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• Aan de slag
In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten u kunt verwachten van Burgernet NoordNederland in 2022. We maken rondje langs de gemeenten via de AVO’s en andere
overleggen. We hopen hiermee een aantal fysieke promoties te kunnen afspreken met
behulp van onze Promotietent!
We besteden aandacht aan onze nieuwe Burgernet flyer. En de Burgernet animatiefilm die
in ontwikkeling is.
Zoals u gewend bent delen wij weer de succesvolle Burgernet actie van de afgelopen
periode.
Maar we beginnen deze nieuwsbrief met onze deelname aan de 112GroningenDag op 11
juni in MartiniPlaza. Wij hopen veel nieuwe app-gebruikers te mogen verwelkomen.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
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• 112GroningenDag
Eindelijk is het zover!! Op zaterdag 11
juni presenteren wij ons tijdens de
112GroningenDag in MartiniPlaza.
Voor de derde keer vindt het
evenement “112GroningenDag” in
Groningen plaats.
Uiteraard bent u van harte welkom
van 10.00 tot 17.00 uur. De
entreekosten bedragen € 3,-.
Er zijn diverse
hulpverleningsinstanties die
spectaculaire demonstraties geven.
En er is een grote informatie- en
veiligheidsmarkt.
Op het Horecaplein kunt terecht voor
een hapje en een drankje. Mocht u
ons bezoeken ontvangt u een
bedankje voor uw komst!
Graag tot ziens op 11 juni 2022,
stand nummer 40!
Roelien de Jonge en Vanessa Glas

• Presentatie AVO’s driehoek
Om onze fysieke Burgernet promotie onder de
aandacht te brengen bij gemeenten sluiten wij
graag aan bij diverse AVO's. Inmiddels hebben
we een aantal afspraken ingepland. In de
presentatie besteden wij ook aandacht aan
succesvolle Burgernetacties, andere
activiteiten van Burgernet in Noord-Nederland,
onze ambassadeur Burgernet, Amber Alert,
promotieactiviteiten en promotiefilm. En de
vraag: “Welke promotie gaan we gezamenlijke
oppakken”?
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• Succesvolle Burgernet acties
Een succesvolle Burgernetactie is dankzij een Burgernetdeelnemer opgelost en wordt via
de mail gedeeld met de Burgemeester, de OOV-ambtenaren en de teamchef van de
Politie. Wij vragen de communicatiemedewerker van de betreffende gemeenten deze
succesvolle actie te delen via Social Media. Wij plaatsen standaard een succesverhaal op
onze Facebook- en Instagrampagina. Het is mogelijk dat de Burgemeester de
Burgernetdeelnemer bedankt voor zijn of haar inzet. Onderstaand treffen jullie een
overzicht aan van de succesvolle actie van de afgelopen tijd.
DRACHTEN - Op maandagmiddag 31 januari werden twee mannen aangehouden in
verband met winkeldiefstal.
GROU - Op dinsdagavond 8 februari werd een vermiste 21-jarige vrouw aangetroffen.
HOOGEVEEN - Op zondagmorgen 27 februari werd een vermiste 87-jarige meneer in
goede gezondheid aangetroffen.
DE WIJK - Op zondagavond 13 maart werd een 41-jarige man aangetroffen.
BEDUM - Op zondagmorgen 3 april werd een vermiste 25-jarige man aangetroffen.
ACHLUM - Op zondagmiddag 3 april werd een vermiste 85-jarige meneer in goede
gezondheid aangetroffen.
APPINGEDAM - Op dinsdagmiddag 12 april werd een vermiste 73-jarige mevrouw in
goede gezondheid aangetroffen.
MIDSLAND - Op woensdagmiddag 20 april werd een vermiste 25-jarige jongeman
aangetroffen.
HOOGEZAND - Op zaterdagmiddag 23 april werd in verband met winkeldiefstal een 55jarige persoon aangehouden.
SNEEK - Op donderdagmorgen 12 mei werd rond tien voor tien een Burgernetactie
opgestart met het verzoek om in verband met een vermissing mee uit te kijken naar een
72-jarige mevrouw.
•

Nieuwe flyer Burgernet Noord-Nederland

We hebben een nieuwe Burgernet Flyer ontwikkeld met uitleg hoe Burgernet werkt en met
een QR-code om onze App te downloaden. Wij hebben een setje met deze flyer naar alle
deelnemende Burgernet gemeenten gestuurd. Zodat de nieuwe Burgernet Flyers op het
gemeentehuis in de foyer komen te liggen.
De burgemeester en de OOV-ambtenaar hebben eveneens een exemplaar mogen
ontvangen. We hebben voldoende folders op voorraad. Mocht u nog meer nodig zijn? Laat
het ons weten en neem vooral contact met ons op!
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• Burgernet animatiefilmpje

In samenwerking met Kweekvijver Noord ontwikkelen we een animatiefilmpje met een
uitleg hoe Burgernet werkt. Elke gemeente ontvangt zijn eigen animatie (met
gemeentelogo). Wij vragen aan de communicatieafdeling om dit te delen via eigen Social
Media of gemeentepagina, digitale gemeentekrant enz. Zodoende bij de mensen meer
aandacht te genereren voor het downloaden van de Burgernet-app.
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• Fysieke promotieactiviteiten
Dit jaar willen we meer aandacht besteden aan
fysieke promotie met onze promotie tent door het
bezoeken van evenementen waarbij Politie en/of
gemeenten vertegenwoordigd zijn.
Voorbeelden zijn: 112GroningenDag, Open dagen
van bijvoorbeeld Politie/brandweer/gemeente,
Garnizoensdagen, Visserijdagen, OPA jaarmarkt en
de “Week van de Veiligheid”. Deelname aan
informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten van
bijvoorbeeld, Buurtpreventie, scholen enz.
Wij laten ons graag uitnodigen!

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