Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ

www.nieuwegein.nl

Persbericht

Contactpersoon Siard van der Meer
Telefoon 06 51 57 23 11
Fax
E-mail persvragen@nieuwegein.nl

Datum 7 oktober 2014
Nummer

Wervingsactie Burgernet
Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is, in samenwerking met de politie, een campagne
gestart om nieuwe deelnemers te werven voor Burgernet. Het streven is dat
tenminste 8 procent van de mensen die in Nieuwegein woont en / of werkt
en ouder is dan vijftien jaar meedoet. Nu is dat nog 7,7 procent.
Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de
veiligheid in de wijk te vergroten. Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding
van een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie
starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of tekstbericht met
het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk is omschreven. Wie
informatie heeft, kan via het burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de
meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie op straat.
Met hulp van inwoners kan de politie slagvaardiger optreden. Op dit moment wordt
landelijk gezien al een op de tien Burgernetacties dankzij tips van
Burgernetdeelnemers opgelost. Met meer ogen en oren in Nieuwegein kunnen meer
daders gepakt worden.
Meer deelnemers
Nieuwegein is wat het aantal deelnemers betreft, een klein beetje achterop geraakt
ten opzichte van andere gemeenten in Midden Nederland. Waar die gemiddeld 8,2%
scoren zit Nieuwegein op 7,7 procent. Het streven van de wervingscampagne die nu
van start gaat, is dat straks tenminste 8 procent van de mensen die in Nieuwegein
wonen en / of werken / naar school gaan deelnemer is aan Burgernet. Om mee te
kunnen doen, moet je zestien jaar of ouder zijn.
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Pilot in Nieuwegein
Nieuwegein is een Burgernetgemeente van het eerste uur. Al in mei 2004 ging
namelijk een experiment van start. Doel was vast te stellen of het concept Burgernet
geschikt was voor toepassing in geheel Nederland. In mei 2005 bleek uit een
uitgebreid, onafhankelijk onderzoek onder bewoners van Nieuwegein, zowel
deelnemers als niet-deelnemers, dat Burgernet zeer positief werd beoordeeld.
Daarnaast bleek dat de deelnemers zichzelf veiliger voelden, alerter waren op hun
woonomgeving en dat hun vertrouwen in de politie en gemeente was toegenomen.
Naar aanleiding van het experiment besloot de regering in 2006 om Burgernet
landelijk in te voeren. Nu, in 2014, is Burgernet actief in 400 van de 403 gemeenten
die Nederland telt.
Aanmelden
Mensen die zich willen aanmelden voor Burgernet, kunnen dat doen via
www.burgernet.nl

