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Bewonersavond Buiten Wittevrouwen tegen
woninginbraak
U ontvangt dit wijkbericht naar aanleiding van het hoge aantal woninginbraken in uw buurt. Gemeente en
politie spannen zich voortdurend in om het aantal inbraken in Utrecht terug te dringen. Dit kunnen wij echter
niet alleen, wij hebben uw hulp hier bij nodig. Daarom organiseren wij op dinsdag 15 juni een online
bewonersavond. Tijdens deze bewonersavond zullen wij u informeren over de huidige situatie in uw buurt en
over mogelijke preventiemaatregelen. Daarmee kunt u de kans verkleinen om slachtoffer te worden van een
woninginbraak.
Inhoud van de avond
•
•
•
•
•

De politie informeert u over de cijfers en meest
voorkomende inbraakmethodes in uw buurt
Een ex-inbreker laat u met de blik van een inbreker
kijken naar Buiten Wittevrouwen
U vergroot uw kennis op het gebied van
woninginbraken
U leert de inbraakgevoeligheden van uw type
woning kennen
U krijgt uitleg over bestaande preventie maatregelen, zoals het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW). Ook gaan we in op wat u verder
zelf kunt doen om de kans op een inbraak te
verkleinen.

Datum en aanmelding
Vanwege het coronavirus en de maximaal toegestane
groepsgrootte organiseren wij de bewonersavond online op
dinsdag 15 juni van 20:00 – 21:30 uur via Zoom.
U kunt zich aanmelden via:
https://bewonersavondbuitenwittevrouwentegenwoninginbraa
k.eev-gu.nl/ of door de QR-code te scannen met de camera
van uw mobiele telefoon. Heeft u voor ons een specifieke
vraag met betrekking tot het onderwerp woninginbraken? Bij
uw aanmelding kunt u dit doorgeven, dan nemen wij dit op in
ons programma. Eén dag voorafgaand aan de
bewonersavond ontvangt u van ons een Zoom link om deel
te kunnen nemen.

Verspreidingsgebied:
Gedeelte van Buiten Wittevrouwen

Ziet u iets verdachts? Bel 1-1-2
Bel altijd 1-1-2 als u iets verdachts ziet; bijvoorbeeld als u
een verdacht persoon rond een woning of auto ziet lopen en
uw onderbuikgevoel zegt dat het niet klopt. Noteer
bijzondere kenmerken van een verdachte. Bij geen spoed
kunt u de politie bellen op 0900–8844. Ook kunt u een
melding maken via www.utrecht.nl/melding of de Slim
Melden Utrecht app.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met Fabiënne van der Werf, via 14-030 of u kunt
mailen naar oost@utrecht.nl
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de wijk?
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het
wijkbureau via www.utrecht.nl/nieuwsbrieven

