Wat te doen bij een verdachte
situatie of een misdrijf

Melding verdachte situatie
Bent u getuige van een verdachte situatie? Geef dat dan door aan de politie op 09008844. In geval van spoed 112
Aangifte doen
Bij ontdekking inbraak of diefstal, neem contact op met 0900-8844. Indien mogelijk zal
de politie ter plaatse komen en een aangifte opnemen. Ook kunt u voor veel zaken per
internet aangifte doen via www.politie.nl
Aangifte doen helpt echt!
Aangifte doen draagt bij aan het creëren van een veiliger werkomgeving. Toch doen
niet alle slachtoffers aangifte, vaak omdat ze denken dat het toch niet helpt. Maar het
tegendeel is waar. Aangifte doen is belangrijk.

Door aangifte te doen, krijgt de politie een beter inzicht in de criminaliteit. Hierdoor is
het mogelijk gerichter op te sporen en te surveilleren met als gevolg een hogere
pakkans en een afname van het aantal misdrijven.
Contact wijkagent
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de wijkagent van de gemeente
Dalfsen. Bel naar het landelijke politienummer: 0900-8844 en vraag naar de wijkagent
van de gemeente Dalfsen
Bij spoed: bel 112.
Politie, ambulance, brandweer,spoed
Politie, geen spoed
Wijkagent
Meld misdaad anoniem
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Werkwijze Camerasysteem IKN

De IKN heeft een centraal camerasysteem in beheer. De IKN-leden kunnen hier als
volgt gebruik van maken:
1

Alarmmelding bij een van de deelnemende bedrijven.

Op dat moment worden de volgende acties uitgevoerd:
- Direct na de melding door de PAC (alarmcentrale) welke zal binnenkomen bij
Roggendorf zullen zij ter plaatse gaan. Bij calamiteiten worden politie en
ondernemer ingelicht. U moet hiervoor wel aangesloten zijn bij de collectieve
beveiliging.
- De politie beoordeelt of de beelden teruggekeken moeten worden.
- Roggendorf assisteert bij het terugkijken van de beelden.

2

Er is een incident geweest.
Wanneer er een incident geweest is zullen de camerabeelden van de desbetreffende
periode ten behoeve van de opsporing aan politie en zo nodig justitie ter
beschikking worden gesteld. Beelden worden 7 dagen bewaard.
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Melding van een verdachte situatie
Bent u getuige van een verdachte situatie? Geef dat dan door aan de politie op
0900-8844. In geval van spoed 112. Telefoonnummer Roggendorf 0529-450525.
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