VAN DE H UUR D ER S B E L AN GE N VE RE N I GI N G

WAAKS, VEILIGHEID ROND UW WONING
U moet er toch niet aan denken dat uw woning doelwit is van inbraak en/
of vernielingen? Daarom is er het landelijke project WAAKS. Afgenomen
inbraakcijfers hebben het succes van dit project al aangetoond.
Ook in Dronten kunnen we hier goed gebruik van maken.
Woninginbraken en vernielingen
zijn nare gebeurtenissen. Maar door
samen te werken, kunnen we ze
verminderen, zodat onze woonomgeving veiliger en leefbaarder wordt.
Zo’n samenwerking is WAAKS. Dit
project is gestart als samenwerking
tussen hondenbezitters en politie/
gemeente. Maar inmiddels mag
iedereen meedoen.

Waarom hondenbezitters? Zij…
- lopen vaak buiten om de hond uit
te laten;
- kennen hun wijk/straat vaak beter
dan de politie of gemeente;
- merken daardoor eerder vreemde
dingen/situaties op.

Iedereen is WAAKS
Inmiddels is WAAKS uitgebreid.
Ook burgers zonder een hond
kunnen hieraan deelnemen.
Misschien maakt u regelmatig
’s avonds een wandeling of bent u
’s nachts onderweg voor uw werk.
Een vreemde situatie valt u in dat
geval eerder op dan in de drukte
van alledag. Die vreemde situaties
kunnen voor de politie of gemeente
waardevol zijn.

Wat willen we samen bereiken?
Door deel te nemen aan WAAKS
werkt u dus samen met politie en
gemeente. Het biedt ons als samenleving meer ogen en oren in de
straat/wijk. Zo kan de politie sneller
reageren op verdachte of gevaarlijke
situaties en is er meer kans om
overtreders op heterdaad te kunnen

betrappen. Ons doel daarmee is om
het aantal inbraken en vernielingen
te verminderen.

Hoe doet u mee?
Ga naar www.dronten.nl/waaks,
klik op Meld u nu aan! en vul het
formulier in. Bij voldoende aanmeldingen wordt u uitgenodigd voor
een workshop over WAAKS: waar
moet u opletten bij een verdachte
situatie, wat moet u dan doen en
hoe en welke melding maakt u.
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Hoe meer mensen meedoen,
hoe veiliger
Hoe meer bewoners zich
aanmelden voor WAAKS, hoe groter
de kans is om woninginbraken en
criminaliteit tegen te gaan. Samenwerken in WAAKS vergroot uw
woongenot en veiligheid.

Wat moet ik doen in nood?
Bij verdachte en heterdaad
situaties, spoedeisende hulp of
levensbedreigende situaties:
- bel het alarmnummer 112
- meld welke hulpdienst nodig
is: ambulance, politie of
brandweer
- vertel wat er aan de hand is,
waar het plaatsvindt, hoeveel
slachtoffers er zijn
- geef bij een verdachte een zo
duidelijk mogelijke
beschrijving voor de politie
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