Langs deze weg willen wij, Barry Schuijling en Roger Dekkers, ons graag aan u voorstellen. Barry is de
wijkagent van het gebied Swalmen, Asselt en Boukoul. Roger is wijkmedewerker in deze wijken en
onder andere aanspreekpunt voor de BIZ Swalmen en de daarbij horende schouw en rondgang. De
wijkagent is een informatieknooppunt en zorgt ervoor dat de informatie op die plek terecht komt
zodat er mee gewerkt kan worden. Samen met partners wordt gekeken naar een aanpak van een
bepaald probleem en hierbij het beleid en een doelstelling besproken. Nadat deze zijn bepaald,
worden de werkzaamheden veelal overgenomen door de betrokken wijkmedewerker en deze doet
de uitvoering van het betreffende project. Mede hierdoor is de wijkmedewerker, Roger, op de
hoogte van wat speelt binnen het project en kan vroegtijdig anticiperen op eventuele problemen en
de gestelde doelen halen. Hierbij is de wijkmedewerker de steun en rechterhand van de wijkagent.
De doelstellingen van de BIZ zijn punten die wij als politie belangrijk vinden. Een modern
bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Er is meer nodig voor een
gezonde bedrijvigheid. De inrichting, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, ondernemersoverleg
en het aanbod van voorzieningen zijn voorbeelden van zaken die hiervoor van groot belang zijn. Dit
zijn zaken die wij afzonderlijk niet kunnen realiseren, maar in samenwerking wel kunnen bereiken.
Wij zijn blij met de reeds geboekte resultaten en zien ook een significante daling in incidentcijfers op
en rond de bedrijventerreinen in Swalmen. Hieruit blijkt dat de gezamenlijke aanpak werkt en hier
maken wij graag deel van uit.
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Mocht u vragen hebben dan kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen. Wenst u melding te
doen bij politie, bel dan 0900-8844 of - indien er spoed is - 112. Ook als u getuige bent van een
misdrijf en/of de daders nog in de buurt zijn kunt u via 112 melding doen. Als politie zijn wij
afhankelijk van uw melding en op deze wijze kunnen wij op een snelle, adequate manier reageren op
uw melding. Boeven vangen? Ook dat doen wij samen!
Barry.Schuijling@politie.nl
Roger.Dekkers@politie.nl

