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Geachte wijkbewoners, 

Zoals u misschien nog weet heeft onze stichting ongeveer een jaar geleden 

getracht om in samenwerking met de Nacht Veiligheidsdienst (NVD) een 

collectieve beveiliging voor onze wijk op te zetten. Helaas is het ons niet 

gelukt om daar voldoende deelnemers voor te interesseren. 

We hebben echter niet stil gezeten en nagedacht over een alternatief. De 

politie attendeerde ons op de mogelijkheid tot deelname aan Burgernet. 

Wat is Burgernet?  

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en de 

politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Door bij 

een opsporing gebruik te maken van de kennis in de buurt, kunnen we 

elkaar helpen om vermissingen of inbraken sneller op te lossen. 

Burgernet wordt ingezet o.m. bij: 

 diefstal of inbraak 

 doorrijden na een aanrijding 

 beroving 
 vermiste personen 

Aanmelden is heel eenvoudig. Ga op internet en ga naar www.burgernet.nl. 

Hier kunt u vinden wat u moet doen om u aan te melden.  

Geen internet of aanmelden lukt niet? 

Bel ons voor hulp: 
06- 138 66 275 

Of e-mail ons op rondspaarneenhout@gmail.com 
 

Doet u mee? 

Het algemeen oordeel van deelnemers aan Burgernet is buitengewoon 

positief, 92 % geeft het oordeel ‘goed tot zeer goed’. 

Dit initiatief wordt mede ondersteund door: 

                              

http://www.burgernet.nl/
mailto:rondspaarneenhout@gmail.com
https://www.burgernet.nl/
https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/
http://www.politie.nl/
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Burgernet in 6 stappen 
 

 

1. De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op 
de melding afgestuurd. 

 
2. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie 

tegelijkertijd Burgernet in. 
 

3. De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie en 
stuurt een bericht aan alle Burgernetdeelnemers in het gebied van 

de melding: ‘Hier volgt een oproep voor Burgernet. Wilt u uitkijken 
naar -duidelijk omschreven persoon of voertuigen wilt u bij het zien 

van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 0800 - 0011. 
U ontvangt deze oproep als ingesproken bericht op uw (mobiele) 

telefoon of als tekstbericht per SMS. 
 

4. U kijkt of u de omschreven persoon of het voertuig ziet. Als u iets 

ziet of hoort dat overeenkomt met het signalement dat u heeft 
ontvangen, belt u via het directe telefoonnummer 0800 - 0011 

(gratis) naar de meldkamer van de politie. 
 

5. Aan de hand van de door u of andere Burgernetdeelnemer(s) 
gemelde informatie kan de politie gerichter en nog sneller in actie 

komen. 
 

6. Na afloop van de Burgernetactie krijgen alle ingeschakelde 
Burgernetdeelnemers een bericht dat de actie voorbij is en wat het 

resultaat is. Mocht u later nog informatie willen geven, dan kunt u 
contact opnemen met de politie via 1-1-2 (spoed) of 0900 - 8844 

(minder spoedeisende meldingen). 

 

                                    


