
We moeten er samen staan 
  
Mijn naam is René Janssen en ik ben sinds 5 september de vaste 
wijkagent voor het gebied Born-Buchten-Holtum, Bottleneck 
bedrijventerrein en aanspreekpunt voor Nedcar. Samen met 
wijkagent Arno Goossens ben ik ook nog verantwoordelijk voor het 
gebied Graetheide, Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven, 
Schipperskerk. 
  
Ik ben geboren in het dorpje Borgharen en sinds 2007 ben ik 
werkzaam bij de politie. Eerst in Helmond en sinds 2016 in de 
Westelijke Mijnstreek. 
  
Mijn motto is dat we er samen moeten staan. 
De politie kan het niet allemaal alleen af. 
Zonder hulp van de burgers redden we het niet. 
Ik zal zeker mijn best doen om samen de problemen op te lossen. 
Echter weet ik ook, dat ik het nooit voor iedereen goed kan doen. 
  
Ik heb geen vaste dagen dat ik in de wijk aanwezig ben, dat hangt namelijk af van de diensten die ik 
moet draaien voor de afdeling.Maar tijdens de zogenaamde noodhulp-diensten voor de afdeling, 
probeer ik toch zaken van de wijk op te pakken. 
De dienstverbanden zijn: 
Vroege diensten van 07.00 uur tot 16.00 uur, 
Middag diensten van 14:00 uur tot 23:00 uur, 
Openbare orde diensten van 20:00 uur tot 05:00 uur en 
Nacht diensten van 22:00 uur tot 07:00 uur, zijn 
  
Ik ben het gemakkelijkst te bereiken via de site van de politie, te weten: 
  
www.politie.nl 
Daarna naar ‘mijn buurt’, ‘wijkagent’ en op het icoon van de politieagent klikken, waardoor mijn naam 
naar voren komt. 
Dan klikken op meer informatie en dan verschijnt een formulier dat ingevuld dient te worden. 
  
Ik krijg dan vanzelf een bericht in mijn mailbox en zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 
Dat zou een aantal dagen/weken kunnen duren, gezien het feit dat ik ook nog gewoon de noodhulp 
diensten moet uitvoeren en ik ook af en toe vrije momenten heb. 
  
Zien jullie echter iets gebeuren in de wijk, schroom dan niet te bellen met de politie onder 
telefoonnummer 0900-8844. Bij spoedmeldingen natuurlijk bellen naar 112. 
  
Ik heb ook een Instagram-account: Wijkagent Born-Buchten-Holtum. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
René Janssen 
Wijkagent Born - Buchten - Holtum 
Aanspreekpunt NedCar 
  
Politie Limburg 
Basiseenheid Westelijke Mijnstreek 
Afdeling Sittard 
Postbus 1230 
6201 BE Maastricht 
  
Bezoekadres: 
Stationsplein 18 
6131 AT Sittard 
0900-8844 


