Verstuur per Email

Print Formulier

Meldingsformulier
Buurtpreventie
Refelingse Erven
Plaats en tijd voorval
(Nabij) huisnummer:
(svp aangeven op de plattegrond achterzijde)

Datum:

Voorzijde
Achterzijde
Linkerzijde
Rechterzijde
Tijd:

Reden melding
Inbraak/diefstal:
Overlast:

Leeftijd van:

Jongeren

Woning
Verkeer

Tuin

Garage

Geluid

Stank

Overig:

Groep jongeren
Groepsgrootte:

Auto

Omschrijving gebeurtenis

Aantal jongens:
tot:

Aantal meisjes:

Verdacht persoon/signalement
Geslacht:

man

vrouw

Leeftijd:
Lengte
Postuur:
Houding:
Spraak/dialect:

Vervoermiddel

Haar (kleur, lengte, kapsel):

Fiets

Baard/snor/bril:

bromfiets

motor

auto

Kenteken:

Kleding:

Kleur:

Huidkleur:

Merk:

Droeg bij zich:

Bijzonderheden/stond geparkeerd bij:

Ingevuld door:
Naam:

Adres:

Datum en tijd:
Invullen formulier:

Telefonisch doorgegeven aan:

Datum:

Datum:

Tijd:

Tijd:
(politie: 0900-8844 / gemeente: 2631631)

Versiedatum: mei 2011/RE

UITLEG VOOR HET INVULLEN VAN HET MELDINGSFORMULIER
Regelmatig wordt de politie geconfronteerd met meldingen, die onvolledig of vaag zijn. De politie Geldrop-MierloNuenen wil samen met u in de Refelingse Erven de kleine criminaliteit bestrijden en voorkomen. U kunt de politie
daarbij helpen door belangrijke gegevens vast te leggen op dit meldingsformulier. De politie doet daarom een
beroep op u om bij dringende situaties, waarbij u het gevoel hebt, dat er direct iets moet gebeuren het alarmnummer
1-1-2 te bellen. U vult na zo'n telefonische melding ook dit meldingsformulier in.
U kunt volstaan met alleen dit meldingsformulier in te vullen:
•Bij ongewone situaties (b.v.: een vreemde auto, die al een paar dagen op een parkeerplaats staat.)
•Bij problemen t.a.v. de leefbaarheid in de Refelingse Erven (b.v.: defecte straatverlichting, te hoog opschietende
struiken, vernielingen aan straatmeubilair)
Dit meldingsformulier levert u in bij een van de onderstaande buurtcoördinatoren in de Refelingse Erven of U kunt
het e-mailen naar wijkvoorzieningen@refelingseerven.nl.
Naam
Peter Passier
Richard Vermeltfoort
Theo Swinkels
Leo Beckers
Jos Hendriks
Tom Maertens
Theo Hofmans
Aug van Soerland

Nr.
32
68
57
71
135
129
139
157

Telefoon
284 0343
283 8909
283 3514
283 3548
283 5656
291 3241
2839433
283 5065

Aanspreekpunt voor huisnrs.
nrs. 2 - 36 even
nrs. 48 - 88 even
nrs. 35 - 65 oneven & 38 - 46 even
nrs. 67 - 121 oneven
nrs. 110 - 148 even
nrs. 123 - 133 oneven & 90 - 108 even
nrs. 135 - 153 oneven & 150 - 182 even
nrs. 1 - 33 & 155 - 175 oneven

Voor minder dringende gevallen of vragen is de politie van de afdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen te bereiken via het
landelijke nummer: 0900 -8844. Voor meldingen van andere aard kunt u contact opnemen met de gemeente:
2631631.
Buiten de openingstijden van het bureau Nuenen wordt de telefoonverbinding automatisch doorgeschakeld naar het
bureau Geldrop. Buiten de openingsuren van het bureau Geldrop wordt de telefoonverbinding automatisch
doorgeschakeld naar de regionale meldkamer in Eindhoven. Men kan dan de altijd aanwezige politiemensen van de
afdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen contact met u laten opnemen.

