
De Almare start met 112 LOKAAL

Laat weten dat het leeft!
,.

Een inbraak is een zeer aangrijpende gebeurtenis, evenals mishandelingen, vernielingen, aanrijdingen, enzovoort. Laat De Al-
mare via 112 LOKAAL weten dat het leeft door voorvallen in uw buurt te melden. (Foto: Leroy Mulder)

ALME~ - Je komt thuis ~enhet hele huis is overhoop
gehaald door ongenode gasten. Je autoruit is ingegooid
of de tuinmeubelen zijn uit de tuin gestolen. Een aangif-
te is zo gedaan, maar vaak houdt het daar dan op. De
daders zijn moeilijk of helemaal niet te traceren. De
frustratie wordt hier niet minder van. Het kan dan op-
luchten om te laten weten dat het leeft. Daarvoor roept
De Almare de rubriek 112 LOKAAL in het leven.

Almeerders kunnén De Alma-
re via 112 LOKAAL laten .
weten wat er aan strafbare fei-
ten is gebeurd bij hen in de
straat. Dat kan op verschillen-

. de manieren. Een mail sturen
naar 112LOKAAL@DeAl-
mare.nl, een ingezonden be-
richt plaatsen in de rubriek

112 LOKAAL op de website
www.DeAlmare.nl, een tele-
toontje naar 035-5482570
(ook buiten kantoortijden) of
via Twitter: @112LOKAAL.
In De Almare en op
www.DeAlmare.nl vindt u
vanaf9 februari wekelijks een
overzicht van alle ingezonden.

meldingen. Daarnaast kan de
redactie een specifiek feit
eruit pikken om hier dieper op
in. te gaan. Zo komen op een
gegeven moment trends aan -
het licht. Wanneer een bepaal-
de straat regelmatig geteisterd
wordt door inbraken of ver-
nielingen, zal de redactie hier
. publiekelijk aandacht voor
vragen. Fotojournalist Leroy
Mulder bemant de 112LO-
KAAL-telefoon en is bereik-
baar voor meldingen, die met
criminaliteit, politie, brand-
, weer of ambulance te maken
hebben. Ziet u iets gebeuren?
Van politie-inval tot aanrij-

ding: bel, mail of twitter dan
naar 112 LOKAAL. Laat we-
ten dat het leeft!
Op de web site www.DeAlma-
re.nl vindtu 112 LOKAAL in
de groene rubriekenbalk bo-
ven aan de site. In deze ru-
briek kunt u eenvoudig een in-
gezonden bericht (met foto)
plaatsen. Dat kan onder uw ei-
gen naam, maar ook onder
een alias. In zo'n ingezonden
artikel kunt u uw eigen ver-
haal kwijt, melding doen van
iets wat in de buurt is gebeurd
of simpelweg vertellen wat het
met u doet. z6 laat u weten
dat het leeft!


