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Aan hen die wonen en werken in de Nicolaas Maesbuurt

Datum
Onderwerp

4 maart 2019
Project Waaks! Informatieavond

Wanneer

: Maandag 18 maart 2019

Hoe laat

: 19.00 - 20.00 uur

(inloop vanaf 18:30 uur, voor liefhebbers is er een kopje soep en een broodje)
Waar

: Café Wildschut, in de zijvleugel, Roelof Hartplein 1-3 Amsterdam

Geachte mevrouw/heer,
Ziet u wel eens iemand in uw straat of wijk die zich verdacht gedraagt? Iemand die bijvoorbeeld
erg lang blijft staan bij een portiek of auto of iemand die ergens naar binnen gluurt. Zo ja, wat doet
u dan? Denkt u: 'Het zal wel' of luistert u naar uw gevoel en belt u 112?
Als u vaak buiten bent omdat u misschien een hond bezit, graag hardloopt of gewoon lekker veel
buiten bent, dan zijn wij op zoek naar u voor het project Waaks!
Wat is Waaks?

Project Waaks! is een samenwerkingsverband tussen gemeente en politie om de buurt veiliger te
maken. Bewoners, ondernemers en bezoekers worden gevraagd om extra oren en ogen op straat
te zijn. Waaks!-deelnemers werken nauw samen met de politie in een Whatsappgroep.
Stadsdeel Zuid en de politie Amsterdam starten nu ook in uw buurt! Wilt u meer weten over
'Waaks!'? Kom dan naar de informatieavond. Tijdens de bijeenkomst leggen we uit wat u als
deelnemer aan Waaks! kunt doen voor een veilige wijk, geven we voorbeelden uit de praktijk en
laten we zien waar u op kunt letten.
Aanmelden

Interesse? Meldt u zich dan aan voor de informatieavond door een e-mail te sturen aan
ve iligheid.SDZ@amsterdam .nl. Indien u verhinderd bent voor de informatieavond, maar toch
graag wilt aansluiten bij het project Waaks! of meer informatie wilt, dan kunt u een e-mail
versturen dat u graag informatie en/of een inschrijfformulier wilt ontvangen. We houden alle
deelnemers van Waaks! via de Whatsappgroep op de hoogte van de situatie in de wijk en natuurlijk
van de resultaten van project Waaks!
Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Capel
Voorzitter dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

