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De leden

Voor bewoners van de Wheredijk die nog niet zijn aangemeld bij de veilige buurtapp even het
volgende:
Na de recente inbraken op de dijk blijkt er op verschillende schuttingen een letter N (van niet
thuis?) gekrast of geschreven te zijn, mogelijk door het dievengilde. Controleer uw
tuinafscheiding of schuur even en, mocht dit ook bij u het geval zijn, meldt dat bij de politie.
Mogelijk leidt dat tot verhoogde controle op de dijk. Voorkomen is immers beter dan genezen!
Met het oog hierop adviseren wij u om u alsnog aan te melden bij de veilige buurt app. Door
aanmelding wordt u voortaan onmiddellijk op de hoogte gebracht van (mogelijke) verdachte of
onveilige situaties, waardoor u waakzamer kunt zijn.
Constateert u zelf op de dijk een mogelijk verdachte situatie, bijvoorbeeld een (beginnende)
brand of iemand die zich verdacht ophoudt bij de arken of een poging tot inbraak lijkt te doen, of
bent u getuige van een misdrijf, zet dat niet eerst op de app, maar bel onmiddellijk 112, elke
seconde telt immers.
Zoek bij voorkeur niet de confrontatie, maar maak zo mogelijk foto’s (uiteraard alleen als u
zichzelf daardoor niet in gevaar brengt) en/of onthoud de kenmerken (signalement) van de
verdachte(n). De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het
belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf het liefst zo snel mogelijk op wat u zag:
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)
• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
• Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Bert Heldoorn, secretaris
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