
 
 
Beste inwoners van Limmel en Nazareth, 
 
Met de zomervakantie weer voor de deur, willen wij  u enkele praktische tips niet onthouden.  
 
Deze tips hebben tevens betrekking op de nieuwe top 3 van prioriteiten die is vastgesteld op de 
afgelopen buurtbijeenkomst van 23 mei 2012 in het Lochtmanhuis te Limmel. 
 
Nieuwe top 3: 
1) Inbraken.  
2) Drugsoverlast (drugsrunners). 
3) Zwerfvuil en dumpingen. 
 
 
1) Inbraken  
Zorg ervoor dat wanneer u een dag of enkele dagen / weken van huis bent, u alles goed afsluit en uw 
buren in kennis stelt. Laat niet duidelijk zien dat u niet thuis bent. Probeer verlichting aan te sluiten op 
tijdklokken en laat een bekende de gordijnen in de ochtend open en in de avond dicht doen. 
 
Let op met social media! 
Berichten over uw afwezigheid op de social media (hyves, facebook, msn, twitter etc.) kunnen 
negatieve gevolgen hebben. Inbrekers zijn vooral actief op deze social media en maken er dankbaar 
gebruik van als ze lezen dat u bepaalde dagen niet thuis bent. 
 
2) Drugsoverlast  
Als u ziet dat er bij u in de buurt gedeald wordt en dat er drugs- activiteiten plaatsvinden, laat dan aan 
de betreffende personen zien dat u het gezien hebt. Noteer kentekens en kenmerken van de 
personen en leg deze eventueel vast op de meldingskaarten drugsoverlast welke te verkrijgen zijn 
op het wijkservicepunt te Nazareth. Belangrijk is ook dat de overlast gemeld wordt bij het 
drugsmeldpunt. Dit meldpunt is te bereiken via: 043 – 350 51 11  
Uw meldingen zijn nodig! 
 
3) Zwerfvuil en dumpingen 
Als u ziet dat iemand afval of papier op straat gooit of in de achterpaden dumpt, spreek elkaar 
daarover aan. Probeer ook zelf uw woonomgeving schoon te houden, want uiteindelijk geldt toch: 
“verbeter de wereld, begin bij jezelf”.  
 
Het veilige buurten team Limmel en Nazareth, wenst alle inwoners een sportief en veilig EK! 
 
Vriendelijke Groet,  
Veilige Buurten Team Limmel  en Nazareth  

 

 


