Burgernet: samen maken we de wijk veiliger

Met Burgernet kunt u helpen de veiligheid van uw woonomgeving te bevorderen. Bijvoorbeeld in geval van
de opsporing van een vermist persoon of verdachte. Via uw telefoon ontvangt u een verzoek om uit te kijken
naar een persoon of voertuig.
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en
medewerkers van bedrijven in de gemeente.

Werkwijze
Na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of een vermist persoon, kan de politie een
Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit hun eigen woning, op
straat of vanaf hun werkplek. Zo kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van verdachten, een
voertuig of een vermist kind.
Zodra deelnemers de persoon of het voertuig zien dat voldoet aan het signalement, bellen ze via het gratis
Burgernetnummer 0800 00 11 direct met de meldkamercentralist van de politie. Naar aanleiding van de
verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het
resultaat van de Burgernetactie.

Samenwerken
Gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Buurtbewoners kunnen zelf ook veel doen
om hun wijk veilig te houden. De gemeente en politie werken graag samen met bewoners. Daarom is er
Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel een verdachte
of vermist persoon kan opsporen.
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk
bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•

diefstal of inbraak;
doorrijden na een aanrijding;
beroving;
vermiste personen.

Aanmelden
Elke inwoner van 16 jaar of ouder van de gemeente Hardenberg kan zich via de website www.burgernet.nl
aanmelden voor Burgernet. Per adres kunnen meerdere personen deelnemen.
Als u geen internet heeft, kunt u ook contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523
om u op te geven als deelnemer.
Werkt u in de gemeente Hardenberg, maar woont u in een andere gemeente? Deelnemen vanaf het werkadres
is ook mogelijk. Geef bij uw aanmelding uw zakelijke adresgegevens door. Uw gegevens worden alleen door
Burgernet gebruikt en niet aan derden verstrekt.

