
 
---------- Forwarded message --------- 
Van: Rensing, Janneke (J.W.M.) 
Date: di 21 dec. 2021 08:16 
Subject: RE: Video  
 

Hallo, 

  

Dank voor je e-mail. Uiteraard leg ik onderstaande vast in ons systeem. 

  

We hebben de mail besproken binnen ons werkgroep. We gaan contact leggen met een medewerker 
van Homespot over de nieuwe groep en de zorgen die jullie hebben.  

  

Daarnaast willen we op korte termijn één aanspreekpunt voor jullie aanwijzen. Met die persoon 
kunnen jullie contact leggen om zaken te bespreken waar jullie tegen aan lopen of wanneer jullie 
overlast ervaren. Jullie krijgen bericht wie jullie contactpersoon gaat worden. Deze contactpersoon 
bespreekt uiteraard in de werkgroep waar jullie tegen aan lopen. Uiteraard geldt wel dat als jullie 
(ernstige) overlast ervaren, ook de politie kunnen bellen!   

  

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een goed en gezond 2022! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ook namens de anderen van de werkgroep, 

Janneke Rensing 

Brigadier 

Wijkagent Overstegen – Muziekbuurt Doetinchem 

Politie | Oost-Nederland | team Achterhoek - West  

Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem 

postbus 618, 7300 AP Apeldoorn 

Telefoonnummer 0900-8844 

  

  



  

Van:  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:51 
Aan: Rensing, Janneke (J.W.M.) <janneke.rensing@politie.nl>; Ticheloven, Richard (R.W.H.) 
<richard.ticheloven@politie.nl>; Rolf Buunk <R.Buunk@buurtplein.nl>; Susan Visser 
<S.Visser@buurtplein.nl>; Poelhuis, Rody <r.poelhuis@doetinchem.nl> 
Onderwerp: Fwd: Video van  

  

  

---------- Forwarded message --------- 
Van:  
Date: wo 15 dec. 2021 om 22:11 
Subject: Video van Elly van der Zee 
To:  

 
Goede avond, 

  

Dit was Woensdag 15-12-2021 rond 15.30 uur.  

Weer een groep kinderen bij onze flat. Lopen gewoon uit te dagen. Ik kwam net thuis, Toen waren ze 
al een half uur bezig tegen bewoners die op het balkon bezig waren. Ben naar de kinderen 
toegelopen. Heb die beige jas aan. Ze zeiden dat ze naar A Heyn gingen. Maar dat deden ze niet. Ze 
bleven hangen. Ben toen naar Home spot gelopen, naar            . Ze stond buiten met een andere 
buur. Ze liep met me mee naar onze flat. Toen renden alle kinderen richting A Heyn. Het is een 
nieuwe groep Home Spot kinderen. Een grote groep. Nieuwe aanwas. Tot nu toe al veel overlast van.                    

                  zegt dat ze op het plein moeten blijven, maar ze luisteren niet en zijn brutaal. Vorige week 
Donderdag hetzelfde, werd ik uitgescholden. Junk hoer. Ook naar               geweest. Heeft niet veel 
geholpen.           kan dit ook niet alleen.  a.s. Zaterdag hebben ze een gezelige ontmoeting geregeld 
met de buren, we waren van plan om te gaan met enkele bewoners. Maar als dat zo gaat, weten we 
het niet. Vraag aan de Professionels om hier aandacht aan te schenken, voor dat dit ook uit de hand 
loopt.  

  

P.S. 2 verschillende mails met 2 verschillende foto's , kon niet in 1 keer verzenden. Willen jullie dit 
ook naar Martijn de Witt sturen? 

  

Groet                                     ook namens bewoners  

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
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geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik 
van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk 
te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op 
virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte 
mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. 
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de 
geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld. 
--------------------------------------------------------------------- 
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for 
the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from 
the recipient(s) to read this message. 
Access by others is not permitted. 
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature 
and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. 
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete 
the E-mail message (including any attachments). 
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for 
viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-
mail security as set by the Standardization Forum. 
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the 
intended recipient. The recipient concerned will not be notified. 
--------------------------------------------------------------------- 
 


