
 
 
 
 
 
 
 

 

Wijkagent Heerlen-Centrum 

Roger Kusters 

Even voorstellen 

Mijn naam is Roger Kusters en ik ben 

binnen de Nationale Politie werkzaam 

als wijkagent voor Heerlen-Centrum.  

 

Aan sommigen van jullie hoef ik mij 

waarschijnlijk niet meer voor te stellen 

en voor velen ben ik al een bekend 

gezicht, maar nog niet voor de meesten. 

Daar gaat nu hopelijk verandering in 

komen. 

 

Mijn doel als wijkagent is om samen  

met jullie overlast gevende situaties en 

veiligheidsproblemen in de wijk in kaart 

te brengen en daar oplossingen voor te 

zoeken. Daarvoor werk ik nauw samen 

met andere netwerkpartners zoals: 

woningbouwverenigingen, gemeente, 

scholen, jongerenwerkers en allerlei 

hulpverlenende instanties.  

Maar ook u heb ik hard nodig, want 

alleen samen kunnen we de problemen 

het hoofd bieden! 

 

Door veel in de wijk aanwezig te zijn, op 

de fiets, per auto of lopend, hoop ik de 

drempel zo laag mogelijk te maken om 

mij aan te spreken. Ik vind het belangrijk 

dat u mij weet te vinden als u informatie 

heeft die de veiligheid in uw buurt ten 

goede komt.  

 

 

 

Hoe kunt u mij helpen? 

U helpt mij door mij te vertellen wat u 

aan opvallende of verdachte zaken in 

uw wijk ziet en hoort. Valt u iets 

bijzonders op? Geef het dan door aan 

mij. Samen zorgen we ervoor dat uw 

wijk een leuke en veilige wijk blijft.  

 

www.politie.nl 

Onder het kopje Mijn buurt,  

vindt u alle informatie over uw  

wijk. Daar staat ook een overzicht van 

alle wijkagenten die in uw wijk actief zijn. 

 

Social Media 

Volg mij op Twitter, Facebook en 

Instagram 

 

Contact 

U kunt bij mij terecht met vragen over 

veiligheid in uw woonomgeving.  

Een afspraak met mij maakt u via 

telefoonnummer 0900 8844.  

Of stuur een e-mail naar mij: 

roger.kusters@politie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactgegevens : Roger Kusters 

 

Telefoonnummer : 0900 - 8844 

E-mailadres : roger.kusters@politie.nl 

Twitter : @rogerkusters 

Facebook : Roger Kusters (Wijkagent Roger) 

Instagram: wijkagent_roger 


