PREVENTIEDIENST VAN
EVERE

Een efficiënt lokaal preventiebeleid voeren betekent naar de burger
luisteren, de realiteiten van het terrein verstaan, de menselijke
middelen of de verschillende beroepen die de preventiedienst
uitmaken gericht organiseren en sterke partnerschappen ontwikkelen
met andere actoren, zoals ondermeer, de politiezone, de sociale
woningmaatschappijen, de scholen, de verenigingen … Onze
verschillende beroepen werken dag in dag uit met een persisterende
wil om ten dienste te staan van de Everenaars, opdat we allen beter
zouden kunnen samenleven.

De Preventiedienst van Evere
Administratief centrum
Parijsstraat 114 - 1140 Evere
Tel. : 02 247 63 27
Fax. : 02 245 19 39
preventie@evere.brussels
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DE EVERSE PREVENTIEDIENST : DE INTEGRALE
EN GEÏNTEGREERDE LOKALE AANPAK
De preventiedienst van Evere met als missie het samenleven bevorderen en het
gevoel van onveiligheid bestrijden, staat dagelijks ten dienste van de bevolking.
Het is inderdaad op het lokale niveau dat men het beste in staat is de behoeften en
verwachtingen van de burgers te evalueren en dat de realisatie van een efficiënt
preventiebeleid gestalte krijgt. Deze brochure stelt de verschillende onderdelen
van deze preventieketen voor die samenwerken teneinde een harmonieus lokaal
integraal en geïntegreerd beleid te voeren.
De Gemeenschapswachten verzekeren een zichtbare
beveiligende aanwezigheid voor de Everenaars en zijn op het
terrein als eerstelijns aanspreekpunt voor het ontmoeten van
de burgers en het opnemen van hun noden of opmerkingen.
Pagina 4

De dag- en nachtbemiddelaars van de vzw Egregoros,
oproepbaar via het groene telefoonnummer 0800/1140.3
interveniëren, op vraag van de burgers, om een onmiddellijke
oplossing aan te bieden, voor verschillende problemen van
sociale overlast, zoals burenconflicten, geluidsoverlast...
Pagina 5

De buurtwerkers, werkend in de buurthuizen, bieden, door
middel van regelmatige sociaal-culturele, sportieve activiteiten
en gezellige wekelijkse etentjes, aan de buurtbewoners,
van jong tot oud, een intergenerationele ontmoetingsplaats,
toegankelijk voor iedereen.
Pagina 6

De vzw La Cohésion Sociale d’Evere organiseert activiteiten
voor kinderen tijdens de schoolvakanties, schoolbegeleiding
voor leerlingen van het secundair, en tevens verschillende
feestelijkheden die het hele jaar door geprogrammeerd worden.
Pagina 7

De sectie schoolbemiddeling concentreert zich op het
schoolverzuim. Onze sectie schoolbemiddeling onderscheidt
zich duidelijk van gelijkaardige diensten in andere Brusselse
gemeenten door zowel voor Franstalige als Nederlandstalige
kinderen en jongeren te werken.
Pagina 8

3

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN

De Gemeenschapswachten verzekeren een zichtbare beveiligende
aanwezigheid voor de Everenaars en zijn op het terrein als eerstelijns
aanspreekpunt voor het ontmoeten van de burgers en het opnemen van
hun noden of opmerkingen. Het beveiligen van de schoolomgeving maakt
deel uit van de dagelijkse taken tijdens de schoolperiodes.
Onze Gemeenschapswachten kunnen tevens overtredingen van het
Algemeen Politiereglement in verband met overlast, zoals de netheid,
vaststellen. Tijdens de schoolvakanties werken onze medewerkers tot
21u en verzekeren een zichtbare aanwezigheid op bepaalde plaatsen
van onze gemeente. Een nieuwe taak “mobiliteit” werd opgenomen : de
Gemeenschapswachten op de fiets teneinde de lagere scholen, en dus de
kinderen, te ondersteunen bij het behalen van de fietsbrevetten
De wet definieert de missies van de Gemeenschapswachten als volgt:
- het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de
criminaliteitspreventie;
- het signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op vlak van
veiligheid, milieu en wegenis;
- het informeren van automobilisten over het gevaarlijke karakter van
verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het
wegverkeer, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten
en ouderen bij het veilig oversteken;
- vaststellen van al de inbreuken op het Algemeen Politiereglement die
aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.
De Gemeenschapswachten doen rondes op het Everse territorium en staan
volledig tot uw dienst.

Contact coördinatie
Tel. : 02 247 64 80
Fax : 02 242 50 84
Parijsstraat 112 - 1140 Evere
gemeenschapswachten@evere.brussels
4

DAG- EN NACHTBEMIDDELAARS VAN DE VZW EGREGOROS

Sinds 2003 zetten de dag- en nachtbemiddelaars van de VZW Egregoros
zich in om de escalatie van gezin- en buurtproblemen te vermijden. Door
hun aanwezigheid trachten ze de sociale banden tussen de Everse bevolking
te verstevigen.
Luisteren en oplossen
Dankzij een gratis telefoonnummer, luisteren zij naar de Everenaars van 9
uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts, zeven dagen op zeven. Hun interventies
monden uit in bemiddeling tussen de betrokken partijen om een oplossing te
vinden voor buurtproblemen en andere ongemakken.
Waken en ingrijpen
Door rondes te voet, verzekeren zij een vertrouwenwekkende aanwezigheid
in het straatbeeld waardoor onbeleefdheden gedetecteerd en voorkomen
kunnen worden. Meer dan zes rondes te voet worden per dag gerealiseerd,
wat de bemiddelaars toelaat in permanent contact te zijn met de Everse
bevolking.
Helpen en begeleiden
Sommige behandelde zaken vragen een gespecialiseerde tussenkomst die
het werkkader van de bemiddelaars overstijgt. In dergelijke gevallen wordt,
met respect voor de deontologie en het beroepsgeheim, doorverwezen naar
gespecialiseerde structuren.

GRATIS OPROEPNUMMER

0800 1140 3

Contact coördinatie
VZW Egregoros
Hauwaertssquare 28 - 1140 Evere
info@egregoros.net
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DE BUURTHUIZEN EN HUN BUURTWERKERS

De buurthuizen, gelegen in de sociale woonwijken, zijn voor iedereen
toegankelijk en bieden een eerstelijnshulp. De actie van de buurtwerkers
is gestuurd door de overtuiging dan een positieve verandering mogelijk is
door het betrekken van de burgers en hun potentieel, hun troeven en hun
beperkingen.
De buurtwerkers, werkend in de buurthuizen, bieden, door middel van
regelmatige sociaal-culturele, sportieve activiteiten en gezellige wekelijkse
etentjes, aan de buurtbewoners, van jong tot oud, een intergenerationele
ontmoetingsplaats, toegankelijk voor iedereen. Door de realisatie met de
buurtbewoners van theater, artistieke, muzikale en multimedia projecten
bevorderen ze de burgerzin en de positieve participatie aan het buurtleven.
De buurthuizen dragen dag op dag bij tot de versterking van de sociale
cohesie in de buurten. Het intergenerationele werk betekent een reële
meerwaarde voor het samenleven, reden waarom we de nadruk leggen op
activiteiten voor onze senioren evenals deze voor families, waardoor vele
Everenaars die niet altijd de mogelijkheid hebben om samen van activiteiten
te genieten, kunnen deelnemen aan kwaliteitsvolle uitstappen.

BtH PLATON
Platolaan 8
tel. 02 703 14 70

BtH PICARDIE
Picardiestraat 30
tel. 02 247 64 33

Maisons de quartier
Evere - Buurthuizen
Contact coördinatie
Parijsstraat 114 – 1140 Evere
Tel. : 02 247 63 25
Fax 02 245 19 39
preventie@evere.brussels
6

BtH GERMINAL
F. Légerstraat 46
tel. 02 726 98 71

VZW LA COHÉSION SOCIALE D’EVERE – ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Onder sociale cohesie verstaan we het geheel van sociale processen
die bijdragen tot het verzekeren, voor alle personen en groepen
van personen, zonder discriminatie, van de gelijkheid van kansen,
het economischesociale- en culturele welzijn, met als doel dat
iedereen actief aan de samenleving deelneemt en erin erkend wordt.
Deze processen richten zich in het bijzonder op de strijd tegen elke vorm
van discriminatie en uitsluiting door de ontwikkeling van sociale integratie,
interculturaliteit, socioculturele diversiteit en samenwonen van verschillende
lokale gemeenschappen. Ze worden geïmplementeerd, ondermeer, door de
realisatie van communautaire buurtgerichte acties en netwerken.
De vereniging realiseert haar missies ondermeer doorheen volgende projecten:
- Schoolondersteuning voor de leerlingen van het secundaire
Franstalige onderwijs
- Buitenschoolse activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
- Sociale cohesie feestelijkheden op het Everse territorium
- Ondersteuning van burgerprojecten

La Cohésion Sociale
d’Evere - Actions
Communautaires
Contact
Tel.: 02 726 76 68
Tweehuizenstraat 32 - 1140 Evere
info@csevere.be - www.csevere.be
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SCHOOLBEMIDDELING

De sectie schoolbemiddeling concentreert
criminologische factor, het schoolverzuim.

zich

op

één

bijzonder

Onze sectie schoolbemiddeling onderscheidt zich duidelijk van gelijkaardige
diensten in andere Brusselse gemeenten door zowel voor Franstalige als
Nederlandstalige kinderen en jongeren te werken.
Huistaakklassen worden georganiseerd in de 3 buurthuizen voor de kinderen
die schoollopen in het Franstalige onderwijs, en in de Cour Royale voor
kinderen die schoollopen in het Nederlandstalige onderwijs.
Voor de schoolbegeleiding van leerlingen uit het secundaire onderwijs
werken we samen met Schola ULB. De sectie biedt tevens een intensieve
begeleiding aan voor jongeren met schooluitval met als doel ze opnieuw te
integreren in het schoolmilieu of hen te helpen bij het concretiseren van een
socioprofessioneel parcours.

Contact coördinatie
Tel.: 02 241 36 94
Fax: 02 241 81 77
Parijsstraat 144 - 1140 Evere
schoolbemiddeling@evere.brussels
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