
Workshop Meld Verdacht Gedrag
 
Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van 
buren? Dankzij uw tip kan de politie inbraken oplossen of liever nog voorkomen!  
 
Klopt dat wel? 
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar 
binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het 
huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel een schilder die een offerte wil 
maken? 
 
De gemeente en de politie vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw eigen 
woon- en leefomgeving. Wij informeren u graag wat u kunt doen als u iets vreemds 
ziet in uw wijk. Daarom nodigen wij u uit voor een gratis workshop Meld Verdacht 
Gedrag op:  
    18 mei 2016 van 19.30 tot 21.00 uur, Raadhuisplein 1 in Beilen (gemeentehuis)
    1 juni 2016 van 19.30 tot 21.00 uur, Hoofdstraat 48 in Westerbork (Meursinge)
    13 juli 2016 van 19.30 tot 21.00 uur, Veenhoopsweg 12b in Smilde (Het Kompas)
 
De workshop geeft informatie over wat verdacht gedrag is, hoe u een inbreker kunt 
herkennen, wat u zelf kunt doen en wat de politie graag wil weten. Verder besteden 
wij aandacht aan buurtpreventie en Burgernet.
 
Inwoners zijn over het algemeen terughoudend om informatie door te geven aan de 
politie. Slechts 1 op de 9 mensen geeft direct een misdrijf door aan de politie. Vaak 
weten burgers niet dat ze 112 mogen bellen als ze vreemde mensen of auto’s in de 
buurt zien.  
 
Meld u aan 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u actief meewerken aan een veilige buurt?
Meld u aan voor een workshop via www.middendrenthe.nl zoek op ‘workshop meld 
verdacht gedrag’. Het doorgeven van naam, adres en woonplaats is voldoende.  
 
Met vriendelijke groet,  
H.J.J. Kodden, teamchef Zuidwest Drenthe, Politie-eenheid Noord-Nederland  
T. Baas, burgemeester gemeente Midden-Drenthe
 

http://www.middendrenthe.nl/

