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Beste wijkbewoner, 
 
 
Ik ben Roelof Benning, de wijkagent van Bilthoven Zuid en De Leijen.  
 
Middels deze flyer wil ik u over een aantal zaken informeren en hoop ik dat u mij 
weet te vinden. 
 
TAAK POLITIE 
Binnen de politie in Nederland is al geruime tijd de zgn. kerntakendiscussie 
gaande. Dit houdt in dat de politie zich meer gaat richten op haar kerntaken, 
kort gezegd; 

- opsporen van strafbare feiten 
- handhaven van de openbare orde 
- hulpverlenen aan hen die dat behoeven in noodsituaties 

 
Dat is wennen. Voor u als burger maar ook voor ons al politie en onze andere 
partners. Zoals u misschien al weet, is bijvoorbeeld alles met betrekking tot 
gevonden en verloren goederen een taak van de gemeente geworden. Dat kunt u 
ook te horen krijgen als u de politie belt of op het politiebureau staat. Het is dus 
geen onwil, maar een gevolg van het strakker en anders wegzetten van taken en 
verantwoordelijkheden. Zo zijn er meer zaken waar de politie zich juist wel of 
juist niet mee bezig houdt. Een burenruzie is in beginsel geen politiezaak. U dient 
hier zelf uit te komen of bijvoorbeeld door middel van buurtbemiddeling. Graag 
uw begrip hiervoor. 
 
Voor een hoop zaken in de wijk kunt u dan ook de gemeente bellen in plaats van 
de politie. Bijvoorbeeld bij zaken als inrichting van de openbare ruimte. Via de 
website van de gemeente kunt u meldingen doen en een hoop informatie vinden. 
 
http://www.debilt.nl --> ‘Melding openbare ruimte’. 
 
WIJKGERICHT WERKEN 
Gelet op het feit dat wij als politie werken vanuit een zgn. wijkteam en ons best 
doen om de criminaliteit in de wijk zo laag mogelijk te houden, is het prettig als 
de mensen in de wijk met ons meedenken en meekijken. Er zijn immers veel 
meer bewoners in de wijk dan politie. Uit onderzoek blijkt dat mensen in hun 
straat of wijk vaak precies weten of zien wanneer er iets afwijkends gebeurd. Ik 
hoop op deze manier een grote groep betrokken wijkbewoners te bereiken in de 
wijk waar ik werkzaam ben.  
Ik wil jullie dan ook vragen om alert te zijn en bij verdachte situaties of 
heterdaad situaties de politie te bellen. 

     
Regio Utrecht 
District Binnensticht  
Wijkteam De Bilt              



 
HOE & WANNEER? 
Wanneer dan de politie te bellen en op welk nummer, op 0900-8844 of op 112? 
Ik kan me voorstellen dat u dat lastig vindt. Elk geval en elke gebeurtenis zijn 
wat dat betreft uniek. Wat ik u wel kan vertellen, is dat u bij verdachte situaties 
en heterdaad situaties 112 mag bellen. Ik wijs u op de onderstaande websites 
waar het een en ander heel helder staat uitgelegd. Let met name goed op 
kentekens, signalementen, loop- of rijrichting van de verdachte personen. Des te 
eerder u 112 belt, des te eerder er een politie-eenheid op af wordt gestuurd. En 
vooral; let op uw eigen veiligheid. 
 
http://www.politie.nl/Utrecht/projecten/folders.asp  
http://www.herkendesignalen.nl  
http://www.politiekeurmerk.nl  
http://www.meldmisdaadanoniem.nl  
 
OVERLAST EN VERDACHTE SITUATIES 
Overlast is een ruim begrip. Wat de één ervaart als overlast, is voor de ander 
geen probleem. Probeer bij een overlast situatie eerst met elkaar een oplossing 
te vinden en schakel desnoods een derde in zoals buurtbemiddeling. 
 
Benader mij (de politie) alstublieft als u een vreemd gevoel heeft bij een 
verdachte situatie (niet heterdaad) of als u een vermoeden heeft dat er iets niet 
in de haak is. Bijvoorbeeld een auto die u niet kent en al lang bij u in de wijk 
staat, vreemde mensen die met goederen aan het slepen zijn of als u denkt dat 
er ergens criminele activiteiten plaats vinden. We kunnen dan samen overleggen 
en bekijken wat we er als politie mee kunnen. U kunt dit ook anoniem melden op 
0800-7000. Als de politie het niet weet, kunnen we er ook niks mee.  
 
HOEVEEL CRIMINALITEIT? 
Wat gebeurt er dan allemaal in de wijk en hoeveel criminaliteit is er dan? Mensen 
lezen het een en ander in de media of horen van andere mensen wat er gebeurt 
is. Dat kan soms een heel ander beeld opleveren dan het werkelijk is. Op de site 
van de gemeente treft u daadwerkelijke cijfers aan van de politie. Onze wijkchef 
geeft daar per kwartaal aan wat de stand van zaken is. Ook staan er een aantal 
interessante zaken en tips. 
 
http://www.debilt.nl --> ‘Veilig De Bilt’. 
 
SAMENWERKEN 
Ik hoop dat u deze informatie op prijs stelt en ik wil graag gericht met u 
samenwerken. Door met zijn allen alert te zijn, hoop ik dat we een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de criminaliteit. Mogelijk kan 
ik in de (nabije) toekomst via deze weg, een flyer, aandacht vragen voor 
politiegerelateerde zaken die in jullie wijk spelen. 
 
Ik werk vanuit het politiebureau in De Bilt, op de Hessenweg 194d. Ik werk op 
onregelmatige tijden en ook afwisselend in de weekenden en zal dus niet op elke 
dag aanwezig en bereikbaar zijn. U kunt natuurlijk altijd langs komen op het 
politiebureau op de Hessenweg. 
 
U kunt ook bellen (niet spoed) met 0900-8844 en vragen naar de politie De Bilt.  



 
Per mail zijn wij bereikbaar via utr-bs-wijksecretariaat-de-bilt@utrecht.politie.nl .  
 
 
 

met vriendelijke groet,  

 
Roelof Benning 

Wijkteam De Bilt 
Wijkagent Bilthoven Zuid en De Leijen Regio Utrecht

District Binnensticht

 Telefoon: 0900-8844  
Hessenweg 194d De Bilt

 Fax : (030) 2450349 Postbus 514, 3700 AM Zeist

   
    

 
 
 


