
 
 
Mailkrant Buurtpreventie mei 2008   
Informatie van de werkgroep Buurtpreventie Molenbeke, uitgave mei 2008 
 
Wat is en wat doet de huidige werkgroep buurtpreventie ? 
 

 we vormen geen buurtbewaking maar … 
 we zijn gewoon een groep mensen in de wijk 
 die zich betrokken voelt bij de veiligheid in de wijk 
 die regelmatig de straat op gaat en die mensen, die zich in de wijk ophouden aanspreekt 
 omdat zij de goede sfeer in de wijk wil bewaren  
 en die nauw contacten hierover heeft met onze gebiedsagent, Remco Boshuizen. 

 

                                                                                                          
Remco Boshuizen, te bereiken via 0900-8844 of 
remco.boshuizen@gelderland-midden.politie.nl 

                                             
De werkgroep buurtpreventie Molenbeke bestaat nog maar uit een netwerk van 10 
wijkcontactpersonen. Dat zijn bewoners die: 

 op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in hun straat en in de wijk op het gebied 
van veiligheid,  

 oproepen en signaleringen met adviezen die we van de gebiedsagent krijgen in de naaste 
omgeving uitzetten en 

 die met elkaar het extra paar ogen en oren zijn die de politie nodig heeft om 
overtredingen en misdrijven te voorkomen en op te sporen. 

                                                                                                    
Kortom de belangrijkste taak van de werkgroep is om signalen aan de buurt en aan de 
gebiedsagent en visa versa door te geven. Daarom is het belangrijk dat het netwerk van 
wijkcontactpersonen niet te klein wordt, zodat de informatie van mond tot mond en van buur tot 
buur gaat. 
 
Wij willen meer wijkbewoners bereiken en daarom gaan we als proef een mailkrant verspreiden 
waarin wij u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in de wijk. Wat is de stand  
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van zaken betreffende de criminaliteit, wat is er gebeurd, waarvoor worden getuigen gezocht en 
welke adviezen heeft de werkgroep Buurtpreventie Molenbeke voor u.  
 
Cijfers september 2007 t/m maart 2008. 
 
Dan nu een overzicht van wat er zich in de maanden september 2007 t/m maart 2008 heeft 
afgespeeld in Molenbeke op het gebied van veiligheid. Deze cijfers komen uit de meldingen en 
aangiften die bij de politie (0900-8844 en 112 (alleen bij spoed)) worden gedaan. Zonder uw 
meldingen en aangiften kan de politie, de gebiedsagent en de buurtpreventie zijn werk niet doen. 
Geef dus alles wat u op het gebied van veiligheid opvalt of meemaakt, altijd door aan de politie of 
de gebiedsagent, Remco Boshuizen.  
 
 
Aangiftes  september ‘07 

Diefstal uit auto 1 

Vernieling auto 1 

Meldingen september ‘07 

Overlast 1 
 
 

Aangiftes  oktober '07 

Diefstal 1 

Diefstal uit woning 2 

Oplichting 1 

Vernieling 1 

Vernieling auto 2 

Meldingen oktober '07 

Geen   
 
 

Aangiftes  november '07 

Diefstal uit auto 3 

Diefstal uit woning 2 
Meldingen november '07 

Parkeerprobleem 1 

Verdachte situatie 2 
 
 

Aangiftes  december '07 

Diefstal fiets 1 

Diefstal uit schuur 1 

Meldingen december '07 

Onenigheid 1 

Poging tot oplichting 1 

Vernieling 1 
 
 
 

 
 
 
Aangiftes  januari '08 
Diefstal uit woning 1 
Meldingen januari '08 
Geen   

 
 

Aangiftes  februari '08 

Diefstal 1 

Diefstal fiets 1 

Diefstal uit schuur 1 

Vernieling auto 1 

Meldingen februari '08 

Diefstal goederen 1 

Overlast jeugd 1 

Verdachte situatie 3 
 
 

Aangiftes  maart '08 

Geen   

Meldingen maart '08 

Diefstal goederen 1 

Info voor allen 1 

Openbare dronkenschap 1 

Overlijden natuurlijk 1 
 
 
 
 



Vragen voor buren, kennissen uit Molenbeke 
SVP doorgeven 
 
1. Wilt u opgenomen worden in ons adressen bestand* ? 
0 Ja 
0 Nee 
 
2. Emailadres 
 
____________________________@________________________________ 
 
3. Naam     Adres 
 
___________________________  ______________________________ 
 
4. Bent u eventueel bereid een afdruk van de mailkrant bij één van uw buren te bezorgen als 

zij geen internet hebben maar wel geïnteresseerd zijn ? 
0 Ja 
0 Nee 
 
5.  Heeft u nog andere suggesties/opmerkingen die aan de huidige werkgroepleden kwijt wilt 

? 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
*) Uw emailadres zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de verspreiding van de mailkrant. 
Mocht u uit ons adresbestand verwijderd willen worden dan kunt u dat te zijner tijd laten weten 
aan de verzender van de mailkrant. 
 
Wij verzoeken u om dit formulier voor 15 mei op 1 van de volgende adressen in te leveren: 
Herman Stuut   Willem van Kleeflaan 13 
Debbie Tarenskeen  Willem van Kleeflaan 3-2 
 
 
 
  


