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WITTE VOETJES ACTIE
Beste buurtbewoners,
In de laatste maand van 2016 belandde het aantal woninginbraken in onze wijk toch weer in de
dubbele cijfers. En ook in de eerste weken van
januari 2017 is het alweer raak…
De politie bood aan, mede daarom, om een extra
“witte voetjes”-actie deze maand te houden samen
met de straatcoördinatoren van uw buurtpreventieteam. Zoals sommigen van u hebben gemerkt,
waren er een schrikbarend aantal auto’s, garage- en
achterdeuren en poorten open en vrij toegankelijk
waarop de meelopende politieagenten een papieren
voetje hebben achtergelaten om u hierop attent te
maken.
We willen u vragen extra op te letten bij uw eigen
woning en die van uw buren tijdens deze donkere
maanden van het jaar.
Kijkt u nog eens naar de verlichting in uw woning
en in de tuin wanneer u thuis bent maar vooral ook
wanneer u er niet bent. Timers op de lampen en
bewegingsmelders zijn heel handig, ook als u thuis
bent.
En u hoeft inbrekers niet vooraf al te melden via
social media dat u niet thuis bent!!
We willen het u, wellicht ten overvloede, toch nog
maar eens melden. Scooters en fietsen die duidelijk zichtbaar en vaak niet op slot staan maar zelfs
(voor)deuren of auto’s met de sleutels erin blijken
niet zo’n grote uitzondering als we zelf vaak denken.
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 24 januari
a.s. vanaf 20.00 mee te luisteren naar de resultaten

en de uitleg van de politie hierbij.
We mogen gebruik maken van gebouw E van de
KempenCampus.
Wanneer u zich aanmeldt via info@pegbroeken.nl
weten we ongeveer op hoeveel mensen we mogen
rekenen en willen we u tevens graag uitleg geven
over de straatapp die inmiddels in een paar straten
is gestart of in de startblokken staat.
Veiligheid in onze wijk maken we samen!
Graag tot de 24e!
Geen spoed, wel politie: 0900 88 44
Levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven: 112
Buurtbrigadier Jan van Poppel
jan.van.poppel@brabant-zo.politie.nl
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Hennepteelt, helaas ook in onze wijk!
Het kweken van wiet is allang geen onschuldige
hobby meer. De teelt en handel groeiden uit
tot een omvangrijke illegale bedrijfstak en zijn
steeds vaker in handen van georganiseerde misdaad. Hennepkwekerijen kunnen levensgevaarlijk zijn: er is een grote kans op wateroverlast,
brand, kortsluiting en ontploffing. Daarnaast
gaan de veiligheid en het leefklimaat in de buurt
achteruit.

•
•
•
•

Condensvorming op ramen
Afgeplakte ramen of dichte gordijnen
Bewoners die bijna nooit thuis zijn of alleen
op vaste uren
Bewakingscamera’s

Welke zaken zijn verdacht? Signalen die kunnen
duiden op een hennepkwekerij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stankoverlast van hennep
Geluidsoverlast van afzuiginstallaties
Extra ontluchtingspijpen in het dak
Een versterkte af- en aanvoer van lucht
Felle gloed van kunstlicht en knipperende
lampen
Licht dat altijd brandt
Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
Warme muren, een onbesneeuwd dak als het
sneeuwt

Heeft u een vermoeden dan kunt u dit, indien
gewenst ook anoniem, melden bij de politie via
0900-8844 of bij direct levensgevaar via 112.
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