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CONTACT
WAT DOET BURGERWACHT VEENESLAGEN?
Oprichting
Nadat er diverse inbraken gepleegd waren in
onze wijk, sloegen verschillende buurtbewoners de handen ineen om een burgerwacht
op te richten: Burgerwacht Veeneslagen. Al
snel kwamen er diverse aanmeldingen van
buurtbewoners die dit initiatief steunen.
Doelstelling
Het doel van deze burgerwacht is het terugdringen van criminaliteit en het bevorderen
van de veiligheid in onze buurt.
Werkwijze
Door middel van signaleren en observeren in
nachtelijke uren willen we zorgen voor meer
‘oren en ogen’ van de politie. De wijk wordt
opgedeeld in oost en west, met de Maatgraven als scheiding. In tweetallen zal de wijk
per fiets doorkruist worden. Wanneer er
zich verdachte situaties voordoen, zal er
direct contact opgenomen worden met de
dienstdoende politieagenten.
Nachtrust
Om belasting voor de vrijwillige burgerwachten niet al te groot te laten zijn, kunnen ze

zichzelf inplannen. Dit zorgt ervoor dat ze
niet hele nachten onderweg zijn, maar dat
er ook halverwege de nacht een wisseling
kan plaatsvinden.
Uitrusting
Zoals vermeld, is de taak van een burgerwacht signaleren en observeren. Daarom
zal de burgerwacht niet bewapend zijn. De
uitrusting bestaat uit een veiligheidshesje,
zaklamp en telefoon (voor direct contact
met de politie).
Borden
Bij de invalswegen zullen ook borden geplaatst worden waarop zichtbaar is dat in
onze wijk een burgerwacht actief is.

Internet:
www.burgerwachtvsr.nl
Email:
info@burgerwachtvsr.nl
Twitter:
@BurgerwachtVSR
Facebook:
www.facebook.com/
burgerwacht.vsr

Sponsors
Voor deze uitrusting (en andere zaken als
de webpagina, drukwerk) is geld nodig. Wij
nodigen dan ook bedrijven die hun steentje
aan dit initiatief willen bijdragen van harte
uit om daarover contact met ons op te
nemen: info@burgerwachtvsr.nl of via
de website www.burgerwachtvsr.nl.

Denk voor uw veiligheid
aan het volgende:

Aanmelden als burgerwacht!
Natuurlijk kunnen we niet zonder
vrijwilligers. Meer burgerwachten, betekent minder belasting!
Wilt u ook meedoen, meldt u dan
aan
via
de
site:
www.burgerwachtvsr.nl.

De planning ligt geheel in uw eigen
handen. Eens in de maand een halve nacht? Elke week 2 uur per
nacht? Alles is mogelijk! Via de site
maakt u zelf uw eigen rooster!

 Ook als u thuis bent adviseren wij uw keuken of
achterdeur op slot te
doen.
 Zorg ook als u weg bent
voor een "bewoonde
indruk".
 Zorg voor veiligheidsbeslag met het Politie Keurmerk.
 Laat geen ladder buiten
liggen zonder slot.
 Haal uw navigatie-zuignap
van uw raam als u de
auto heeft geparkeerd.

