
 

 

 

 

Januari 2018 

Een nieuwe website 

In januari 2018 hebben wij de nieuwe website moerkapelle.zuidplasveilig.nl in gebruik 

genomen. Hier vindt u informatie van Buurtpreventie Moerkapelle over onder andere de 

BuurtApp, de buurtpreventierondes, plaatsen wij nieuwsberichten en geven wij preventietips. 

Met de komst van deze website, kunnen wij nu ook nieuwsbrieven versturen. De intentie is om 

4 nieuwsbrieven per jaar te versturen en bij eventuele speciale gelegenheden een extra 

nieuwsbrief. 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet ontvangen? 

U kunt zich onder aan deze nieuwsbrief uitschrijven.  

Heeft u meerdere nieuwsbrieven op één mailadres ontvangen, gebruik dan niet de "uitschrijf" 

optie, maar stuur ons een mailtje: moerkapelle@zuidplasveilig.nl. 

Heeft u deze nieuwsbrief niet direct van ons in uw mail ontvangen? 

Wij hebben niet van alle deelnemers een (juist) mailadres, of misschien bent u nog niet bij ons 

aangemeld. Uw gegevens aanvullen of u aanmelden voor de BuurtApp of 

buurtpreventierondes kan via de aanmeld button op onze website 

moerkapelle.zuidplasveilig.nl. 

Enthousiaste vrijwilligers 

Buurtpreventie Moerkapelle is een burgerinitiatief dat wordt gesteund door Gemeente 

Zuidplas en onze wijkagenten van politie Waddinxveen-Zuidplas. Wij draaien volledig op 

enthousiaste vrijwilligers en onze preventieve werking is er alleen als er ook enthousiaste 

deelnemers zijn.  



 

 

 

BuurtApp 

Om de sociale controle in Moerkapelle te vergroten, is in 2015 het initiatief genomen om een 

BuurtApp op te zetten. Hoe meer mensen er deelnemen aan deze BuurtApp, hoe meer ogen er 

mee kijken tijdens een verdachte situatie! 

De BuurtApp is uitsluitend bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties en aan de 

deelname zijn regels verbonden. We bedoelen het allemaal goed, een loslopende hond, een 

gevonden sleutelbos, maar de ervaring leert dat mensen zich uit de BuurtApp verwijderen 

omdat dit niet is wat zij voor ogen hadden toen ze zich hadden aangemeld en dat is niet de 

bedoeling. 

De beheerders van de BuurtApp groepen zullen er op toezien dat deze regels worden 

nageleefd, maar zij zijn ook vrijwilligers met een baan, een gezin enz. houd hier rekening 

mee!  

 

 

Kijk op onze website voor de BuurtApp regels!  

Hier vindt u ook een uitleg hoe u een bericht op onze Facebook pagina kunt plaatsen. 

In alle straten van Moerkapelle is er een BuurtApp groep 

In totaal hebben we 20 BuurtApp groepen, variërend in enkele straten, combinaties van straten 

en een aparte BuurtApp groep voor de winkeliers. 



 

 

Ook voor Jonge Veenen fase 2 zijn er 2 beheerders gevonden . Ook al moeten daar de meeste 

huizen nog opgeleverd worden, u kunt zich nu al aanmelden!  

 

Buurtpreventierondes 

Het team van buurtpreventie lopers in Moerkapelle, bestaat momenteel uit circa 29 

vrijwilligers, die onder begeleiding van onze wijkagenten en/of handhavers van de gemeente 

Zuidplas, regelmatig een ronde door en om het dorp lopen en fietsen.  

 
Hoe meer deelnemers er zijn, hoe vaker we kunnen lopen en fietsen!  

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze buurtpreventie rondes, of wilt u een keer 

vrijblijvend kennis maken/meelopen om te kijken of het iets voor u is?  

Aanmelden kan op onze website: moerkapelle.zuidplasveilig.nl. 

 

2 Jarig bestaan 

De Buurtpreventie in Moerkapelle, bestond in december 2017 alweer 2 jaar en dit hebben we 

gevierd met een leuke prijsvraag tijdens de sfeeravond in Moerkapelle. 

De kadobon van BoekieMet is gewonnen door Mevrouw vd Berg.  

De prijs van W.L. de Mooij is gewonnen door Heleen Roelse.  

De Kerststol van Versbakkerij Eshuis is gewonnen door Sorel Mulder.  



 

 

 

De prijzen zijn persoonlijk door het buurtpreventieteam aan de winnaars overhandigd tijdens 

de ronde in december. 

Wilt u ook iets doen voor de Buurtpreventie in Moerkapelle, of misschien heeft u vragen of 

tips! Neem contact met ons op via: moerkapelle@zuidplasveilig.nl.  

 
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Buurtpreventie Moerkapelle? Klik dan op Uitschrijven Zuidplasveilig is een 

initiatief van de inwoners van de gemeente Zuidplas in  

samenwerking met de gemeente Zuidplas.  


