De handhaver en toezichthouder in uw buurt: De buurt-boa
Dienstbaar door daadkracht!

Peter Jethoe (voormalig Nijefurd)

René Kuipers (voormalig Wûnseradiel)

De buurt-boa’s van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn ondergebracht in het team Handhaving en
Toezicht Publiek Domein. Voor de voormalige gemeente Nijefurd is de buurt-boa Peter Jethoe en voor
de voormalige gemeente Wûnseradiel is dit René Kuipers. Zij vervangen elkaar bij afwezigheid.
Wat is en doet de buurt-boa
De buurt-boa is het aanspreekpunt in uw buurt. Hij wordt structureel ingepland voor zijn buurt/gebied
om zo een herkenbaar en vertrouwd gezicht te worden voor de inwoners van zijn buurt/gebied.
Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de buurtagent, zorg voor de veiligheid,
leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in uw directe woonomgeving. De buurt-boa
vervult voor de politie in het algemeen en voor de buurtagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.
Taken van de buurt-boa zijn onder andere:
•
Fungeren als aanspreekpunt voor de burgers
•
Geven van voorlichting en advies aan burgers
•
Toezicht en handhaving op de veiligheid
•
Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
•
Handhaven van het hondenbeleid
•
Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
•
Toezicht op afvaldumpingen
•
Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die
langer dan drie dagen op de openbare weg staan
•
Bestrijding van overlast door jeugd
•
Integraal- en recreatietoezicht
•
Handhaving parkeerexcessen
•
Afhandelen van meldingen overlast (MOL)
Waar kunt u terecht met uw overlastmeldingen en
klachten?
Overlastmeldingen of klachten kunt u op de volgende
wijze melden aan de gemeente:
1. Telefonisch via het algemene telefoonnummer
van gemeente Súdwest-Fryslân: 0515-489000
van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur –
16:00 uur
2. Via het meldpunt overlast op de website van
gemeente Súdwest-Fryslân (gemeenteloket 
klachten & meldingen  melding overlast)
Bereikbaarheid van uw buurt-boa
Uw buurt-boa en de collega’s van het Team Handhaving & Toezicht Publiek Domein zijn te bereiken
via het telefoonnummer 0515-489000.

