Waaks!
nieuwsbrief nr. 4
Beste Waaks! deelnemer,
Het is weer zover, het nieuwe jaar is van start gegaan en ook in 2015 willen wij er voor
zorgen dat Baarn veilig en leefbaar is. Wat zal het fijn zijn als in 2015 de criminaliteit nog
meer daalt als voorheen. U kunt daar een steentje aan bijdragen!
U ontvangt de vierde nieuwsbrief waarin wij u informeren over jeugdoverlast, tips geven en
u er op wijzen hoe u het beste een melding via 112 kunt doorgeven.
Waaks!
De politie en gemeente werken er hard aan om samen met u een veilige leefomgeving te
creëren. U kunt hier zelf dus ook aan mee helpen. Afgelopen jaar zijn we begonnen met het
inzetten van Waaks!. Er is een bijeenkomst gehouden en nieuwsbrieven zijn de deur uit
gegaan over de woninginbraken in Baarn. Als bewoner kunt u verschillende verdachte
situaties tegen komen in uw wijk, maar hoe herkent u deze en wat kunt u vervolgens doen?
Met inzet van de bewoners heeft de politie extra oren en ogen in de wijk. Als bewoner of
hondenbezitter kent u uw buurt beter dan ieder ander. Wanneer u met uw hond het
uitlaatrondje loopt, of u uw dagelijkse wandeling maakt door de buurt, kunt u de politie
helpen door alert te zijn en afwijkende situaties te signaleren. Door direct te bellen zorgt u
er voor dat de politie snel kan handelen en de daders op heterdaad kan aanhouden.
Mocht het zo zijn dat u een verdachte situatie ziet tijdens uw dagelijkse wandeling of
uitlaatrondje? Bel dan direct 112.
Door uw snelle reactie kan de politie er voor zorgen dat zij snel ter plekke is en wordt
misschien wel dankzij uw hulp criminaliteit voorkomen!
Wat meldt u?
 Noem bij een melding het project Waaks!
 Wat is er aan de hand?
 Waar is het gebeurd?
 Wanneer is het gebeurd?
 Waar bevindt u zich?
 Wat is uw telefoonnummer?
 Wie bent u?

Let op! Eigen veiligheid gaat boven alles!
De politie verwacht niet dat u zelf risico’s gaat nemen, maar alleen dat u belt als u een
verdachte situatie ziet. Bel pas als u om de hoek bent of thuis. Ga in géén geval zelf op
verdachte situaties af.
Overlast en vernielingen
De meeste jongeren die op straat rond hangen zorgen niet voor problemen. Ze zijn in
groepen op de straat, lachen wat, voetballen of hangen zomaar wat rond. Daar is natuurlijk
helemaal niets mis mee. Helaas zijn er enkele jongeren die te veel herrie maken, troep
achterlaten, vernielingen aanrichten of crimineel gedrag vertonen.
Dit soort jongeren zorgen voor overlast in uw buurt en als politie en gemeente willen wij
deze graag aanpakken! Het is niet strafbaar om op straat rond te hangen, maar het is wel
strafbaar wanneer er criminele activiteiten aan te pas komen.
Meldingen bij de politie
De afgelopen 4 weken zijn er in Baarn zeker 14 vernielingen gepleegd aan auto’s, waarvan de
helft plaats vond in het centrum van Baarn. Daarbij zijn meldingen binnen gekomen die
betrekking hebben op de ‘overige vernielingen’ en ‘baldadigheid’. Ook zijn, verspreid over de
gemeente Baarn, 14 meldingen gedaan van jeugdoverlast.
Hoe kunt u ons hierbij helpen?
Wanneer er sprake is van onderstaande punten, kunt u een melding doen:
 De jongeren zijn langere tijd aanwezig en maken veel lawaai met brommers of luide
muziek.
 Er worden vernielingen verricht en afval wordt op de grond gegooid.
 Er ontstaat groepsvorming waarbij veel wordt geschreeuwd (vooral laat op de
avond).
 De jongeren zijn ‘hinderlijk aanwezig’ wat u als vervelend en hinderlijk ervaart en ze
weigeren op verzoek te vertrekken. Bijvoorbeeld: jongeren staan vlak voor een in- of
uitgang.
 De jongeren zijn duidelijk onder invloed van drank of drugs, waarbij lawaai wordt
gemaakt.
Als het voor komt dat de jongeren hinderlijk gedrag vertonen, kunt u zelf eerst een
vriendschappelijk gesprek aan gaan. Vaak zijn zij zich niet bewust van het feit dat zij bij
anderen ergernis opwekken. Het is natuurlijk wel verstandig hen rustig aan te spreken en uit
te leggen waar u last van heeft. Het werkt namelijk averechts als u meteen boos wordt.

