
     

 

Uitnodiging 
 

Inspiratiebijeenkomst 1dagniet – 7 oktober 
 

De voorbereidingen voor de campagne 1dagniet tegen woninginbraken zijn in volle gang. 

Ons doel is dat in de week van 8-14 december overal in Zutphen/Warnsveld activiteiten zijn, 

met de landelijke campagnedag van 11 december als hoogtepunt. En we willen graag dat jij 

meedoet! Daarom nodigen we je van harte uit voor de Inspiratiebijeenkomst 1dagniet.   
 

In sommige rijtjes wil je niet bovenaan staan. “Zutphen bijna aan kop met aantal inbraken” 

was onlangs te lezen in de krant. Daar kunnen we wat aan doen. Wat kunnen burgers, politie 

en gemeente samen doen om het aantal inbraken te verminderen? Daarvoor is 1dagniet. 

Door in de campagneweek gezamenlijk activiteiten te organiseren in jouw buurt en wijk, komt 

inbraakpreventie goed onder de aandacht. Door samen waakzaam te zijn, valt het ook eerder 

op als er iets niet pluis is. Zo kunnen buurten ook deels zelf voor hun veiligheid zorgen en 

krijgt de inbreker geen kans. Dat blijkt ook uit de cijfers. In wijken waar inwoners actief zijn, 

daalt het aantal inbraken. Zo maken we Zutphen van koploper tot hekkensluiter. 
 

Om wat voor activiteiten gaat het dan? Misschien heb je al ideeën, misschien nog niet. Het 

mag in ieder geval van alles zijn, je kunt het zo gek niet verzinnen. De inspiratiebijeenkomst 

is er om je daarbij te helpen. We hebben een leuk programma bedacht waarbij je samen met 

andere inwoners, politie en gemeente ongetwijfeld tot een aantal creatieve ideeën komt. 

Vervolgens kijken we hoe je dat samen kunt gaan uitvoeren. En niet onbelangrijk, voor elke 

wijk is een werkbudget van € 500,- beschikbaar. 
 

De inspiratiebijeenkomst is: 

Dinsdag 7 oktober, 19.30-21.30u (inloop vanaf 19.15u) 

DWK-gebouw (tegenover de Leeuwerikweide) 

Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen 

 
Iedereen is welkom en de deelname is gratis. Het zou mooi zijn als je erbij bent. Om je alvast 

op te warmen, bekijk dit filmpje http://youtu.be/ITSEt53EYFY over de campagne van vorig jaar. 
 

We zien elkaar op 7 oktober! 

 
Lex Hemelaar, lex@stadsondernemingzutphen.nl, T 06 414 435 60 

Andrea van Schie, andrea@stadsondernemingzutphen.nl, T 06 543 527 48 

 

 
De Stadsonderneming Zutphen, een onafhankelijke stichting die initiatieven van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties ondersteunt. Zo wil ze een beweging op gang brengen waarin mensen 
meer zelf gaan organiseren. Burgers kunnen gratis van de Stadsonderneming Zutphen gebruik maken. 
Meer info op www.stadsondernemingzutphen.nl  


