
Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang 1

De zomervakanties is net begonnen, en we wensen allen die op vakantie gaan een fijne tijd toe.
Als iedereen weer terug is, spreken we graag met elkaar tijdens het wijkfeest, ditmaal op zaterdag 26
augustus. Schrijf het alvast in de agenda!

wijkapp buurtpreventie
Onze wijkapp is nu ruim een jaar in gebruik. We merken dat er soms discussie ontstaat over het
gebruik. Degene, die een verdachte situatie signaleert en zonodig 112 heeft gebeld, laat dit weten
via de WhatsApp aan de Groep. Het is geen discussieforum; dus NIET reageren op de noodzaak van
het originele bericht, of op elkaars reactie hierop. Velen vinden dit een verstoring en ook kan een
discussie afleiden van de aanleiding. Natuurlijk is aanvulling op de verdachte situatie wel wenselijk.

Spelregels (wij raden van harte www.WABP.nl aan):
•De politie komt alleen in actie na een melding via 112;
•Reageer volgens het SAAR-principe (Signaleer, Alarmeer, App, Reageer);
•Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten;
•Gebruik de WhatsApp Groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privézaken!

Landelijk project ‘camera in beeld’
De politie brengt landelijk in kaart waar zich particuliere en bedrijfscamera’s bevinden. Deze
camera’s worden bij opgave ingevoerd in het landelijk systeem van de politie. Dit systeem is zo
ontworpen dat hun opsporing collega’s op een snelle wijze kunnen zien waar in de buurt van een
misdaad zich camera’s bevinden die mogelijke beelden van de dader(s) hebben. De politie vraagt
iedereen die camera’s heeft, zich te laten informeren op www.politie.nl en dan camera in beeld.

Bestuursleden
Wie wil zich inzetten voor de wijk als lid van het bestuur? Heleen is na dit jaar aftredend en we
zoeken een enthousiaste opvolger/-ster. We vergaderen zo’n zes keer per jaar , regelen de
organisatie van aktiviteiten en vertegenwoordigen de wijk naar de gemeente. En het is heel gezellig!
Vraag ons gerust om er eens over te vertellen, bijv. op het wijkfeest, of kom eens een vergadering
bijwonen.

Maar voor nu, een mooie zomer gewenst.

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey Rundberg (voorzitter), Bert Roke (penningmeester), Heleen André de la Porte, Tim Heere,
Tjeerd Mijnster.

Kijk op www.wijkvogelzang.nl voor verdere informatie en het laatste nieuws.
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