
Wanneer Maandag 20 maart 2023

Tijdstip 20.00 - 21.30 uur  (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee en koek)

Waar Buurtcentrum De Poelenburcht – Weerpad 1A, 1504 NX  Zaandam

Verklein de kans autobranden 
en woninginbraken
Kom op 20 maart 2023 naar De Poelenburcht 

De afgelopen maanden waren er in Poelenburg en Peldersveld meer autobranden  
en woninginbraken dan in andere wijken. U wil graag in een veilige wijk wonen.  
U kunt zelf daarbij helpen. Hoe? Dat vertellen we u graag!
 
U krijgt tijdens deze avond uitleg over:
• De cijfers van autobranden en woninginbraken  

van de afgelopen maanden 
• Hoe u de kans op een woninginbraak verkleint
• Hoe criminelen werken en op welke tijden
• Het melden van verdacht gedrag
• Wanneer u de politie moet bellen  

en op welk telefoonnummer

Er komt ook een fictieve (nep) brandstichter  
(pyromaan) en inbreker langs van Allerto. Dit is een 
ervaren oud -politiespecialist. Hij laat zien hoe en 
waar brandstichters en pyromanen in deze buurt 
kunnen toeslaan. Met foto’s en video’s.

Aanmelden mag, maar niet noodzakelijk
U bent van harte welkom, ook als u niet in 
Poelenburg of Peldersveld woont. Aanmelden is 
niet verplicht. Wilt u zeker weten dat er plaats is 
voor u? Meld u zich dan aan via e-mail: OOV@
Zaanstad.nl. Er is plaats voor 150 mensen. Wij 
hopen u 20 maart te zien! 

Gemeente Zaanstad, politie Zaanstreek-Waterland 
en het buurtpreventieteam organiseren deze 
bijeenkomst. Burgemeester Jan Hamming doet 
samen met wijk wethouder Harrie van der Laan  
het welkomstwoord.
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Aanmelden mag, maar niet noodzakelijk
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