Hennepkwekerijen
Een wietplantage in uw wijk is
levensgevaarlijk. Regelmatig vliegen
er huizen in brand, omdat illegale
henneptelers hebben gerommeld met de
stroomvoorziening. Aan de ene kant van
de muur is een kwekerij, aan de andere
kant slapen kleine kinderen. Daarnaast
zitten achter de hennepteelt vaak zware
criminelen die niet terugdeinzen voor
geweld. Die mensen wilt u toch niet in uw
buurt? De politie roept u dan ook op om
hennepkwekerijen te melden, al dan niet
anoniem.
Het verbouwen van hennepplanten is
verboden op grond van de Opiumwet.
Regelmatig leest u in de krant berichten over
hennepkwekerijen die door de politie zijn
opgerold. Wijkagent Jos Amory: “Gelukkig
weten we een heleboel hennepkwekerijen
te traceren door meldingen van bezorgde
bewoners. Die bezorgdheid is wel terecht,
want de hennepkwekers brengen vaak
buurtbewoners in gevaar.” Ook stekken,

Even voorstellen…
knippen en drogen is strafbaar. De politie
speurt intensief naar de kwekerijen. Dat gaat
een stuk beter als u meehelpt.
Gevaar voor omwonenden en hulpverleners
Politie, brandweer en ook het energiebedrijf
komen dikwijls levensgevaarlijke constructies
tegen, die hennepkwekers op een
ondeskundige manier hebben aangebracht om
illegaal stroom af te tappen. “Het gebeurt dan
ook regelmatig dat een hennepkwekerij wordt
ontdekt na een brand”, aldus wijkagent Ron
Metsemakers. “Vaak is deze brand ontstaan
door kortsluiting, ofwel in de meterkast
ofwel in de kwekerij. Ook kan brand ontstaan
door oververhitting van assimilatie (groei)
lampen. De politie treft regelmatig een
hennepkwekerij aan, nadat er meldingen van
wateroverlast van de benedenburen komen.
In combinatie met de in elkaar geknutselde
elektriciteitconstructies zorgt dit voor
levensgevaarlijke situaties. Het zal je buurman
maar zijn…”

Niet alleen in de stad
Ook buiten de grote stad treft de politie steeds
vaker hennepkwekerijen aan. Het is dus niet
langer een ‘stadsprobleem’. Wijkagent Ron
Metsemakers: ”Het is niet altijd eenvoudig om
een hennepkwekerij op te sporen. Soms is het
de geur, soms opvallende bedrijvigheid rond
een pand of de ramen op een bovenverdieping
zijn continu geblindeerd en afgesloten. Het is
moeilijk te zeggen.”
Heeft u last van een hennepkwekerij of
vermoedt u dat er bij u in de buurt een
kwekerij is? Geef dit dan door aan de politie
0900-8844. Anoniem melden kan via Meld
Misdaad Anoniem 0800-7000. Speel niet zelf
de held en ga er niet op af!
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode
in, automatisch verschijnen dan een naam en
foto.

De hennepcontainer, voorlichting op maat!
Op donderdag 13 oktober wordt bij het
Ondernemersplein Limburg in Roermond een
zogenaamde ‘hennepcontainer’ geplaatst. In
de hennepcontainer is een hennepplantage
nagebootst waarmee een goed zicht wordt
gegeven op een plantage, manipulaties van
meters en de kosten die hennepplantages
met zich mee brengen. De container kan door
iedereen bezocht worden die zich aanmeldt,
maar een bezoek is in ieder geval zinvol voor
iedereen die er functioneel iets mee van
doen heeft.
Enexis heeft de container ter beschikking
gesteld en deze is ingericht door Cogas,

de politie Twente en Twente Milieu voor
voorlichtingsdoeleinden. Het voorste
deel van de container bestaat uit diverse
gemanipuleerde meters en illegale
aftakkingen, die netbeheerders uit het veld
hebben gehaald. In het andere deel van de
container is een hennepplantage nagebootst.
De planten zijn van kunststof, maar alle andere
materialen zijn afkomstig uit echte kwekerijen.

Er zullen meerdere sessies in de ochtend
en middag plaats vinden. U kunt zich
voor een bezoek aan de hennepcontainer
aanmelden tot uiterlijk 12 oktober via
rolf.collombon@enexis.nl onder
vermelding van onderwerp ‘Roermond’.
Indien u een voorkeur heeft voor dagdeel
(ochtend of middag) kunt u dit aangeven in
de e-mail. Vol is vol.

Veiligheid Nieuwsbrief

Wij willen ons graag voorstellen aan
diegene die ons nog niet kennen. Wij
zijn de wijkagenten van de binnenstad
Roermond, Jos Amory en Ron
Metsemakers.
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Heeft u een probleem/vraag
of advies nodig, dan zijn wij bereikbaar
via 0900-8844 of via e-mail
wijkagentbinnenstad@limburg-noord.politie.nl

Oproep wijkagent: ‘Meld misdaad, desnoods anoniem’
Voor het oplossen van misdrijven is de hulp
van het publiek onmisbaar. De politie roept
daarom op om altijd melding te doen van
een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat kan bij
Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis
telefoonnummer 0800-7000 of de website
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Jaarlijks worden er meer dan duizend
misdrijven opgelost dankzij tips via M.
Wijkagenten Jos Amory en Ron Metsemakers
leggen uit.
Waarom doet niet iedereen melding?
Jos Amory: “Uit angst voor wraak bijvoorbeeld.
Wat als de dader een bekende is? Wat als

je hem tegenkomt? Je kunt daar soms echt
van wakker liggen. Het kan ook zijn dat je er
tegenop ziet om te moeten getuigen in de
rechtszaal.”
In dat geval geldt dus: meld misdaad
anoniem. Hoe anoniem is dat dan?
Ron Metsemakers: “M. is onafhankelijk en geen
politie. M. ziet je telefoonnummer of IP-adres
niet. Men vraagt niet naar de naam van een
melder en wil die ook niet weten. Gesprekken
worden niet opgenomen en de verwerking van
de melding is beveiligd.”
De medewerker aan de telefoon neemt de
melding op en vraagt zo veel mogelijk feiten.

Alleen als M. jouw anonimiteit kan waarborgen
en de informatie bruikbaar genoeg is voor
de politie om ermee aan de slag te gaan,
geeft M. de informatie aan ons door. Wij
vergelijken de informatie met informatie in
de politiesystemen. Misschien is er al eerder
een inval gedaan, heeft de dader al eens
vastgezeten, enzovoorts. Wij beslissen dan of
we actie ondernemen.”
Kun je ook online melden bij M.?
Jos Amory: “Dat kan. Melden hoeft niet per
telefoon, maar kan ook via de website
www.meldmisdaadanoniem.nl. Rechts bovenin
zit een grote, rode knop: ‘anoniem melden’. Als
je daarop klikt, kun je lezen hoe online melden
werkt, of je kunt direct doorklikken naar het
online formulier.”
Welke zaken kun je bij M. melden?
Ron Metsemakers: “M. maakt geen onderscheid
tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. Van
moord en verkrachting tot mishandeling
en drugshandel. Daarnaast kun je bij het
meldpunt terecht met tips over bijvoorbeeld
hennepkwekerijen, inbraken, illegale handel en
opslag van vuurwerk.”

De container is te bezichtigen in
combinatie met een presentatie over
fraude, fraudebestrijding en veiligheid
op donderdag 13 oktober bij het
Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5.

Waar is M. niet voor bedoeld?
Jos Amory: “De meldlijn is niet bedoeld voor
situaties waar andere mogelijkheden voor
zijn. Heb je met spoed politie nodig, dan bel
je 112. Hoef je niet anoniem te blijven of is er
géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844.
Ook is M. er niet voor aangiftes, klachten
en meldingen van verkeersovertredingen of
overlast en dergelijke.”

“Veiligheid voor ondernemers én inwoners”
Van 10 t/m 16 oktober 2016 is de Week van de Veiligheid in Nederland. Het thema is: Veiligheid voor ondernemers én inwoners.
In deze speciale nieuwsbrief informeren wij u over diverse activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente om u te ondersteunen
in de strijd tegen criminaliteit. Zo vinden er acties plaats tegen woninginbraak, signalering van hennepkwekerijen, straatroof en kunt u
o.a. lezen over buurtpreventie en de inzet van het Retail Intervention Team en Ambulance Bike Team in de binnenstad van Roermond.

Hoe kunnen wij samen ondermijning tegen gaan?
In Limburg staat tijdens de Week van de Veiligheid het thema
ondermijning en in het bijzonder ondermijning binnen de
vastgoedbranche centraal.
Ondermijning, verwevenheid van de bovenwereld en onderwereld, is een
maatschappelijk probleem. Het tegengaan van ondermijning is niet alleen
een taak van de politie, maar van de gehele samenleving, dus samen
met overheidsinstellingen, private partijen en burgers. In elke situatie
moet gekeken worden welke aanpak en mix van maatregelen het meest
effectief is. Het doel is om langdurig een positief effect te bereiken en
aan de voorkant van de problematiek te komen.
Denk aan de belastinginspecteur die een crimineel de pas afsnijdt met
een hoge aanslag. De Gemeente die een vergunning weigert of intrekt.
Het elektriciteitsbedrijf dat een vette rekening stuurt voor illegaal
afgetapte stroom. De hotelketen die baliemedewerkers leert hoe ze
prostitutie kunnen herkennen. Het autoverhuurbedrijf dat geen auto’s
verhuurt aan criminelen. De bouwmarkt die in de gaten houdt wie vaak
inbrekerswerktuig koopt. De makelaar die geen contant geld aanneemt.
Elk probleem is anders. Ondermijning vraagt dan ook om creatieve
oplossingen die van verschillende kanten komen. Alleen door samen

te werken, kunnen we ondermijning signaleren, effectief tegengaan en
voorkomen.
Activiteiten
Tijdens de Week van de Veiligheid, van 10 tot en met 15 oktober, vinden
in Limburg verschillende activiteiten op het gebied van ondermijning
plaats. Zo wordt er een webinar georganiseerd, waarbij zowel de
politie als een advocaat die gespecialiseerd in vastgoed, aanwezig zijn.
Gesproken zal worden over onder andere hoe ondermijning in deze
branche opvalt, waar je op moet letten, wat je moet doen als je met
ondermijning te maken hebt en welke barrières je kunt opwerpen om dit
tegen te gaan.
Het webinar is op maandag 10 oktober van 10.00 tot 11.00 uur. U vindt het
aanmeldingsformulier op www.lltb.nl/week-van-de-veiligheid-2016.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
De Week van de Veiligheid is een initiatief van publieke en private partijen om het thema veiligheid onder de aandacht te brengen bij
ondernemers en inwoners. Want, met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe.
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Wanneer je de logge ijzeren container ziet staan, denk je dat het allemaal niet veel kan voorstellen, maar als je in de container bent besef je
dat er wel degelijk een en ander mogelijk is met zo’n container.

Redactie: Stichting Citymanagement Roermond 0475 - 337 222 |
Drukwerk en verspreiding: Gilsing lokale media

Volg ook onze social media kanalen!

www.facebook.com/cityroermond

Voor meer informatie over de Week van de Veiligheid in Nederland, kunt u terecht op de website van Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid www.hetccv.nl.

In actie tegen inbraak
We naderen de wintermaanden en het
is weer vroeg donker buiten. Statistisch
gezien is er meer kans op inbraak als het
donker is. Daarom schenkt de Gemeente
Roermond ook dit jaar extra aandacht
aan het voorkomen van inbraak. Tijdens
de ‘Week van de Veiligheid’ organiseert
de Gemeente een workshop over
gecertificeerd hang - en sluitwerk in
samenwerking met diverse bouwmarkten
en verkooppunten.
In de workshop van ongeveer 20 minuten
krijgen bezoekers praktische tips om hun
woning of bedrijf ’veiliger’ te maken. De
workshop wordt gegeven door een ervaren
trainer in Veilig ondernemen, dhr. J. Leppers.
De bezoekers maken daarbij kans op een
prijs die door de betreffende winkelier ter

Het gevaar van speelgoedwapens
beschikking wordt gesteld.
Tijdens de workshops worden eenvoudige
maar ook zwaardere maatregelen besproken.
Het begint natuurlijk met gedrag: hoe zorg
ik ervoor dat het lijkt alsof ik thuis ben, hoe
goed sluit ik mijn woning of bedrijf af en hoe
neem ik vervolgens extra maatregelen om
mijn huis of bedrijf te beveiligen? Onder

De volgende workshops vinden plaats
Maandag 10 oktober om 17.30 uur
Woensdag 12 oktober om 17.00 uur
Donderdag 13 oktober om 18.00 uur
Vrijdag 14 oktober om 18.30 uur
Zaterdag 15 oktober om 10.00 uur
Zaterdag 15 oktober om 11.30 uur

Marcel’s Karweishop, Schoolstraat 27, Herten
RBH uw keuken, Burghoffweg 26, Roermond
Hubo, Neerstraat 15, Roermond
Praxis, St. Wirosingel 176, Roermond
Cillekens-Dreessen, Burghoffweg 4, Roermond
Gamma, St. Wirosingel 178, Roermond

WhatsApp buurtpreventiegroep
Binnenstad Roermond

Een WhatsApp buurtpreventiegroep is een
initiatief waaraan inwoners en ondernemers
in de binnenstad van Roermond op vrijwillige
basis deelnemen. Er zijn inmiddels rond de
800 deelnemers en elke dag melden zich
nieuwe deelnemers aan.
Buurtpreventie
Je hebt vast wel eens van het woord
buurtpreventie gehoord, maar wat is het
eigenlijk? Overal in Nederland ontstaan steeds
meer WhatsApp-groepen om buurt, wijk of
winkelgebied veiliger te maken. Buurtbewoners
en ondernemers kunnen elkaar namelijk
via WhatsApp attent maken op zaken die
spelen in de buurt en nemen zo samen
verantwoordelijkheid voor elkaar.
Wanneer iets vreemds wordt waargenomen,
komen aangesloten bewoners en ondernemers
direct in contact met elkaar. Opvallende
situaties waarbij je je afvraagt of ze wel
kloppen, worden met elkaar gedeeld. Denk

andere de deurspion en kierstandhouder,
maar ook andere, vaak goedkope,
oplossingen passeren de revue. Hiermee
kunnen bezoekers in een kort tijdsbestek
geholpen kunnen. Uiteraard is er ook
gelegenheid voor het beantwoorden van
vragen of voor een persoonlijk advies.

bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak,
oplichting, winkeldiefstal, vernieling, straatroof,
bedreiging of mishandeling. Op deze manier zal
de oplettendheid/waakzaamheid van iedereen
toenemen en kunnen we samen het gevoel van
veiligheid vergroten en verdachte situaties snel
delen.
Een veilige buurt maak je samen!
Samen met buurtgenoten en de politie
ervoor zorgen dat uw buurt veilig blijft. Ervoor
proberen te zorgen dat criminelen niet uw
buurt uitzoeken om hun slag te slaan. Het hen
moeilijk maken doordat alle ogen en oren van
elke buurtbewoner op scherp staan. Verdachte
situaties doorgeven aan de politie. Kortom:
buurtpreventie, gewoon doen! Er is geen enkele
reden om nog langer te twijfelen.
Als u zich wilt aanmelden of als u meer
informatie zoekt, kunt u terecht op
www.buurtpreventie-roermond.nl.

Terugbelfraude!
Fraude is er in allerlei vormen. Niet alleen
via de mail proberen oplichters gegevens
te achterhalen of geld te verdienen, ook
via de telefoon benaderen ze potentiële
slachtoffers. Elk jaar worden duizenden
mensen de dupe van telefonische oplichting.
Er zijn verschillende soorten telefoonfraude.
Terugbelfraude
De telefoon gaat één keer over en daarna
wordt de verbinding verbroken. De oplichters
hopen dat je terugbelt. Dan bel je namelijk via
een duur (internationaal) servicenummer. Ze
proberen je lang aan de telefoon te houden
of je hoort het geluid van een telefoon
die overgaat. In werkelijkheid is dat een
bandopname op een antwoordapparaat. Word
je (vaak ’s nachts) gebeld door een vreemd
buitenlands nummer, negeer de oproep dan en
bel de volgende dag niet terug!
Aanbiedingen
Via de telefoon wordt u benaderd voor een
aanbieding. De oplichters geven u vaak geen
tijd om na te denken over het voorstel. Ze
willen alleen maar dat u ‘ja’ zegt of meegaat
in hun verhaal. Sommige fraudeurs verwijzen
u zelfs door naar websites, bijvoorbeeld met
reviews van ‘tevreden klanten’.
Loterijfraude
Niet alleen via e-mail kunt u op de hoogte
worden gesteld van een gewonnen prijs, ook
kunt u op uw mobiele telefoon een sms krijgen
dat u de winnaar bent. Dit wordt ook wel
loterijfraude genoemd. Reageer niet op de sms.
Onthoud dat u nooit zomaar een prijs kunt
winnen, als u niet meespeelt.

Extra toezicht winkelgebied binnenstad Roermond
deze winter

Speelgoedwapens die zo op echte
vuurwapens lijken dat ze bedreigend
overkomen, zijn op straat en bijvoorbeeld
in de horeca en winkelcentra verboden. De
politie is een campagne gestart om ouders
en kinderen te wijzen op de gevaren van
dit soort speelgoedwapens in de openbare
ruimte.
“Politiemensen zijn de afgelopen twee jaar
steeds vaker geconfronteerd met jongeren
die in de openbare ruimte speelgoedwapens
dragen die sprekend lijken op echte wapens”,
vertelt wijkagent Ron Metsemakers. “Ging het
in 2014 nog om 125 incidenten, in 2015 waren
dit er al 140! Het ‘speelgoedwapen’ op de
afbeelding werd onlangs door politiemensen
op straat aangetroffen bij een 11-jarig jongetje.”
Dit soort incidenten zijn gevaarlijk. Omdat
de speelgoedwapens zo echt lijken, zullen
agenten op straat vaak reageren alsof het om
een dreiging met echte vuurwapens gaat. In het
uiterste geval kunnen agenten in zo’n situatie
besluiten dat ze moeten schieten.
In beslag nemen
Wijkagent Jos Amory: “Als in de openbare
ruimte wordt gedreigd met een op een echt
vuurwapen lijkend speelgoedwapen of als zo’n
speelgoedwapen anderen schrik aan kan jagen,
is het voorwerp verboden. De politie heeft
dan voldoende reden om in te grijpen en het
speelgoedwapen in beslag te nemen. Alleen als

het voor iedereen overduidelijk is dat het om
spelende kinderen gaat, is dit soort speelgoed
op straat niet verboden.”
“Zorg ervoor dat uw kinderen niet op straat
rondlopen met op echte vuurwapens lijkende
speelgoedwapens”, benadrukt wijkagent Jos
Amory. “Laat kinderen liefst alleen binnenshuis
met dit soort speelgoed spelen.
Welke speelgoedwapens mag u kopen?
In winkels, op de markt of op de kermis mag u
alleen goedgekeurde speelgoedwapens kopen
of winnen. U herkent dit speelgoed aan het CEkeurmerk. Het CE-keurmerk geeft aan dat een
product voldoet aan minimumeisen die de EU
stelt (zie logo) Staat dit niet op (de verpakking
van) het speelgoedwapen? Dan mag de politie
het speelgoedwapen in beslag nemen. De

politie werkt bij controles samen met de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA).
Voor meer informatie over het optreden van
de politie kijk op www.politie.nl.

Roermond Binnenstad klaar voor de winter!
Wat is de weersverwachting/voorspelling
voor de komende winter 2016 - 2017? Over
de winter van 2015-2016 kunnen we kort
zijn: deze was veelal te mild en relatief nat.
Krijgen we net als de afgelopen drie jaar een
hele zachte winter of was dit slechts een
onderbreking van de trend waarin we te
maken hadden met relatief koude winters?

Retail Intervention Team (RIT) zorgt
voor extra beveiliging in de binnenstad
van Roermond vanaf 17 oktober. In
oktober ontvangen de ondernemers in
de binnenstad van Roermond een RIT
leaflet en een telefoonsticker met de
belangrijkste telefoonnummers.

Vanaf oktober 2016 houden beveiligers
extra toezicht in winkels en straten in de
binnenstad van Roermond. Dit doen zij
in samenwerking met Politie Roermond.
De inzet van dit Retail Interventie
Team (RIT) is een extra maatregel tegen
zakkenrollers, winkeldieven en andere
overlastveroorzakers. Het RIT is sinds
2012 actief in Roermond en is een jaarlijks
initiatief van de Stichting BIZ Binnenstad
Roermond in samenwerking met de
Gemeente Roermond.

minder begaanbaar en dat is niet wenselijk als
je als ondernemer in de binnenstad dagelijks
honderden voetgangers langs je winkel voorbij
ziet schuifelen.

In het laatste geval betekent dit een vroege
winterstart en dat de aankomende winter
koud en sneeuwrijk wordt. Aanhoudend
winters weer met veel sneeuw zorgt ook in
de binnenstad van Roermond voor gladheid
en ongemakken. Daarom heeft Stichting BIZ
Binnenstad Roermond nu al maatregelen
genomen om op een eventuele strenge winter
voorbereid te zijn.

Stichting BIZ binnenstad Roermond
heeft samen met de firma Kuypers een
plan opgesteld als aanvulling op de
gladheidbestrijding van de Gemeente.
Gedurende de winterperiode wordt extra
materieel ingezet om de wandelzones in de
binnenstad sneeuw- en ijsvrij te maken. Zodra
er kans op gladheid is, wordt er preventief
gestrooid. Strooimiddel dat op een wegdek
is gestrooid, moet “ingereden” worden om
goed te werken. Op voet- en fietspaden duurt
dat wat langer. Het blijft in deze gevallen dus
uitkijken.

Binnenstad sneeuw- en ijsvrij
Bij hevige sneeuwval ligt de prioriteit van de
Gemeente bij het sneeuwvrij maken van de
doorgaande wegen, fietspaden en bus-routes.
Voetgangerszones blijven daardoor te lang

Wat kunt u doen?
Om effectief gladheid te bestrijden en de
beperkte doorgang begaanbaar te houden is de
medewerking van ondernemers vereist: Beperk
gedurende de winterse periode het uitstallen

van reclame tot een minimum of laat ze bij
voorkeur achterwege.
Ook zijn er een aantal voorwaarden vastgelegd
om het sneeuwruimen daadwerkelijk mogelijk
te maken.
• Langs de gevels voor winkels zal een strook
van ca. 250 cm worden vrijgemaakt in straten
waar dit mogelijk is.
• Op de vrij te maken stroken mogen geen
verplaatsbare obstakels (bijv. fietsen),
reclameborden en product uitstallingen
geplaatst worden.
• Wanneer vrij te maken of vrijgemaakte zones
toch bezet worden met obstakels kunnen/
zullen deze niet meer sneeuwvrij gemaakt
worden.
Het toegankelijk houden van onze binnenstad
tijdens de komende winterperiode is in het
belang van alle ondernemers en de vele
bezoekers!

Winkelcriminaliteit en winkeloverlast zijn
hinderlijk voor personeel en ondernemers
in de winkels en voor de bezoekers in de
stad. Dader(s) opereren alleen, maar ook in
(internationale) groepen. Dat vraagt om extra
toezicht.
De doelen van de inzet van het RIT zijn het
verhogen van het veiligheidsgevoel van
het winkelpersoneel, de winkeliers en de
bezoekers en het ‘ontmoedigen’ van het
dievengilde.
De beveiligers werken preventief en
surveilleren van winkel tot winkel. Zij kunnen
in geval van calamiteiten snel ter plaatse zijn
om assistentie te verlenen.
Winkeliers en personeelsleden ervaren zowel
de korte reactietijd als het optreden van de
beveiligers als erg positief. BIZ Binnenstad
Roermond en de ondernemers zouden
dan ook graag zien dat de inzet van het
RIT het hele jaar gecontinueerd wordt. De
wijkagenten van de politie, wijkboa’s van

Ambulance Bike Team
afdeling Stadstoezicht, Gemeente Roermond
en de winkelstraatmanager onderzoeken
momenteel de mogelijkheden.
Burgernet
Ook de inzet van Burgernet kan bijdragen
aan de veiligheid in het winkelgebied. U kiest
zelf op welke manier u geïnformeerd wilt
worden, dit kan middels een sms-bericht,
spraakbericht of een bericht via de gratis
Burgernetapp. Deelnemers ontvangen alleen
een oproep wanneer er een incident is in hun
omgeving.
In de binnenstad van Roermond is een aparte
burgernetondernemersgroep aangemaakt.
Dus voelt u zich als ondernemer betrokken?
Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige
winkelgebied? Neem dan deel aan Burgernet!
Meld u vandaag nog aan of installeer de app
via www.burgernet.nl.

In geval van een ongewenste situatie kunnen
ondernemers of winkelpersoneel direct om
assistentie vragen via het GSM-nummer:
06-34596555.
Tekstkar zakkenrollerij
Een van de belangrijkste zaken van het
Integraal Veiligheidsplan 2015-2018, die de
Gemeente Roermond wilt uitvoeren, is het
aanpakken van mobiel banditisme. Om het
gewenste resultaat te krijgen, gebeurt dit
op verschillende manieren. Bezoekers van
de stad bewust maken is één manier.
Op jaarbasis neemt het aantal geregistreerde
slachtoffers van zakkenrollerij in Roermond
namelijk nog steeds toe, ondanks het feit
dat andere vormen van criminaliteit dalen.

RIT

De analyse van de cijfers geeft aan dat vooral
op en rondom het Stationsplein veel zakken
worden gerold.
Om mensen te attenderen op zakkenrollerij
wordt een tekstkar op het Stationsplein
geplaatst. De Gemeente Roermond hoopt
hiermee bezoekers van de stad te attenderen
op dit fenomeen, zodat ze alert zijn op
zakkenrollerij en schade kunnen voorkomen.
Deze tekstkar staat er van september 2016
tot begin januari 2017.

Op onderstaande dagen is het ABT
actief in de binnenstad en Designer
Outlet Center.
Maandag 3 oktober
Duitse feestdag
Vrijdag 21 oktober
Late Night Shopping
Dinsdag 1 november
Duitse feestdag
26 t/m 30 december
Feestdagen drukte

AED’s in Roermond
AED’s krijgen steeds meer
naamsbekendheid en hangen op steeds
meer plekken. Een AED (Automatische
Externe Defibrillator) is een hulpmiddel
bij reanimatie. Stichting BIZ Binnenstad
Roermond heeft ervoor gekozen om op
tactische locaties AED’s te plaatsen:
Benu Apotheek Willem II Singel
Q-park, Achter de Oranjerie
TheaterHotel de Oranjerie
Edelsmid Paul van den Hout
Postmasters Roermond
McDonalds, Hamstraat
Munsterkerk
Steps
Markt 10
Stadhuis
Sint Christoffel Kathedraal
Hotel en Grandcafé De Pauw
Q-park, Roersingel
Een actueel overzicht kunt u opzoeken
via de website www.aed4.eu.

