
GELDERLAND-MIDDEN 

  1000 ogen in  Wolfheze  



GELDERLAND-MIDDEN 

  Vanavond… 

  
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een verdachte situatie? 
 
Wat is een goed signalement? 
 
Waarvoor mag ik 1-1-2 bellen? 
 
Whatsapp groep in het kort 



GELDERLAND-MIDDEN 

 Wat doet de politie?  

• Donkere dagen offensief 
• Landelijke aanpak 
• Extra eenheden op de weg 
• Voorlichting 
• Preventieve acties 
• Twitter/whatsapp/facebook  
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   Wat kunt u doen?  

 
• Goede verlichting 
• Goed hang- en sluitwerk 
• Goed gebruik social media 
• Registreer uw goederen 
• Let op elkaar! 
• Let op afwijkend gedrag 
• Bel 1-1-2 bij verdachte situaties 
• Sluit u aan bij de whatsapp groep Wolfheze 
• Maak een situatie stuk als dit kan! 
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  Afwijkend gedrag  

• Onderbuik gevoel 
• Een verdachte situatie is een combinatie van het gedrag van een persoon, 

het tijdstip de lokatie en: 
• Wat is normaal in uw straat (bewoners, verlichting, gordijnen dicht/open 

enz.) 
• Begin een gesprek met een onbekende. 
• Bij twijfel: bel de politie / app 
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 Een goed signalement…. 

Beschrijving persoon: 
• Geslacht 
• Leeftijd 
• Afkomst 
• Lengte 
• Kleding (denk ook aan schoenen/rugzak/tas e.d.) 
• Bijzondere kenmerken (snor/baard/bril e.d.) 
 
In combinatie met de locatie: 
• Loopt nu op de… 
• In de richting van… 
• Stapt in auto met kenteken… 
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  SAAR 

     SAAR:         S  = SIGNALEREN        A  = ALARMEREN (via 1-1-2)         A  = APPEN        R  = REAGEREN 
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   Voorbeeld  

 
MELDER: 
 Ik woon op de Balijeweg en zag zojuist twee onbekende jongens in de 

achtertuin van mijn buurman staan. Ze stonden bij de achterdeur. Ze zijn in 
het zwart gekleed en lopen nu in de richting van de wolfhezerweg. Ik heb 

 1-1-2 gebeld. 
 
REAKTIE BEWONER: 
 Ik ga nu naar buiten met mijn hond. Ik zie ze nu lopen op de Wolfhezerweg 

in de richting van het station. 
 
REAKTIE BEWONER 2: 
 Ik kom naar je toe.  
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  Voorbeeld (vervolg)  

Vervolg bewoner 2: 
 Ik zie de mannen in een zwarte VW Golf stappen. Kenteken begint met JZ. 

Ze rijden het spoor over, richting Amsterdamseweg. 
 
Surveillancewagen: 
 Ter info. We hebben de mannen staande gehouden op de carpoolplaats bij 

de Amsterdamseweg. Ze hadden inbrekerswerktuigen bij zich en zijn 
aangehouden. Bedankt voor de melding en de reaktie!! 
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  Stand van zaken Whatsapp groep: 

    
  

Tot op heden:  85 aanmeldingen 
 
Aanmelden: waakswolfheze@gmail.com of via Lucy Mons 
       (wijkagent) 
 
Eerste verdachte situatie al gemeld en opgevolgd door de politie.

   

    

mailto:waakswolfheze@gmail.com
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   Vragen? 

   ? 
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  Bedankt voor uw aandacht! 
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