UITNODIGING
INFORMATIEAVOND
VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS
Dinsdag 25 oktober
Aanvang 19.30 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: Dependance Marechaussee Museum
Weeshuiswal 4 - Buren

Stichting Signaleringsgroep Stad Buren organiseert in samenwerking met de
Politie, 112WhatsApp groep, Brandweer en Stib een informatieavond betreffende
veiligheid & welzijn in het Stadje Buren.
U bent van harte uitgenodigd voor deze informatieve avond over uw eigen
leefomgeving.

www.deoranjeknop.nl

Website van de Signaleringsgroep Stad Buren

Zorg & Welzijn - Veiligheid in en om het huis

112BurenStad-WhatsApp groep
Tips voor een brandveilige woning

Donkere dagen offensief

Website van de Signaleringsgroep Stad Buren
www.deoranjeknop.nl

We willen graag via dit meldpunt alle signalen van de Stad Buren
verzamelen op een plek. Op deze manier kan er direct actie
genomen bij problemen in de wijk. Via deze weg willen we de
bewoners een serieus platform bieden Hier kunnen allerlei
meldingen gemaakt worden met betrekking tot verkeer, milieu,
misdaadpreventie en openbare zaken.

Pierre Rutgers

Zorg & Welzijn - Veiligheid in en om het huis
Bij Stib kunt u terecht met vragen, zorgen of ideeën over zorg en
welzijn, opvoeden en opgroeien. Alle Stib medewerkers, hun
organisaties en ook andere hulp- en zorgaanbieders werken samen
om hulp en ondersteuning toegankelijk en eenvoudig te maken
voor de inwoners van de gemeente Buren.

Marc Horsten

112BurenStad-WhatsApp groep
Het snel elkaar onderling via WhatsApp informeren over verdachte
situaties, vermissing, inbraak of diefstal van eigendommen in of
rondom de woning of leefomgeving. WhatsApp geeft de politie de
extra ogen & oren en gezamenlijk zorgen we zo voor een veiligere
samenleving. Martijn geeft tips en voorbeelden voor een goed gebruik
van de WhatsApp groep.

Martijn Wezenberg

Tips voor een brandveilige woning
Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine
brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met
een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch
mis gaat, de schade beperken. Jan Jansen vertelt u alles over
brandveiligheid in en om uw huis, op vakantie en op uw werk.

Jan Jansen

Donkere dagen offensief
Maak kennis met uw wijkagent Dik Laponder.
De politie begrijpt dat een woninginbraak een ingrijpende
gebeurtenis is. De aanpak van dit delict heeft dan ook topprioriteit
binnen de politie. U kunt zelf preventiemaatregelen treffen,
hiermee heeft u tot 90% minder kans op woninginbraak.

Dik Laponder

K O R T I N G S B O N
Bij inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting op alle inbraak- en
brandpreventie materialen bij St. Middelkoop & Zn BV in Buurmalsen.
Adres: Lingedijk 7 – 4197 HA Buurmalsen

