Wat te doen bij een verdachte
situatie of een misdrijf

Melding verdachte situatie
Bent u getuige van een verdachte situatie? Geef dat dan door aan de politie op 0900-8844. In
geval van spoed 112
Aangifte doen
Bij ontdekking inbraak of diefstal, neem contact op met 0900-8844. Indien mogelijk zal de politie
ter plaatse komen en een aangifte opnemen. Ook kunt u voor veel zaken per internet aangifte
doen via www.politie.nl
Aangifte doen helpt echt!
Aangifte doen draagt bij aan het creëren van een veiliger werkomgeving. Toch doen niet alle
slachtoffers aangifte, vaak omdat ze denken dat het toch niet helpt. Maar het tegendeel is waar.
Aangifte doen is belangrijk.
Door aangifte te doen, krijgt de politie een beter inzicht in de criminaliteit. Hierdoor is het mogelijk
gerichter op te sporen en te surveilleren met als gevolg een hogere pakkans en een afname van
het aantal misdrijven.

Contact wijkagent
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de wijkagent van Tuindorp-NijverheidWilderinkshoek . Bel naar het landelijke politienummer: 0900-8844 en vraag naar de wijkagent
van Tuindorp-Nijverheid-Wilderinkshoek .
Bij spoed: bel 112.

Belangrijke gegevens en
adressen

Politie
Politie, ambulance, brandweer,spoed
Politie, geen spoed
Wijkagent
Meld misdaad anoniem
Blokkeren bankpassen en pincode
Storing gas of elektra
Adressen
Politie Twente, Team Hengelo
Willemstraat 74 7551 DN Hengelo
Postbus 14 7500 AA Enschede
www.politie.nl/twente
info@twente.politie.nl

Parkmanagement Twentekanaal
Binnenhavenstraat 35 7553 GH Hengelo
074-2505563
www.twentekanaal.com
info@twentekanaal.com

112
0900-8844
0900-8844
0800-7000
0800 – 0313
0800 – 9009

Gemeente Hengelo
Hazenweg 121 7550 AA Hengelo
T 14074
www.hengelo.nl
gemeente@hengelo.nl

Brandweer Hengelo
074-2451111
brandweer@hengelo.nl

Securion
Binnenhavenstraat 83 7553 GH Hengelo
074-2566100
www.securion.nl
info@securion.nl
AED. Automatische Externe Defibrillator
Bij een hartstilstand moet men altijd 112 bellen. Via dit nummer wordt een opgeleide
hulpverlener ter plaatse gestuurd met AED. De hulpverlening wordt dan z.s.m.
overgenomen door de bemanning van 2 ambulances.

