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Op heterdaad betrapt!
Pas betrapte de politie een autokraker die de
spiegels van een auto probeerde te stelen.
Tijdens deze donkere dagen is de kans op
autokraak groter. Als we samen op verdachte
situaties letten, kunnen we de krakers pakken!

Burgernet Nieuwegein
wenst u
fijne en veilige feestdagen

Hoe herken ik een autokraker?
Door goed op te letten. Soms zijn het groepjes van twee
of drie man die in één keer een serie auto’s kraken. Let
op personen of groepjes die onbestemd rondhangen op
plekken zoals een steeg of portiek, personen die doelloos
rondlopen of het onbekende brommertje dat de hele
avond door de wijk rijdt. Ook een auto die op de
parkeerplaats cirkelt of al een tijdje met draaiende
motor in de straat staat kan verdacht zijn.

Tips om autokraak te voorkomen
•Parkeer uw auto in het zicht op een goed verlichte plek.
•Sluit de auto altijd goed af en controleer de ramen en
schuifdak.
•Laat nooit geld, kostbaarheden of belangrijke
documenten in de auto achter.
•Verwijder de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem)
van de voorruit.
•Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de auto.
•Laat zien dat u niets van waarde verbergt. Zet het
dashboardkastje open.
•Dieven zoeken ook onder uw stoel en in opbergvakken.
Berg daar dus niets op.
•Heeft u een stationcar, dek een lege laadruimte dan
niet af.
•Laat spullen, zoals een boodschappentas en kleding ook
niet zichtbaar in de auto achter.
Zie je een autokraak?
Bel direct 112!
Meer info?
www.autokraak.nl

Vaste vuurwerkvrije zones
Locaties met een vuurwerkverbod:









Het einde van het jaar
• Vuurwerkcampagne
De wens vanuit de gemeente was om dit jaar te werken
met een nieuwe campagne voor de jaarwisseling. De
campagne ‘Niet van lo(n)tje getikt’ hebben we nu al heel
wat jaren gebruikt en de vraag naar vernieuwing was er.
Een aantal scholieren van het Cals College en Anna van
Rijn College is bereid geweest om mee te denken over
een nieuwe campagne en een ontwerp te maken. Een
scholier van het Anna van Rijn College heeft het
winnende ontwerp gemaakt, welke wij nu als poster voor
onze campagne voor de jaarwisseling gebruiken. Deze
poster met als slogan ‘Eenmaal kwijt, levenslang spijt,
komt u op verschillende locaties in Nieuwegein tegen.
• Verkoop consumentenvuurwerk
Dit jaar valt 31 december op een zondag. In het
vuurwerkbesluit is aangegeven dat vuurwerkverkoop op
zondagen niet is toegestaan. Voor dit jaar betekent dit
dat donderdag 28 december als extra vuurwerkverkoopdag wordt aangemerkt, naast 29 en 30
december.
Zolang de verkoop van consumentenvuurwerk binnen de
daarvoor geldende regels geschiedt (zoals het
Vuurwerkbesluit, het bouwbesluit en dergelijke) kan deze
verkoop niet worden tegengegaan. De verkooppunten
worden aangeschreven om mee te werken aan het veilig
laten verlopen van de jaarwisseling. Daarin wordt ook
gevraagd om de poster van de campagne op te hangen.

het hele terrein van het Antonius Ziekenhuis en de
omgeving daarvan;
de afsluitbare passages van Cityplaza;
alle parkeergarages;
alle lagere schoolcomplexen en directe omgeving;
de directe omgeving van de dierenweiden en
kinderboerderijen;
het sneltramstation in het stadscentrum;
de directe omgeving van verzorgingshuis De
Geinse Hof, Vreeswijk en De Dichter.

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

Illegaal vuurwerk is gevaarlijk
Waarom?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er
wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en
‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet volgens de
aanwijzingen afgaat. Het bevat te veel kruit, knalt te
zwaar en de lont kan te snel branden, zodat men niet
op tijd weg is. Een 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. Zowel (online)
kopen als verkopen van illegaal vuurwerk is strafbaar.
Legaal vuurwerk herkent u aan o.a. een Nederlandse
handleiding, de tekst “geschikt voor particulier
gebruik, informatie over fabrikant, artikel- en
productie jaar.
Illegaal vuurwerk kan heel gevaarlijk zijn 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. Liever anoniem
blijven? Bel dan 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

• Vreugdevuren:
Vreugdevuren zijn ook dit jaar nergens toegestaan.
• Meer informatie?
Voor meer en uitgebreidere informatie over alles
rondom Kerst en Oud & Nieuw in Nieuwegein gaat u naar
www.nieuwegein.nl/oudennieuw
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