Aangifte of een melding doen
Als uw onderneming het slachtoffer is geworden van een misdrijf en u wilt hiervan aangifte doen, dan kan dat op
verschillende manieren:

-

Door telefonisch een afspraak te maken aan het politieservicepunt in Haaksbergen.
Door middel van een internetaangifte.
De politie komt ter plaatse en neemt de aangifte op

Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, wij als politie krijgen ook dan ook inzichtelijk welke
criminaliteit c.q. overlast op het bedrijventerrein plaatsvindt. Wel wordt er verzocht om zo snel mogelijk na
ontdekking van een strafbaar feit contact met ons op te nemen.
Uiteraard bepaalt u als ondernemer zelf of er aangifte zal worden gedaan van een strafbaar feit of dat u het bij
een melding wilt laten. Als er wordt besloten een melding te doen, dan leggen wij het voorval vast in onze
systemen. Er zal verder geen actie worden ondernomen.
Bij het doen van een aangifte verzoekt u om strafvervolging. Een aangifte moet dan zo gedetailleerd mogelijk zijn.
Indien er genoeg opsporingsindicatie is, zullen we binnen de mogelijkheden en capaciteit die we hebben daarop
investeren. Wij kunnen dan aansturen op extra surveillance en/of zal de recherche een onderzoek starten.
Mochten jullie via ons, wijkagenten, een melding/ aangifte willen doen dan kan dit altijd. Via het landelijke nummer
0900-8844 zijn wij te bereiken. Als we niet in dienst zijn, vraag dan of de centralist een terugbelverzoek wil maken
voor ons. Maar rechtstreeks mailen kan ook! (Zie onderstaande mailadressen!)
Aangifte doen van een strafbaar feit hoeft helemaal niet veel van uw tijd te kosten.
Als wij, wijkagenten, alle
informatie via de mail kunnen krijgen is een aangifte zo opgemaakt. Mochten wij toch nog aanvullende vragen
hebben, dan zullen we u benaderen of vragen we onze collega’s van de surveillancedienst contact met u op te
nemen.
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