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Succesvolle bijeenkomst WhatsApp buurtpreventie in de
gemeente Landsmeer
Op maandagavond 25 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over WhatsApp buurtpreventie in de gemeente
Landsmeer. WhatsApp-Buurtpreventiegroepen kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid in de gemeente Landsmeer. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werden presentaties verzorgd door WhatsApp Buurtpreventie Nederland
(WABP) en de wijkagenten.
De aanwezigen kregen tips en trucs hoe een WhatsApp-Buurtpreventiegroep op te zetten en te beheren.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN EN
OVERIGE MEDEDELINGEN

Aangevraagde Omgevingsvergunning
Ontvangen

Perceel

Onderwerp

20 januari 2016

Nabij ’t Plankenpad
28, Rietland 1,
Kerkebreek 8,
Zijltjespad 1 en
Langebreek 19

vervangen vijf
voetgangersbruggen

20 januari 2016

Kanaalweg 18

herstellen schuur

25 januari 2016

Den Ilp 84 A

verbouwen van een schuur

25 januari 2016

Dorpsstraat 41

plaatsen kozijnen

Geïnteresseerd?
Was u deze avond helaas verhinderd? Of bent u nieuwsgierig
of uw wijk al is aangemeld?
Kijk dan op www.wabp.nl voor een overzicht van de aangemelde wijken en meldt u aan bij de beheerder van deze
WhatsApp-groep.
Is er in uw wijk nog geen WhatsApp-groep aangemeld?
Neemt u dan gerust zelf het initiatief. Op de website van WABP
vindt u alle informatie die daarvoor nodig is.

Wervingscampagne Burgernet levert 200 nieuwe
deelnemers op

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren.
De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor
contact op met het Omgevingsloket via tel. 020-4877133 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur).

Afgelopen december is er een huis-aan-huismailing bezorgd in de gemeente Landsmeer. Deze wervingsactie heeft ruim
2% meer deelnemers aan Burgernet opgeleverd.
De wervingscampagne van Burgernet heeft voor 204 nieuwe
aanmeldingen in de gemeente Landsmeer gezorgd. Het
aantal deelnemers in Landsmeer staat nu op 944 en neemt
nog dagelijks toe.
Momenteel heeft 9% van alle inwoners van de gemeente
Landsmeer zich als deelnemer aangemeld via www.burgernet.nl. Uiteraard kan dit cijfer altijd hoger en dragen we
hiermee bij aan de veiligheid in onze gemeente.

Hoe werkt Burgernet
Bij Burgernet doet de politie een beroep op de burgers. Diegenen die zich bij het netwerk hebben aangemeld, ontvangen
na een incident een spraak- of sms-bericht met een duidelijke
omschrijving van een persoon of voertuig.

Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller
en gerichter zoeken.
Momenteel wordt één op de tien Burgernetacties dankzij tips
van deelnemers opgelost. Ongeveer 70% van de heterdaadaanhoudingen die de politie verricht, is mede te danken aan
oplettendheid van burgers.
Landelijk heeft Burgernet ruim 1,38 miljoen deelnemers.
Nog niet aangemeld? Ga naar www.burgernet.nl voor meer
informatie en om aan te melden.

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoon abonnement afsluit of op vakantie bij een hotel of appartement.
Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt
dit misbruik tegen gaan door nooit zomaar uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument af te geven.
Geeft u een kopie af? U kunt misbruik voorkomen door op de
kopie te schrijven:

cument dan wijst de app u op hoe u misbruik kunt voorkomen en kan er een watermerk over uw kopie worden gezet
met daarin de datum en het doel van de kopie. De app kunt
u downloaden in de App store, Play store of Windows phone
store.

1. dat het een kopie is;

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/
identiteitsfraude

2. aan welk bedrijf u de kopie geeft

Voor alle informatie over de gemeenteraad

3. de datum waarop u de kopie afgeeft.

https://raad.landsmeer.nl/

4. streep uw burgerservicenummer door; in het document,
maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als
dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank
of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering.

KopieID app
Om uw identiteitsbewijs gemakkelijk en veilig met uw smartphone te kopiëren heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de KopieID app ontwikkeld.
Wanneer u met de app een foto maakt van uw identiteitsdo-
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