sittard
Ik ben zelf telefonisch te bereiken via het landelijke telefoonnummer voor de
Nederlandse politie: 0900 – 8844.
Hier kunt u vragen naar Jan Gouda van bureau Sittard of bij afwezigheid naar een
van mijn collega’s van Team 4.

