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• Aan de slag 
 

 

In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten u kunt verwachten van Burgernet Noord-Nederland in 

2022. We maken weer een (digitaal) rondje langs de gemeenten en hopen dit jaar een aantal fysieke 

promoties te kunnen uitvoeren met behulp van onze Promotietent. 

We besteden aandacht aan de Digitale buurtonderzoeken. Het is voor de Politie heel belangrijk dat 

deelnemers zich via de app hiervoor aanmelden. Meer informatie leest u in deze rubriek. 

Graag stellen wij onze nieuwe Ambassadeur Burgernet Noord-Nederland aan u voor. 

We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan de jaarcijfers van de inzet Burgernet en uitgezette 

acties. 

Maar we beginnen deze nieuwsbrief met de rubriek ‘Gemeente aan het woord’. Hier leest u over het 

artikel van gemeente Westerwolde en hoe zij Burgernet hebben ingezet door een oproep voor getuigen 

te sturen naar alle Burgernet deelnemers in Ter Apel.  

Wij wensen u veel leesplezier toe!  
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• Gemeente aan het woord…. 
 

 
Aanleiding  
Om de overlast tegen te gaan hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met bijvoorbeeld de 
voetbalvereniging en de politie. Er zijn afspraken gemaakt hoe overlast te melden en er is extra toezicht 
maar nog steeds worden er vernielingen gepleegd. Ondanks dat het complex in de bossen en deels 
afgelegen ligt is het opvallend dat gezien het aantal vernielingen er op het moment van de vernielingen 
geen melding wordt gedaan bij de politie.  
 
Inzet koud Burgernet 
In overleg met de politie is gekozen om koud Burgernet in te zetten om mensen uit de omgeving alerter 
te maken en aandacht te vragen voor de vernielingen. In de mail zijn getuigen gevraagd zich te melden 
bij de politie, is aangegeven via welke telefoonnummers overlast te melden bij de politie en is ook meld 
misdaad anoniem genoemd. Tot slot is gekozen om de mail te verspreiden in een groot gebied omdat er 
ook veel wandelaars en fietsers langs het complex gaan.  
 
Resultaat  
Over het resultaat kan ik nu nog niets zeggen. In ieder geval op dit moment nog geen nieuwe 
vernielingen. Hopelijk blijft dit zo.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Jan Sibon  
Medewerker openbare orde en veiligheid 
Gemeente Westerwolde 
 
Voorbeeldbrief: 

  
 
donderdag 16 december 2021 

 

  

Getuigen gezocht inzake vernielingen 
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Vernielingen sportcomplex FC Ter Apel’96 
In het weekend van 11 en 12 december 2021 zijn er 
wederom vernielingen aangericht aan het sportcomplex 
van FC Ter Apel’96. Ook is er met graffiti gespoten. Heeft u 
iets verdachts gezien? Heeft u een camera in de buurt en 
mogelijke betrokkene(n) op beeld staan? Of heeft u meer 
informatie over deze vernielingen? Neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844, vragen naar de politie Ter 
Apel, of kom langs op het politiebureau in Ter Apel. 
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur. 
 
112 bellen, waarom niet? 
Bent u getuige van een vernieling of ziet u een verdachte 
situatie? Bel bij spoed, heterdaad of verdachte situaties 
direct de politie via tel. 112. Ook als u twijfelt, belt u de 
politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel 
dan te weinig. Wanneer u 112 belt, kan de politie een 
vernieling voorkomen of een dader op heterdaad 
aanhouden. Het bellen van 112 is dus niet alleen voor 
levensbedreigende situaties, maar zeker ook voor 
verdachte situaties. Bij geen heterdaadsituatie is de politie 
bereikbaar via tel. 0900-8844. 
 
Signalement verdachte 
Met een duidelijk omschreven persoon of voertuig is de 
kans dat een verdachte wordt aangehouden groter. Blijf 
alert, noteer kentekens van verdachte voertuigen, 
signalementen van verdachte personen en andere 
bijzonderheden. Dit soort eenvoudige handelingen kunnen 
de pakkans enorm vergroten. 
 
Liever anoniem? 
Blijft u liever anoniem? Tips kunnen ook anoniem worden 
doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 of 
via de website www.meldmisdaadanoniem.nl 

 

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid 
www.burgernet.nl  –  0900-8844 
Afmelden voor deze berichten 

 
  

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
http://www.burgernet.nl/
https://www.burgernet.nl/AfmeldenBurgernetmail
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• Digitaal Buurtonderzoek 
 

 
Burgernetdeelnemers kunnen zich via de App aanmelden voor het “Digitaal Buurtonderzoek”.  Dat is 
voor de Politie heel belangrijk! Waarom ………. dat leest u hier. 
 
Een collega van de Politie Groningen die regelmatig DBO’s uitzet vertelde dat er kort geleden naar 
aanleiding van een DBO (Digitaal Buurtonderzoek) een getuigenverklaring is afgegeven die heeft 
bijgedragen tot het oplossen van een woninginbraak. Het gebeurt regelmatig dat er naar aanleiding van 
een digitaal buurtonderzoek de juiste informatie binnenkomt. Die informatie levert weer een 
puzzelstukje op. En draagt bij aan het grotere geheel om een zaak op te lossen.  
 
Digitale buurtonderzoeken leveren heel vaak direct of indirect veel steun aan een lopend onderzoek. 
Bijkomend voordeel van een DBO is dat de politie (of gemeente) een groot aantal mensen direct kan 
aanspreken. Natuurlijk worden er ook wel fysieke buurtonderzoeken gehouden, maar dit is veel 
arbeidsintensiever en minder effectief. Vaak constateren we dat de bewoners niet thuis zijn op het 
moment dat collega’s aanbellen en moeten zij later terugkomen. Dit kost natuurlijk erg veel tijd. Bij een 
DBO kunnen deelnemers zelf het goede moment bepalen waarop men een reactie geeft. Deelnemers 
hebben daar dan ook meer tijd voor en ‘overval’ je ze niet bij een fysiek buurtonderzoek.  
 
Kortom; het digitale buurtonderzoek (DBO is een prachtig middel en levert mooie resultaten op! 
 

 

• Jaaroverzicht 2021 
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• Jaarcijfers 2021 
 

 
In 2021 hadden we opnieuw te maken met de effecten van de inmiddels bekende pandemie. 
Kennismakingsgesprekken, overleggen en promotieacties werden veelal digitaal gehouden. Er waren 
door de lockdown minder Burgernetacties. 
Steeds minder deelnemers maken gebruik van Burgernet via de website. We constateren een toename 
van aantal Burgernet app gebruikers. In 2021 hebben we 15777 app-downloads geregistreerd in Noord-
Nederland.  
In de meeste gevallen wordt een Burgernet-actie ingezet het om uit te kijken naar vermiste personen. In 
het jaar 2021 er 418 vermissingen geregistreerd. Daarvan zijn in totaal 311 binnen het Burgernet uur 
succesvol afgerond. Een 74% succesvolle score!  
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Gemeente
Aantal 

Burgernet 

deelnemers

Percentage 

Burgernet 

deelnemers

Aantal 

inwoners

Aantal app 

downloads

Totaal aantal 

gehouden 

Burgernetacties 

2021

Aantal 

succesvolle 

Burgernetacties

AA EN HUNZE 4292 16,9% 25430 98 19 11

ACHTKARSPELEN 3352 12,0% 27930 195 7 4

AMELAND 588 16,1% 3655 0 6 2

ASSEN 8729 12,9% 67695 914 49 23

BORGER-ODOORN 3516 13,9% 25380 131 8 6

COEVORDEN 3986 11,3% 35290 283 11 3

DANTUMADIEL 1749 9,3% 18905 131 7 4

DE FRYSKE MARREN 6322 12,2% 51845 349 12 5

DE WOLDEN 2221 9,3% 23945 176 9 2

EEMSDELTA 5748 12,4% 46380 435 40 10

EMMEN 10074 9,4% 107160 1103 49 22

GRONINGEN 17005 7,4% 229955 2210 347 51

HARLINGEN 2081 13,2% 15785 189 7 3

HEERENVEEN 5588 11,1% 50190 528 29 10

HET HOGELAND 7326 14,7% 49670 403 23 9

HOOGEVEEN 7345 13,2% 55665 713 20 6

LEEUWARDEN 12124 9,9% 122385 493 41 26

MEPPEL 1035 3,1% 33395 522 9 5

MIDDEN-DRENTHE 4436 13,4% 33215 215 19 6

MIDDEN-GRONINGEN 6815 11,2% 61005 517 51 14

NOARDEAST-FRYSLAN 4395 9,7% 45280 388 14 11

NOORDENVELD 4730 14,6% 32375 289 21 7

OLDAMBT 4860 12,8% 38085 561 13 6

OOSTSTELLINGWERF 3192 12,5% 25455 206 14 5

OPSTERLAND 3193 10,7% 29745 211 14 6

PEKELA 1570 12,8% 12240 82 4 2

SCHIERMONNIKOOG 72 7,7% 930 19 0 0

SMALLINGERLAND 5942 10,6% 55885 629 46 11

STADSKANAAL 4438 13,8% 32250 668 18 5

SUDWEST FRYSLAN 9212 10,3% 89625 604 26 13

TERSCHELLING 827 16,9% 4895 10 2 0

TYNAARLO 2938 8,8% 33500 341 14 4

TYTSJERKSTERADIEL 3439 10,8% 31845 428 13 10

VEENDAM 4052 14,7% 27505 504 30 10

VLIELAND 83 7,3% 1130 0 1 0

WAADHOEKE 5417 11,7% 46145 247 23 4

WESTERKWARTIER 8402 13,7% 61200 539 23 8

WESTERVELD 465 2,4% 19190 90 6 4

WESTERWOLDE 2550 10,3% 24700 105 8 4

WESTSTELLINGWERF 3268 12,7% 25715 251 9 5
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• Ambassadeur Burgernet 
 

 
Vanuit de drie noordelijke provincies is een ambtelijke kerngroep Burgernet samengesteld die de 
verbinding legt tussen de IVB/IVZ/AOV ambtenaren onderling en de burgemeester(s) vanuit het 
Regionale Burgemeesters en Politie Overleg Noord-Nederland. 
Elke provincie heeft twee vertegenwoordigers die zitting nemen in deze kerngroep. Om de verbinding te 
maken tussen de ambtelijke kerngroep en het RBPO drie-noord gaat burgemeester de heer K. Sloots van 
gemeente Stadskanaal het ambassadeurschap op zich nemen voor Burgernet in Noord-Nederland. 
Uiteraard verheugen wij ons op een mooie samenwerking! 
 

Het takenpakket van de ambassadeur luidt:  
 

• Verbinden en uitdragen van het Bestuurlijk Akkoord Burgernet en meedenken in de doorontwikkeling 
van Burgernet op gemeentelijk niveau.  

• Bestuurlijke aanspreekpunt en boegbeeld inzake Burgernet Noord-Nederland. 
• Informeren van collega burgemeesters over landelijke Burgernet zaken. 
• Het uitdragen van bestuurlijk commitment om het samenwerkingsproces van de verschillende 

overheden te verbeteren, te intensiveren en te innoveren daar waar nodig.  
• Agenderen en adresseren van gezamenlijke issues met betrekking tot Burgernet en tevens aanjager 

van het agenderen van eventuele knelpunten. 
• Uitdragen van het belang van Burgernet en samenwerking tussen partijen en in de eigen organisaties 

en bij collega-bestuurders. 
 

 

 

 

• Activiteiten 2022 
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• Contactgegevens 
 

 
Relatiebeheer BURGERNET Regio Noord Nederland: 
 

• Politie I Noord Nederland I Noorderend 4, 9207 AL DRACHTEN 
T. 0900 8844 of T. 0800 0011 

• Gemeenten I VGG I Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT  TEN BOER 
T. 050-3039797 of M. 06-82560613  Postadres: postbus 9 9790 AA TEN BOER 

 

r.dejonge@burgernetnoordnederland.nl 
v.glas@burgernetnoordnederland.nl 
www.burgernet.nl  

mailto:r.dejonge@burgernetnoordnederland.nl
http://www.burgernet.nl/

