Geachte heer / mevrouw,
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw werkomgeving? 26 september is Burgernet
gestart in Leiden. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen u, de gemeente en de politie.
De achterliggende gedachte is eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van
een vermist persoon of een verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. Als u zich
aanmeldt voor Burgernet, levert u een waardevolle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van
onze gemeente.
Hoe werkt Burgernet?
Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente.
De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een
vermist kind, een Burgernetactie op. Bent u Burgernetdeelnemer, dan krijgt u direct een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een
duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet u iets, dan geeft u het direct door via 0800-0011 (gratis
nummer). Via Burgernet zijn al meerdere vermiste kinderen snel teruggevonden en overvallers vlak na
de overval aangehouden door de politie. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt, gewoon
vanuit uw huis, vanaf uw werkplek of op straat. Na afloop krijgt u een bericht over het resultaat van de
actie.
Burgernet werkt
Burgernet wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd en heeft landelijk inmiddels rond de 330.000
deelnemers. Wij vragen nu uw medewerking om van Burgernet in Leiden een succes te maken. Op de
website www.burgernet.nl en in de bijgevoegde brochure kunt u meer lezen over Burgernet.
Aanmelden
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid en leefbaarheid van Leiden? Bent u 16 jaar of
ouder? Meld u dan vandaag nog aan op www.burgernet.nl via de button “aanmelden”. Op deze
manier bent u meteen geregistreerd. U kunt zich aanmelden als u in Leiden woont, maar ook als u in
Leiden werkt. U geeft dan bij uw aanmelding uw zakelijke adresgegevens door. Woont én werkt u in
Leiden? Dan kunt u zich ook op zowel uw woon- als werkadres aanmelden. Een Burgernetbericht
wordt namelijk aan alle Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding gestuurd. Het kan dus zijn
dat een melding niet binnen uw woongebied, maar wel binnen uw werkgebied valt. U mag ook de
bijgevoegde antwoordkaart invullen. Het duurt enkele dagen voordat deze verwerkt is. U kunt
meerdere personen op één adres opgeven. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, hoe groter de kans
dat de Burgernetacties tot een succesvol einde worden gebracht. Dit vergroot de veiligheid in de
gemeente.

Laat van u horen met Burgernet!
Met vriendelijke groet,

H.J.J. Lenferink
Burgemeester gemeente Leiden

