
Lieve mensen, 
 
Hierbij het verslag van afgelopen maand (april). Ik wil jullie nog op het onderstaande wijzen. 
 
Bij een onderbuik gevoel, een verdachte situatie of spoed: belt u dan 112.  
Voor alle andere meldingen kunt u 0900-8844 bellen. 
 
Daarnaast heb ik een vraag/opmerking.  
De aanslag in Utrecht heeft vele geraakt, niet alleen de burger maar ook de politie.  
Hebben jullie vragen/opmerkingen of anderszins contact willen met mij/politie kom dan gerust op de lijn. 
 
Ook zijn er door heel Naarden diverse verdachte situaties gemeld.  
Wij zijn hier heel blij mee en kunnen daardoor door rechercheren. Blijf dit melden. 
 
Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van april.  
De volgende berichten zullen weer tweewekelijks in uw mailbox verschijnen: 
 
Vesting 
20 april vroeg in de ochtend is op de Cattenhagestraat een voorruit ingegooid van een bedrijf.  
 
Naarderbos 
Tussen 13 en 19 april is er een fietsendrager van een personenauto weggenomen. 
Ook is er op 17 april nog een tas weggenomen uit een voertuig die geparkeerd stond aan de IJsselmeerweg. 
 
Ministerpark 
Tussen 6 en 7 april zijn er vier voertuigen open gebroken en zijn daarbij het dashboarden weggenomen. Dit is 
gebeurd aan de Cort van de Lindelaan en op de Sandtmanlaan. 
 
Op de van Lijndenlaan is een bromfiets ontvreemd tussen 20 en 21 april.  
 
Componistenkwartier (Beethovenpark) 
Op de Wagnerlaan is tussen 6 en 7 april een BMW opengebroken waarbij wederom een dashboard is weggenomen. 
 
Rembrandtpark 
Op onderstaande data zijn voertuigen opengebroken. Het betreffen stationcars: 
5/6 april op de  Jan ter Gouwweg, hierbij zijn dopjes van verlichting weggenomen.  
Tevens is er op de Rembrandtlaan een autoruit vernield  
7/8 april op de Rubenslaan, hierbij is het navigatiesysteem weggenomen. 
9/10 april op de Jan steenlaan waarbij de radio is weggenomen.  
 
Bos van Bredius 
In dit gebied kan ik geen bijzonderheden melden over de afgelopen maand. 
 
Valkeveen 
Op 27 april heeft er een woninginbraak plaatsgevonden aan de Meentweg. Het is onbekend wat hier is weggenomen.  
Tot de volgende! 

 
 

 
 
 
 



 
 


