december 2016

Weg met de feestdagen?

Speciale Nieuwsbrief voor de feestdagen
Afgelopen maand ontving u onze digitale Nieuwsbrief
over allerlei zaken in Nieuwegein en voor bewoners
van Nieuwegein. Deze uitgave wijden we aan
veiligheid voor u en uw woonomgeving in de
(feestelijke) decembermaand.

Burgernet Nieuwegein wenst u
fijne en veilige feestdagen.

De meeste inbraken vinden plaats in de maanden
december en januari. Tijdens de feestdagen is er een
sterke piek te zien. Veel mensen zijn dan niet thuis.
Wat kunt u zelf doen om inbrekers buiten de deur te
houden?
Met een paar simpele maatregelen verkleint u de kans
op een inbraak al aanzienlijk. Om te beginnen moet u
de woning bij vertrek niet alleen achter u dichttrekken,
maar zorgvuldig afsluiten. Daarnaast is het van belang
dat de woning na vertrek een bewoonde indruk maakt,
maar laat geen waardevolle spullen, zoals een laptop,
in het zicht staan.
Verlichting helpt bij het voorkomen van een inbraak.
Laat bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping een lamp
aan. Het is altijd verstandig om de directe buren of
bevriende straatbewoners te laten weten dat u tijdens
de feestdagen of op een andere avond, niet thuis bent.
Zij kunnen bij verdachte situaties rond uw huis direct
de politie inschakelen.

Kies ik voor 112 of 0900-8844?
Heterdaad inbraak, autokraak, ander strafbaar feit of
verdachte situatie? Bel 112! Daar pakken we daders
mee! Dat nummer is óók om de politie snel ter plaatse te
hebben en dus zeker niet alleen voor noodgevallen...

Bij het algemene nummer 0900-8844 (geen spoed, wel
politie) kunt u terecht voor al uw algemene vragen aan
de politie

“Gelukkig Nieuwjaar!”
Zorg ook dat tijdens het afsteken van vuurwerk of
tijdens het Gelukkig Nieuwjaar wensen van de mensen
in uw straat, niemand ongemerkt uw huis kan
inglippen.
Laat geen onbekenden met u meelopen bij de voordeur
van de flat of het trappenhuis. Open ook nooit de
centrale toegangsdeur zonder dat u weet wie er bij u
heeft aangebeld.

En tot slot…
Meld niet op Social Media dat u niet thuis bent…

De jaarwisseling komt er weer aan
Wat mag er wel en wat mag er niet?
Het Kerstfeest moet nog komen maar de voorbereidingen
voor de jaarwisseling zijn alweer in volle gang. Ook de
gemeente Nieuwegein neemt weer een aantal
maatregelen om de jaarwisseling op een feestelijke maar
ook rustige manier te laten verlopen.
We zijn niet van lo(n)tje getikt
Net als in voorgaande jaren gaat de campagne ‘We zijn
niet van lo(n)tje getikt’ weer van start, met als doel de
jaarwisseling veilig en plezierig te laten verlopen. De
campagne is een samenwerkingsverband van gemeente,
brandweer, scholen en politie.
Preventieve maatregelen
Om de kerstvakantie en zeker de jaarwisseling zo rustig
en feestelijk mogelijk te laten verlopen, zijn er met
bovenstaande partijen een aantal maatregelen
afgesproken om overlast, vernielingen en schade te
voorkomen. Hierbij moet u denken aan:
• vreugdevuren:
Vreugdevuren zijn in geen enkel geval toegestaan.
• ondergrondse papiercontainers en afvalbakken:
Alle ondergrondse papiercontainers worden preventief
voor de jaarwisseling afgesloten en op bijna alle
afvalbakken wordt een afsluitklep geplaatst.
• maatregelen door scholen en kinderdagverblijven:
Aan alle schooldirecteuren en kinderdagverblijven is
gevraagd maatregelen te nemen om schade in en rond
de gebouwen te voorkomen.

Vuurwerkvrije zones
Locaties met een vuurwerkverbod:








het hele terrein van het Antonius Ziekenhuis en de
omgeving daarvan;
de afsluitbare passages van Cityplaza;
alle parkeergarages;
alle lagere schoolcomplexen en hun directe
omgeving;
de directe omgeving van de dierenweiden en
kinderboerderijen;
het sneltramstation in het stadscentrum;
de directe omgeving van de verzorgingshuizen
“Vreeswijk” aan de Lekboulevard, het verpleeghuis
“De Geinse Hof” aan de Vuurscheschans en
voormalig verzorgingshuis “Zuilenstein” aan de
Diepenbrocklaan.

Bij deze locaties worden in de laatste week van
december bordjes geplaatst om aan te geven dat dit
vuurwerkvrije zones zijn. Politie en stadstoezicht
nemen deze locaties ook extra mee in hun
surveillance en zullen verbaliseren als dat nodig is.

Illegaal vuurwerk
Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?
Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er
wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en
‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of
dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De
lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat men niet op
tijd kan wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te
zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan
leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast
kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit
iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Niet
alleen het verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar,
ook consumenten die (online) illegaal vuurwerk kopen
zijn strafbaar.
Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw
omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal
vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?
Meld dit bij de politie 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 (Meld
Misdaad Anoniem).

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Nieuwegein in
samenwerking met Politie Nieuwegein.
Uitgave: december 2016.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief mailt u dan naar:
burgernet@nieuwegein.nl of belt u naar (030) 608 91 55.

