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Gegevens
Titel van de aanvraag
Op grond van welke wet of regeling

Militaire bijstand i.h.kv. strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, artikel 59 Politiewet 1993.

Vanwege het bevoegd gezag

De Officier van Justitie in het regioparket Arnhem - Zutphen.

Reden van de aanvraag

De unit Arnhem-Zuid behorende bij het district Arnhem Veluwezoom van de Regiopolitie Gelderland-Midden heeft in
2011 te kampen met bijzonder verhoogd aantal autoinbraken ten opzicht van het jaar 2010. Tot medio oktober zijn 528
autoinbraken geregistreerd waarvan aangifte is ppdaan
Deze autoinbraken vinden vernamelijk plaats i an brengen bij de
bewoners groot onveiligheidsgevoel teweeg. Daarnaast brengt net veel sociale onrust in bedoelde wijken.
Reeds genomen maatregelen:
Door de politie zijn in hot kader van het bestrijden van de autoinbraken al diverse maatregelen genomen
,
.
._.
..
EenenkeleautoinDrekerisgepaKt,
echter
ait heeft niet geleid tot vermindering van het aantal autoinbraken. Op dit moment vinden en maandelijks nog tussen de
37 en 74 autoinbraken plaats in genoemde gebieden. Dit aantal ligt 00k fors hoger dan in landelijke vergelijkbare
gebieden.

Te verwachten taak/opdracht

Middels waarneming vanuit de Iucht gedurende langere tiid en meerdere dagen het vergroten van de pakkans nn
autoinbrekers.
Middels aeze lucntsurveillance een groter geDiea uestrijken en daaraoor een beter beeld hebben op de
bewegingen in dat gebied. Hiermee kunnen opva'lende eedragingen van individuen eerder worden gesignaleerd en kan
de politie daarop reageren.

Soortvan gevraagde Bijstand
(personeel en/of materieel

Additionele observatiecapaciteit vanuit de Iucht voor het onder observatie houden van een groter gebied (woonwijkjenj)
ter ondersteuning van een onderzoek inzake een groot aantal autoinbraken.

Aard van gevraagde Bijstand
(specificeren op aantal of eenheden)

Een eenheid die in staat is de gevraagde bijstand te leveren voor de gewenste periode

Tijd/data

In week 47, ingaande 21 november (2011) met een mogelijke uitwijk naar week 48.

Dienstverband

. Dit is exclusief voorbereidingstijd en
opruimtijd

Kleding
(en indien van toepassing, bewapening)
Contactpersoon (reeds besproken met)

In overleg te bepalen, maar bij voorkeurin burger.

Officier Veiligheidsregio Geldedand Midden,
coordinator unit CCB reeioDolitie Gelderland-Midden,
gioepschefopsporing unit Arnhem-Zuid,
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