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BuurTent over woninginbraak

Samen sterk tegen auto-inbraken

Aanstaande woensdag in Doorslag

Met een gerust hart je auto achterlaten…

De afgelopen maanden hebben er meerdere
woninginbraken plaatsgevonden. Daarom gaan wij als
gemeente samen met u, de wijkagent en anderen in
gesprek in een zogenaamde BuurTent. In de wijk
Doorslag staat de tent voor de eerste keer.
Op woensdag 5 april tussen 19.00 en 21.00 uur staat
de BuurTent bij buurtplein Doorslag, aan de
Parelduiker 13, voor u klaar.

Eigenlijk moet dat de gewoonste zaak van de wereld
zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt nog te vaak
dat auto's worden opengebroken en dieven met
kostbare spullen ervandoor gaan. Politie en gemeente
werken nauw samen om auto-inbraak te verminderen.
U kunt ons hierbij helpen door extra alert te zijn en
verdachte situaties te melden via 1-1-2.

De gemeente, de politie en preventieadviseur gaan
graag met u in gesprek over het voorkomen van een
woninginbraak. U kunt meer informatie krijgen over de
manier waarop woninginbraken worden gepleegd en
wat u kunt doen om deze te voorkomen.
Stel uw vraag of ga in gesprek in de BuurTent. U bent
van harte welkom.

Een groot deel van de auto-inbraken is goed te
voorkomen door het treffen van een aantal
maatregelen:
-

Niets erin, niets eruit! Neem waardevolle
spullen uit de auto mee. De spullen alleen uit
het zicht leggen is, door de hedendaagse
technologie, in veel gevallen onvoldoende;

-

Parkeer de auto zoveel mogelijk in het zicht op
een goed verlichte parkeerplaats;

-

Sluit de auto altijd goed af. Controleer de
ramen, deuren en een eventueel schuifdak;

-

Laat zien dat er niets van waarde verborgen
ligt. Zet eventueel het dashboardkastje open
en dek de laadruimte niet af.

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.

Successen in Nieuwegein

De vernieuwde Burgernetapp

Heterdaadactie met hulp van Burgernet

Makkelijk in gebruik

Op 9 maart hield de politie twee heterdaadoefeningen in
Nieuwegein. Hierbij werkte zij samen met
Stadstoezichthouders van de gemeente, die het gebied
goed kennen.

De vernieuwde Burgernetapp is overzichtelijker en
makkelijker in te stellen. Via de Burgernetapp
ontvangt u actieberichten op de plek waar u zich op
dat moment bevindt. Daarnaast kunt u zelf
eenvoudig meerdere gebieden aanmaken waarvoor u
acties wilt ontvangen, bijvoorbeeld rondom uw
woning, werk of winkelcentrum.
U kunt met een knop in het actiebericht direct 112
bellen.

Ook de samenwerking met de Nieuwegeinse inwoners,
door de inzet van Burgernet, werd gezocht. De acteurs,
die voor inbrekers speelden, merkten al snel dat niet
alleen de politie, maar ook de inwoners naar hen
uitkeken. Alerte inwoners, die snel reageerden, hielpen
de politie in de goede richting te zoeken. Zeven van de in
totaal negen verdachten werden mede daardoor snel
aangehouden.
Door de nuttige reacties via Burgernet en van inwoners,
die de agenten op straat tijdens de acties tegenkwamen,
konden de verdachten snel werden aangehouden.
In de dagelijkse praktijk geldt dat natuurlijk ook. Alerte
bewoners die snel de politie inschakelen, maken het
criminelen veel lastiger om ongestoord hun slag te slaan.
Het was goed om te ervaren dat deze samenwerking
zeer succesvol is.

Nóg een succes dat we wilden delen
Vermiste man terecht dankzij oplettende
Burgernetdeelnemers
Op maandag 26 december rond 21.00 uur belde een man
uit Nieuwegein naar de politie en meldde dat zijn 77jarige vader ruim een uur daarvoor uit zijn woning was
weggegaan en ze hem niet konden vinden. Agenten
keken naar hem uit en de meldkamer van de politie
startte een Burgernetactie.
Al snel belden Burgernetdeelnemers dat ze de man
hadden zien lopen. Agenten troffen hem daar, in de wijk
Galecop, aan en brachten hem naar huis.

Meer verbeteringen


U ziet bij een actie een kaartje met het
actiegebied. Met één klik opent u een grotere
kaart.



U deelt berichten via WhatsApp, Facebook en
Twitter nu met één druk op de knop.



U kunt uw instellingen eenvoudig aanpassen.

Hoofdkop
Nieuw
kop?

buurtonderzoek met Burgernetmail
tekst.
Het is nu ook mogelijk om u via de app aan te melden
voor het digitaal buurtonderzoek. De politie vraagt in
kop?
een email-bericht of u misschien iets gezien heeft na
een
incident bij u in de buurt. Door een druk op de
Tekst
knop kunt u antwoord geven.
Zet vandaag nog de vernieuwde app op uw telefoon
en help uw buurt veiliger te maken!
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