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ARNHEM
De waarde van het
Rozendaalse Zand

13 Ambitie bij winkels op
de Geitenkamp

Het nieuwe natuurgebied het
Rozendaalse Zand herbergt
andere insecten en mossen.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem

ARNHEM 15

Ernems ontbijt
met Kaiser

ARNHEM – Herman Kaiser hoopt snel ‘Ernemmer te worden onder de

Ernemmers’. Samen met echtgenote Miep schoof de nieuwe burgemeester van Arnhem zondagmorgen aan bij het Ernemse ontbijt in
stadsbrasserie Dudok. In familiaire sfeer maakte het burgemeestersechtpaar (midden) ongedwongen kennis met ongeveer honderdvijftig

Arnhemmers. „Een geweldige leuke manier om Arnhemmers te leren
kennen”, vond Kaiser. Het ontbijt vormde tevens de start van de Open
Monumentendag in Arnhem. Na het ontbijt kregen de deelnemers een
rondleiding over de steigers van de Eusebiuskerk.
foto Gerard Burgers
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Inbraakkaart voor ‘Zuid’

‘Landleven’
in NOM trekt
25.300 mensen
ARNHEM – De derde editie van ‘Be-

Politie Arnhem-Zuid tekent gepleegde
inbraken in op een kaart die te zien is op
de facebookpagina van de eenheid.
door Harold Schuil
ARNHEM – De politie in Arn-

hem-Zuid brengt sinds kort maandelijks alle inbraken in het gebied
in kaart. Op een ‘vlekkenkaart’,
die op de facebookpagina van de
politie-unit staat, is te zien waar
in Arnhem-Zuid het vaakst is ingebroken.
De politie-unit Arnhem-Zuid
loopt daarmee vooruit op een initiatief om een digitale misdaadkaart te maken voor alle gemeenten in Nederland: het project ‘Mis-

daad in Kaart’.
Op de inbraakkaart zijn gebieden
waar relatief vaak is ingebroken
rood gekleurd. Op de kaart van augustus is te zien dat van de 25 inbraken die in die maand zijn gepleegd, de meeste aangiftes uit de
wijken De Laar, Vredenburg en
Malburgen-West kwamen.
Arnhem-Zuid is de eerste eenheid in het politiedistrict Gelderland-Midden met een eigen facebookpagina. Dit was een langgekoesterde wens van de politie in
‘Zuid’. Door de vorming van de

nationale politie werd dat telkens
op de lange baan geschoven; er
zouden landelijke richtlijnen en
formats komen, maar dat werd
herhaaldelijk uitgesteld.
Half juli is besloten niet meer te
wachten en is de pagina aangemaakt. De pagina wordt door de
medewerkers van Arnhem-Zuid
bijgehouden. De regionale afdeling communicatie kijkt mee.
Met de inbraakkaart loopt ‘Zuid’
voor op een landelijke ontwikkeling. Vanaf dit najaar is voor elk gebied in Nederland een misdaad-

䊳 Op de facebookpagina van
de politie-unit Arnhem-Zuid
is op een kaart te zien waar
het vaakst is ingebroken

kaart beschikbaar met daarop ingetekend waar welke misdrijven
zijn gepleegd.
Het landelijke initiatief ‘Misdaad
in Kaart’ heeft vertraging opgelopen. Het project is uitgesteld omdat het op bezwaren stuitte bij
sommige burgemeesters. Die waren er op voorhand niet blij mee
dat in één oogopslag te zien zou
zijn in welke delen van hun gemeente de meeste inbraken worden gepleegd.
Na overleg tussen politie en burgemeesters wordt begin oktober
begonnen met het publiceren van
de misdaadkaarten. Belangstellenden kunnen de cijfers van een
postcode invoeren om zo te zien
welke delicten zijn gepleegd in
dat gebied.

www.facebook.com/PolArnhemZd

leef Landleven’ in het Nederlands
Openluchtmuseum heeft een recordaantal bezoekers getrokken.
Het driedaagse evenement werd
door 25.300 bezoekers bezocht. Vorig jaar trok het evenement van
het
gelijknamige
tijdschrift
20.000 bezoekers in twee dagen.
In het Arnhemse museum waren
optredens van muzikanten en
dansers van Friesland tot Zeeland, tal van workshops en demonstraties en de Landlevenmarkt. Er werden klassieke tractoren tentoongesteld. De dierenweide trok veel belangstelling. Hier
liepen oude-raskoeien, kippen,
Bonte Bentheimervarkens, trekpaarden, schapen, honden en
landgeiten. Het nationaal kampioenschap ‘maaien met de zeis’
werd zaterdag gewonnen door de
provincie Friesland.

