
Bewonersavond
15 september 2015



programma

• Mededelingen
• Speelvoorzieningen in Zegge
• Buurtpreventie; Zegge Alert
• Veilige OL Vrouwestraat
• Consequenties aanleg Rondweg Oudenbosch en Verbindingsweg 

Majoppeveld – Borchwerf
• Wonen voor jong en oud inclusief toelichting collectief 

opdrachtgeverschap



Mededelingen

• Gesprek met Breda International Airport
• Gesprek met den Ouden 
• Vrijwilligers dorpspark; burendag 27 september
• Kerstmarkt voorzien op zaterdag 12 december 
• Dorpsraad



Speelvoorzieningen



Nieuw trapveldje

• Huidig trapveldje ‘Venus-veld’ komt te vervallen
• IDOP afspraak; nieuw trapveldje
• Locatie; Kapelstraat
• Mogelijk een alternatieve locatie



Buurtpreventie; Zegge Alert





!ALERT|Zegge
Burgers alarmeren politie EN elkaar



!ALERT|Zegge
• ! ALERT | Zegge is een initiatief van Buurtpreventie Zegge. 

• Ondersteund door Dorpsraad Zegge, Gemeente Rucphen en 
wijkagent Jeroen Welling 

ZZ



WhatsApp
• Om mee te kunnen doen is het noodzakelijk dat u in het bezit 

bent van WhatsApp.

• Alle meldingen zijn eerst gedaan via 112.

 
• Hierna schakelen we ! ALERT | Zegge in.



! ALERT | Zegge = SAAR
• S    Signaleer
• A    Alarmeer politie via 112.
• A    App om je melding bekend te maken aan je groep (alleen 

actuele melding*)
• R    Reageer**.



Wat niet | Wat wel
• *  inbraken en poging tot inbraken waarbij geen dader(s) in 

beeld zijn, horen niet thuis op deze groep.
• ** Stap naar buiten en ga bijvoorbeeld een gesprek met de 

betreffende persoon aan. De bedoeling is om van de 
verdachte zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit 
veilig kan, zonder risico's! 



1000 ogen Ede

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v
=5_PIoX6PAMs

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5_PIoX6PAMs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5_PIoX6PAMs


WhatsApp groepen
• ! ALERT | Zegge bestaat uit:

• Wijkgroep: ! ALERT | zegge noord  ,    ALERT zegge 
zuid , ALERT Meulekwartier .                  

• Hoofd Regiegroep: Buurtpreventie Zegge



Wijkgroep (bijv !ALERT|Kerkplein

• Bestaat uit maximaal  deelnemers die in één en de zelfde 
wijk wonen / werken. 

• Indien de groep groter dan 40 leden is,  zal er een nieuwe 
Wijkgroep aangemaakt worden.



Sub Regiegroep
• 3 - 4 personen uit één wijkgroep. Zitten in de Wijkgroep EN 

Hoofd Regiegroep.



Hoofdregiegroep !ALERT|Zegge 
• De leden van de Sub Regiegroepen zitten in deze groep, 

alsmede de coördinator en zijn vervanger(s) van 
Buurtpreventie Zegge. Deze zijn ook bevoegd om andere 
leden toe te voegen.



Hoofdregiegroep !ALERT|Zegge 
• Bij een melding vanuit een Wijkgroep

(bijvoorbeeld ! ALERT  zegge zuid) kan een lid van de Sub Regiegroep de 
melding kopiëren en plaatsen in de Hoofd Regiegroep ! 
buurtpreventie | Zegge.

• deze leden kunnen dan deze evt kopiëren en weer plaatsen 
in hun eigen Wijkgroep (bijvoorbeeld ! ALERT  zegge noord)

• Theoretisch kunnen we de verdachte zo volgen.



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

1. Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar.

2. Deelnemers zijn woonachtig en/of gevestigd in Zegge.

3. ! ALERT | Zegge is een initiatief van Buurtpreventie Zegge. 
De politie komt ALLEEN in actie na een melding via 112.



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

4. SAAR
• S    Signaleer
• A    Alarmeer politie via 112.
• A    App om je melding bekend te maken aan je groep 

(alleen actuele melding*)
• R    Reageer**.



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

• 5. Meldt zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement;
• -  Geslacht
• -  Huidskleur
• -  Lengte
• -  Gezicht
• -  Kleding (scan de persoon | boven naar beneden | 

bijzonderheden)



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

• -  Voertuig(en) 

(Kleur | Merk | Type | Kenteken) 

(Het versturen van foto(s), via de App, van een verdachte en/of 
voertuig mag alleen tbv verstrekken signalement)



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

• 6. Laat via de melding weten dat 112 gebeld is. Voorkom een 
regen van 112 meldingen.

• 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken - schelden - 
discrimineren etc.

• 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels / 
wetten.



DEELNEMERS | VOORWAARDEN | SPELREGELS

• 9. Gebruik ! ALERT | Zegge alleen waar het voor bedoeld is.

   Niet voor onderlinge contact / privé berichten.
• 10. Informatie die u verkrijgt via !ALERT|Zegge mag u niet 

verder verspreiden. (Dus ook niet via social media)



AANMELDEN
• Aanmelden voor !ALERT|Zegge kan via 

edwinverstraten1809@gmail.com
• of via de leden van de buurtpreventie.



Vragen ?



Veilige OL Vrouwestraat



Consequenties rondweg en 
verbindingsweg



Rondweg Oudenbosch



Rondweg Oudenbosch



Rondweg Oudenbosch



Rondweg Oudenbosch

• Samenvattend:
• Er is vertraging in oplevering
• Fietspad naar Galgestraat via Zeggeweg over Rondweg
• Verwachting; Zeggeweg in de toekomst minder druk  
• Gedurende de bouw omleidingen
• Omleiding ook over Zegge
• Nog geen toestemming gemeente Rucphen over omleiding



Verbindingsweg



Verbindingsweg: Nelson 
Mandelaweg
• Zorgen over verkeersdruk op Lage Zegstraat
• Zorgen om afwikkeling verkeer op viaduct OL Vrouwestraat

 Gesprek met gemeente Rucphen
 Maatregelen; meten verkeersdruk en voor nu plaatsen borden 

‘verboden vrachtverkeer’.
 Maatregelen in de toekomst afhankelijk van overlast 



Wonen voor jong en oud

• Zegge Oost

• Hooghei

• Venus Veld

• Café Sep



Schetsen Café Sep





Insteek dorpsraad

• Voor de leefbaarheid is een goede woningaanbod van groot belang
• Doelgroepen; jong én oud
• Wij zijn geen ontwikkelaar/ bouwonderneming => initiatieven 

ontplooien en stimuleren
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