
 
 
 
 
 
 
 

 

Wijkagent Bruce Bhawan 
heeft zorg & aandacht voor uw wijk 

Teteringen - 
Waterdonken - Posthoorn 

 
Even voorstellen  
Ik ben Bruce Bhawan en sinds 1996 werkzaam bij de politie. 
Vanaf april 2020 ben ik de wijkagent van de wijk Teteringen -
Waterdonken - Posthoorn welke inmiddels 17.000 inwoners telt. 
Hiervoor werkte ik als wijkagent van Breda Chasse-Valkenberg-
Stadshart. Ik zie deze functie als een fantastische uitdaging 
omdat ik graag van alles aanpak. Daarnaast werk in ook nog als 
horeca-aanstuurder tijdens evenementen en nachten in het 
weekend. 
 
Taken wijkagent 
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de 
politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels 
achter de schermen af. Ik richt me op de aanpak van sociale 
problemen, maar ook op zaken als criminaliteit, milieu en verkeer. 
In samen- werking met collega’s van de surveillancedienst, 
recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan 
het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.  
 
Ik onderhoud contact met externe partners zoals de gemeente, 
winkeliers, Veiligheidshuis, GGZ, ondernemers, 
woningstichtingen, buurt- en bewonersorganisaties. Met deze 
organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe 
deze adequaat aangepakt kunnen worden en door wie.  
Waar de wijkagent vroeger op de fiets in de wijk was, is dat tegenwoordig anders: fysiek in de wijk, digitaal actief op 
social media en op onregelmatige tijden werkzaam. Het is meer een regisseursrol geworden.  
 
Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Markdal (Claudius Prinsenlaan 14 Breda) Ik ben te bereiken via het 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief), via het contactformulier op het Internet (www.politie.nl/mijn-buurt ) of via 
Instagram (Wijkagenten_Breda_N_Teteringen). Ik werk vol in de onregematigheid, dus het kan zijn dat ik niet altijd 
direct terug kan reageren. 
 
Hoe kunt u helpen? 
Vertel mij wat u ziet en hoort; maak foto’s van verdachte situaties, kentekens, personen of objecten waarvan u denkt 
dat ze belangrijk kunnen zijn of waar de politie mee aan de slag moet. Ziet u iets verdachts waar direct politie-inzet bij 
nodig is, meld dit dan via 112. 
 
 
 


