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Nieuwsbrief
Omdat u heeft aangegeven onze Burgernet Nieuwsbrief
te willen ontvangen, krijgt u enkele keren per jaar een
digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen, acties en
andere zaken met betrekking tot Burgernet. Meestal
zijn dit algemene zaken en soms heeft het betrekking
op specifieke dingen in Nieuwegein. Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten. Dit kan via
burgernet@nieuwegein.nl.

BuurTent in Zuilenstein
De BuurTent in Nieuwegein is een feit! Na de succesvolle
‘try-outs’ in de wijken Doorslag en Jutphaas-Wijkersloot,
stond de tent op 2 juni bij winkelcentrum Galecop. Ook
Burgemeester Frans Backhuijs ging in gesprek met
bewoners.

Laat uw fiets gratis graveren!
Op woensdagmiddag 21 juni van 12.00 tot 17.00 uur
staat er een promotie- en graveerteam van het
Centrum Fietsdiefstal bij fietsenstalling De Fietspomp
aan de Lantaarnstede, onder het Stadshuis. Zij
graveren uw fiets gratis en zorgen ervoor dat deze
ook direct geregistreerd wordt. Grijp deze kans dus!
Laat uw fiets gratis Graveren!
Neemt u wel uw legitimatie mee?
‘Kleine moeite’
Woensdag 12 april rond 19.30 uur kreeg de politie
een melding van de vermissing van een 73-jarige
man. Dankzij burgernetdeelnemers werd de man snel
gevonden.

De volgende BuurTent staat op donderdagavond
22 juni tussen 19.00 en 20.30 uur
aan de Sweelincklaan, Park Kokkebogaard,
ter hoogte van het basketbalveldje.
In de BuurTent krijgt u informatie over de manier
waarop auto- en woninginbraken worden gepleegd en
wat u kunt doen om deze te voorkomen. Wij, de politie
en preventieadviseur gaan graag met u in gesprek. Ook
voor andere vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw
wijk bent u van harte welkom.
Tot dan!

Piet de Graaf ontvangt al 2 jaar berichten van
burgernet. ‘Als 1000 mensen uit het raam kijken, kun
je niet lang vermist blijven.’ Onderweg naar het
tankstation op de Graaf Florisweg ziet hij een oudere
man lopen. De man komt hem niet bekend voor en hij
heeft een voorgevoel dat er iets niet klopt.
Als hij na het tanken afrekent, ontvangt Piet een
burgernetoproep om naar een demente man uit te
kijken. Door vervolgens meteen te reageren en te
bellen met de politie heeft de burgernetactie maar
kort hoeven duren. De oudere man is na de tijdelijke
gastvrije opvang in het tankstation weer veilig
thuisgekomen.

Tijdens uw vakantie geen oproepen ontvangen?
In uw vakantieperiode kunt u de ontvangst van berichten
van Burgernet tijdelijk stopzetten. Dit doet u als volgt: Log
in op uw persoonlijke pagina op www.burgernet.nl en klik
door naar het tabje ‘mijn gegevens’. Hier kunt u aangeven
in welke periode u geen berichten wilt ontvangen.

Afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid
van gemeente Nieuwegein op Twitter
Er is een twitteraccount waar zaken van de
afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL)
op geplaatst worden: @VeiligNgein
Politie Nieuwegein op Twitter
Volg de afdeling Communicatie van de regiopolitie
Utrecht: PolitieUtrecht

Waarom moet ik een willekeurige toets indrukken bij
een spraakbericht?
Als u een spraakbericht van Burgernet ontvangt op uw
telefoon, wordt u gevraagd eerst een cijfertoets in te
drukken voordat het actiebericht wordt afgespeeld. Zo
wordt voorkomen dat het actiebericht in de voicemail
terecht komt.
Geen bericht na indrukken van de cijfertoets?
Het kan zijn dat het indrukken van de cijfertoets op uw
toestel niet herkend wordt als cijfertoets. Veel moderne
telefoons gebruiken de cijfertoetsen namelijk ook voor het
invoeren van letters. In de gebruikershandleiding van uw
telefoon staat vermeld hoe u tijdens een gesprek de
cijfertoetsen naar voren kunt halen of u kunt het navragen
bij de winkel waar u uw telefoon heeft gekocht.

Bel bij verdachte situaties direct 1-1-2!
Nog even de telefoonnummers
Heeft u een oproep van Burgernet ontvangen en
ziet u de gezochte persoon? Dan belt u 0800–0011.
Meer informatie?
Kijk voor preventietips op www.politie.nl bij onderwerpen
onder het kopje woninginbraak of op
www.politiekeurmerk.nl. Heeft u nog vragen? Belt u dan de
politie via 0900-8844 en vraag naar het wijkteam
Nieuwegein.
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Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief mailt u dan naar:
burgernet@nieuwegein.nl of bel naar (030) 608 91 55.

Is de Burgernetactie afgesloten maar heeft u toch
nog informatie over het incident? Dan belt u 0900–
8844, of bij urgentie 112.
Oproep gemist? Op www.burgernet.nl kunt u de
tekst van de oproep lezen of beluisteren.

