
   
 

Programma 1dagniet Zutphen 
11 december 2014 

 
1dagniet is de landelijke campagne tegen woningbraken op 11 december. 1dagniet laat zien dat 
burgers, politie en gemeente samen kunnen werken aan een veilige buurt. Leidend zijn de 3B’s: 
 

Beveilig je woning: sluit deuren en ramen af en zorg voor goede sloten  
Beleef je buurt: houd contact met buurtgenoten 
Bel 112:  schakel snel de politie in bij verdachte personen of omstandigheden 

 

Programma 11 december 
 
12.00u  Officiële start van 1dagniet Zutphen voor alle deelnemers in MFC Waterkracht, Ruys 

de Beerenbrouckstraat 106 
13.00 – 20.00u: Activiteiten op onderstaande locaties in de stad. 
 
Noordveen, locatie Coop, Weg naar Laren 
> Informatie en enquête over inbraakpreventie. Wat kunt u zelf doen? 
> Prijsvraag voor scholieren in de wijk Noordveen. 
> Breng “gestolen” goederen naar de politie info-kraam bij de Coop en krijg een lekkere traktatie… 
 
Noordveen, locatie woonzorgcentrum Polbeek, Van Dorenborchstraat 
> Voor de jeugd: Spoor boeven op en breng ze naar ‘Politieburo Polbeek’ voor een warme beloning. 
> Politieagenten in opleiding helpen zoeken en vertellen over de politie. 
> Politie info-kraam in grand café Polbeek voor informatie en gesprekken over woonveiligheid. 
 
Zuidwijken, locatie winkelcentrum De Brink 
> Politie info-kraam met een echte nepboef 
> Cartoons worden opgehangen in de wijk 
> Scholieren maken kleurplaten 
 
Binnenstad, locatie Pannenkoekenhuys, Groenmarkt 
> Bijeenkomst voor bewoners van het centrum voor voorlichting en ontmoeting.  

Start om 17.30u met een Stamppot Veiligheid (kosten €4,-). Aanmelden (vóór 6 december!) via e-
mail naar info@ijsselcentrum.nl. Meer informatie op www.ijsselcentrum.nl  

> Om 19.00 en 20.00u beklimmen kinderen de Walburgtoren om boeven op te sporen. Aanmelden via 
paulpost@totzoo.nl en een sterke zaklamp meenemen! 

 
Warnsveld, locatie Warnshuus, winkelcentrum Dreiumme 
> Officiële start om 19.00u van het buurtpreventie team Warnsveld. 
 
Waterkwartier, locatie MFC Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 
> Politie info-kraam  
 
Zutphen-breed 
> Politieagenten, medewerkers van de gemeente en ROC studenten Veiligheid leggen ‘witte voetjes’ 

bij woningen waar inbrekers zonder problemen hun slag zouden kunnen slaan. 
 
1dagniet wordt in beeld en geluid vastgelegd door een videoteam van Vrijeschool-leerlingen. De 
winkeliers Dullaert IJzerwaren, Sleutelspecialist Adema en de bouwmarkten Praxis, Karwei en 
Multimate komen in de week van 11 december met (korting)acties op beveiligingsartikelen. 1dagniet 
wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Veneberg Security en de gemeente Zutphen.  
Volg 1dagnietzutphen op facebook.  

 
De organisatie van 1dagniet Zutphen is in handen van de Stadsonderneming Zutphen, een onafhankelijke 
stichting die initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunt én zelf initiatieven 
neemt. Zo wil ze een beweging op gang brengen waarin de samenleving meer zelf gaat organiseren.  
Voor meer informatie: www.stadsondernemingzutphen.nl  
Contactpersoon: Lex Hemelaar, T 06 414 435 60, info@stadsondernemingzutphen.nl  


