Extra ogen en oren
in de buurt en straat
• E
 en Vliegende Brigade is een groep bewoners, die extra
alert is in haar dorp of buurt.
• D
 eze bewoners geven ogen en oren de kost en letten op
verdachte personen, situaties en voertuigen.
• Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een politiemelding.

Iedereen kan meedoen!
• D
 e Vliegende Brigade is al actief in Made, Terheijden,
Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Wagenberg.

Tips
Wat is verdacht?
Waarom een Vliegende Brigade?
Met een Vliegende Brigade kunnen we woning
inbraken, auto-inbraken, vernielingen en overlast
terugdringen. Bewoners spelen zelf een actieve
rol. Ze werken samen met de partners aan meer
veiligheid in hun eigen leefomgeving. Het initia
tief tot een Vliegende Brigade kan komen vanuit
de bewoners(groep), gemeente of politie.

Vliegende Brigade en bewonersgroepen
In de gemeente Drimmelen is gekozen om de
Vliegende Brigade in samenwerking met de
bewonersgroepen, gemeente en politie op
te zetten. Dit geeft een enorme kracht aan
de Vliegende Brigade. Gemeente en politie
ondersteunen de Vliegende Brigades.

Waar komen meldingen vandaan?
De politie geeft meldingen door, maar er komen
ook meldingen via de leden van de Vliegende
Brigades, gemeente, woningstichtingen,
scholen enz.

Wat wordt er met de meldingen gedaan?
De coördinator Dorpsgericht werken stuurt de
meldingen door naar de leden van de Vliegende
Brigades. Zij worden gevraagd extra alert te zijn
en verdachte situaties, personen en/of voertui
gen te melden. Voor zover mogelijk wordt ook de
dag, tijdstip en straat/ omgeving doorgegeven.

Wilt u ook meedoen?
U kunt zich aanmelden per e-mail:
vliegendebrigade@drimmelen.nl
of bij de lokale bewonersgroep

•
•
•
•

gluren in auto’s of huizen
op de uitkijk staan
een paar keer langslopen of langsrijden
rondhangen op donkere plaatsen,
bijvoorbeeld in een brandgang

Maak een signalement
Personen
• man/vrouw, leeftijd, lengte, postuur,
haarkleur, kleding, bril, tatoeages, sieraden
Voertuigen
• auto/motor/bromfiets: kenteken, kleur,
merk en type, soort velgen, stickers,
beschadigingen, rijrichting auto

Waar nog meer op letten?

• ladders, kliko’s en andere middelen voor
toegang tot een woning
• openstaande ramen en deuren
• waardevolle spullen in auto’s
• ongebruikelijke markeringen

Hoe werkt de Vliegende Brigade?
• D
 e Vliegende Brigades zijn breed inzetbaar in
het hele dorp.
• De inzet is flexibel, er wordt dus niet gewerkt
met een vast rooster.
• De leden bepalen zelf op welk tijdstip en hoe
vaak en waar ze lopen of rijden. Alert zijn
kan ook tijdens het uitlaten van de hond,
boodschappen doen of kinderen naar school
brengen.
• In principe is iedereen van 18 jaar en ouder
geschikt om deel te nemen aan de Vliegende
Brigade.
• De leden van de Vliegende Brigade geven
hun ogen en oren goed de kost en melden
verdachte situaties, personen of voertuigen
aan de politie.

