Waaks!
nieuwsbrief nr. 3
Beste Waaks! deelnemer,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief waarin wij u over ontwikkelingen informeren en u
er op wijzen hoe u het beste een melding via 112 kunt doorgeven.
Aantal deelnemers
We zijn blij met een flink aantal aanmeldingen (stand nu: 229). Dit toont aan dat veel
inwoners een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in hun woonwijk
en in Baarn. Goed om te constateren dat de aanmeldingen uit heel Baarn komen.
Voor uw beeld: de aanmeldingen in de postcode gebieden van Baarn zijn:
3741 circa 60
3742 circa 100
3743 circa 55
3744 10
3749 2
Woninginbraken
Het aantal inbraken is nog steeds aan de hoge kant. In de zomerperiode zijn in heel Baarn 25
woninginbraken gepleegd. Er zijn 15 inbraken gepleegd in juli en 10 in augustus. Het totaal
aantal inbraken in 2014 staat begin oktober op 133. De inbraken vonden verspreid door heel
Baarn plaats.
Er zijn verschillende meldingen geweest van verdachte situaties, waarna diverse personen zijn
gecontroleerd. Na een melding van een alerte bewoner zijn zelfs twee inbrekers op
heterdaad aangehouden! Er was sprake van een goede samenwerking tussen politie en
buurtbewoners.
Help mee om meer inbrekers aan te houden. Ziet u personen door de straat lopen die er
niet horen, een auto langzaam door de straat rijden of ander afwijkend gedrag, twijfel niet en
bel direct 112.

Hoe meld ik ook al weer?
 Noem bij een melding het project Waaks!
 Wat is er gebeurd?
 Waar is het gebeurd?
 Wanneer is het gebeurd?
 Waar bevindt u zich?
 Wat is uw telefoonnummer?
 Wie bent u.
Met betrekking tot de dader(s) verhoogt een gedetailleerd signalement de pakkans:
 man/vrouw, huidskleur, leeftijd, lengte, postuur, haardracht, kleding etc.,
 als u de verdachte(n) weg ziet gaan, let dan op de loop- of rijrichting, of kenmerken
van een eventueel voertuig.
Eigen veiligheid boven alles!
De politie verwacht niet dat u risico’s neemt maar alleen dat u belt. Bel pas als u om de hoek
bent of thuis maar ga in géén geval zelf op verdachte situaties af.

Contactpersonen Waaks! Baarn:
Politie: Ralph Zwikker en Ronald Jaspers Focks
Gemeente: Robert Spek

