
 
We willen een online video maken waarin we jongeren

zien in hun natuurlijke leefomgeving. Denk aan

sportclubs, buurthuizen, hang-outs of chill-spots.

Plekken waar jongeren bij elkaar komen. Hier willen we

een scenario laten zien waarin 6én van hen opschepperig

een mes tevoorschijn tovert. Dit is meteen het startschot

voor een diss-rap die hij terugkrijgt van zijn vrienden,

gevolgd door een ’Knife drop’.  
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MOODBOARD SETTING
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Wat hebben we nodig?
 

  °1 Rapper

¢ Eigen aanvullende inbreng van de muzikant voor het rap gedeelte.

  
 

¢ Beat voor het rap gedeelte van het script

*Eventueel beginnende / opbouwende beat onder de video die

opbouwmt richting de volledige beat in het rap gedeelte.
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Wat gaan we maken?
  
*Een 30” OLV

*Een cutdown van 15”

¢En 3x 6” cutdowns met telkens een andere verse in

combinatie met de campagne line/call to action

(Eigenlijk precies hetzelfde als hoe we de posters

hebben gemaakt)

-> Totaal is dus q cutdowns op basis van de 30”  
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SCRIPT (30”)  
We bevinden ons op een hangplek onder een verlaten viaduct. We zien een viertal jongens die staan te chillen. Eentje van hen

tovert een vlindermes tevoorschijn en laat®¢vol trots aan de andere jongens zien. Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker

en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint te rappen:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

want een tweede kans krijg je echt niet twice,”

We snijden naar verschillende korte scenes. Hierin zien we bijvoorbeeld een opstootje tussen jongeren waarbij een mes

getrokken wordt. Of denk aan een moment dat een jongen een stoere reactie verwacht maar er totaal niet onder de indruk

gereageerd wordt op het laten zien van een mes aan vrienden.

“en ook een boete of celstraf is echt niet nice,

dus drop je knife en doe wat metje life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien hoe de jongen uitgelachen word

en met een verslagen blik het mes uit zijn handen laat vallen. Hier opvolgend zien we nog een aantal korte shots waarin we een

mes op de grond zien vallen in verschillende situaties (3x). Dan horen we een voice-over+ titel:

=]

“Drop ook je Rnife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de buurt.” €>
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SCRIPT (Cutdown: 15”)
  

We bevinden ons op een hangplek onder een verlaten viaduct. We zien een viertal jongens die

staan te chillen. Eentje van hen tovert een vlindermes tevoorschijn en laat%vol trots aan de

andere jongens zien. Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt

in de spotlight. Een rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

want een tweede kans Rrijg je echt niet twice, Op basis van uiteindelijke
en ook een boete of celstraf is echt niet nice, Pjaelemet-r-lamuc-me(-74-)
dus drop je knife en doe wat met je life!” cutdown maken. 
We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over+ titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”

(10)(2e) 
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SCRIPT (Cutdown: 6”) v1
  

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich heeft.

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Ey yo, het dragen van een niffie is echt niet wijs,

dus drop je knife en doe wat met je life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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SCRIPT (Cutdown: 6”) v2
  

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich heeft.

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Een tweede kans krijg je echt niet twice,

dus drop je knife en doe wat met je life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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SCRIPT (Cutdown: 6”) vz
  

We zien het groepje chillende jongeren. Eén van hen schept op over het mes dat hij bij zich heeft.

Ineens slaat de sfeer om. Het wordt donker en de jongen met het mes komt in de spotlight. Een

rauwe hip hop beat begint te spelen en een andere jongen begint rappen:

“Een boete ofcelstraf is echt niet nice,

dus drop je knife en doe wat met je life!”

We horen de andere gasten al joelend reageren op de punch lines van hun vriend. Tot slot zien

hoe de jongen met een verslagen blik het vlindermes uit zijn handen laat vallen. Dan horen we

een voice-over + titel:

“Drop ookje knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.nl voor

een inleverpunt bij jou in de buurt.”
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Bedankt

 



Van: |_(10)(2e} _|,(fed - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:17

Aan:') — (10)(2e) <(___(10)i2e) Bamsterdam.nl>; "__(10)(2e)__ amsterdam.nl'
<__(10)(2e)_ Amsterdam.nl>

Onderwerp: inleveractie wapens
- lokale toolkit communicatie

Volgende week komt de lokale toolbox communicatie beschikbaar voor de ruim 200 gemeenten die

deelnemen aan de inleveractie.

 
 

Ik ben zo vrij geweest om bij het opstellen van de lokale FAQ’s mede te putten uit de teksten die

voor Amsterdam ontwapent gebruikt zijn.

Naar ik aanneem is dat geen probleem ©, maar meld het zekerheidshalve toch even.

Groetjes,

Litas) T(10)(2|oV26) J
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.ol

 
Dlrectoraat-Generaal Pollitle, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

Cbedte)
[yey }@minjenv.nl

www.riksoverheid.ni/jenyv

 

Van:|  (10)(2e) ~——f<_(10)(2e)_ Pamsterdam.nl>

Verzonden: maandag 2 augustus 2021 09:42

Aan: [_(10)(2e)_],2h](10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC <_(10)(2e)  @minjenv.nl>
cc: (10)(2e) <q (40)(2e} amsterdam.nl>;[(40)(2e)
<S[__(10)(2e) |@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: inleveractie wapens

- lokale toolkit communicatie

 
 

Hoi Lt 

Prima! Dankjewel datje het laat weten.

Groeten (10)(2e)

0738



 

Van: (10)(2e) k{ toe) __J@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 10:54

Aan: [(10)(2e) ],28| (10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC <[__(f0)e)_@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: inleveractie wapens

- lokale toolkit communicatie

 

Hoi Lmi2e)
|,

Fijn dat de toolbox volgende week beschikbaar is.

Wordt er vanuit communicatie Ministerie nog gelinkt naar de lokale campagnes?

Wij hebben bv alle info staan op amsterdamontwapent.nl en het lijxt me handig wanneer jullie hier naar

verwijzen.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Senior communicatieadviseur

Gemeente Amsterdam

Directie Openbare Orde en Veiligheid

apap (10)(22)

 

 Van:[over_], a] (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 11:11

Aan: { (10)(2e) |< (oy2e) __ |@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: inleveractie wapens

- lokale toolkit communicatie

Hoi

De toolbox is al sinds medio juli beschikbaar. Communicatiemateriaal inleveractie wapens

2021 - Het CCV

 

 

Er is ook informatie op de site te vinden over lokale campagnes. Amsterdam ontwapent
is ook opgenomen Lokale campagnes - Het CCV
 

Groetjes,
(10}(2e)

COSTE
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

=,

Gi HELING
\, f www.stopheling.ni

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen
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Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

Oped (70)(2e)

Litoy2e)  }@minienv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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Teamoverleg TRO 18 maart 2019

HARVARD FIELD LAB “DE GUNFACTOR”

EN DE INLEVERACTIE

OPENBAAR MINISTERIE 
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Deel van de strategie: mobiliseren

In mei 2017 gestart met De Gunfactor om het ‘wicked problem’

schietincidenten in de openbare ruimte via de Harvard Field Lab

methode aan te pakken. Binnen onze aanpak hebben wij een drietal sporen

benoemd (repressie+, inzicht en mobiliseren van bewoners) en bij

ieder spoor doelgroepen benoemd en interventies per doelgroep bedacht.

Mobiliseren: de maatschappelijke houding ten opzichte van vuurwapens

veranderen. Vuurwapens zijn niet normaal.

OPENBAAR MINISTERIE
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Bewonersinitiatief: Wapens de wijk uit

Wijkorganisaties, ondernemers, bewoners, positief betrokken en actieve

Rotterdammers, gemeente, politie, OM willen de norm dat wapens niet in de

wijk horen een gezicht geven: petitie “wapens de wijk uit”.

De wens: de boodschap, het nieuwe normaal, te laten dragen door de wijk, door

ambassadeurs, sleutelfiguren die zich uitspreken tegen wapens. Snitchen is

not-done en gevoelens van angst: realiseren van massa en volume rondom deze

boodschap en maatschappelijke verontwaardiging zichtbaar maken.

Lange termijn: gedragsverandering en vergroten meldingsbereidheid.

OPENBAAR MINISTERIE
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VERHALEN.

WAAROM.

IN DE MEDIA.        TEKEN DE PETITIE.

OPENBAAR MINISTERIE 
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Inleveractie: overheid acteert op verzoek bewoners

Belangrijk: een hele goede campagne met een duidelijke Rotterdamse

context.

-Een Rotterdams verhaal

-Een Rotterdams gezicht

-Online / social media

Deze invalshoek heeft voor veel landelijke media-aandacht gezorgd

OPENBAAR MINISTERIE
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Campagne

verhaal van

een

slachtoffer

Spoken word

artist

Filmpje agent
over de regels

“Niemand schiet iets (eyo)
met geweld. En niet

alleen slachtoffers

worden (a f=lee¥-] qmelolels

een kogel.” 
: C10INIP) 10) 2

jn beste vriend

oorwapengeweld.
‘ijn meerdere mensen die

een geliefde moeten missen

hierdoor. Who's next? Dit moet

stoppen..

OPENBAAR MINISTERIE
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Juridisch:

* Toestemming College van PG’s

¢ Beperkt in duur (2 weken)

* Onderscheid vuurwapens en ‘overige’ wapens

* Vuurwapens en munitie werden door WME thuis opgehaald

* Gedurende de actie een ‘generaal pardon’ regeling

* Zorgvuldige afhandeling van vuurwapens (incl. onderzoek)

* Goede communicatie

* Procesbeschrijving incl. administratieve afhandeling bij politie én OM

(inclusief sepotcode).

OPENBAAR MINISTERIE
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Resultaat:

Persmomenten gezamenlijk:
de bewoners samen met politie
en OM 2 ae

ea
9 iy

|aNTE TESITS
Oogst wapeninleveractie: 262

wapens

MAANDAG 4 FEBRUARI 2019, 12.96 MAa 6 

Tijdans de wapeninteveractie in de regio

zin de afgelopen twee weken zestig echte

vuurwapens afgegeven. Dat heeft de

politie maandagmiddag bekend gemaakt.

ij zes politiebureaus in Rotterdam, Spijxenisse,
Schieclam, Capelle aan den |Jssel en Dordrecht

konden wapenbezitters de afgelonen twee

weken hun wapens inieveren, zonder dat zi)

zouden worden gestraft voor illegal

wapenbezit

Naast de vuurwapens 2jn meer dan

tweehonderd andere wapens afgegeven, zoais

atampistolen en luchtdrukwapens. Ook is meer

dan zeshonderd kilo munitie ingeteverd.  
ENBAAR MINI ERIE
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Andere resultaten:

¢ Aandacht voor wapens de wijk uit

¢ Landelijke en lokale politieke aandacht

« Bewustwording

* Uitrol van de inleveractie landelijk en uitbreiding wapens de

wijk uit naar meerdere wijken binnen de eenheid

Rotterdam

OPENBAAR MINISTERIE
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FAQ’s wapeninleveracties:

https: //hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/communicatiemateriaal-inleveractie-

wapens-2021 /faqs-over-steekwapens-inleveren/
In menu:

  
 

Wapens en jongeren toolbox

Jongeren Doelgroep jongeren

Waarom wordt een inleveractie voor steekwapens >
georganiseerd?

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever? >
Primatre doelgroep: Jongeren

Secundatie docigrosp: sociale lc twijfel nog over het inleveren van mijn wapen.Kanik

omgeving hierovermet iemand praten?

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie? >

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren? >

Kopje in menu veranderen in: FAQ’s voor jongeren.
En die eronder veranderen in: FAQ’s voor de sociale omgeving.

Vraag 2: 3° regel: terechtkomen is 1 woord.

Verderop in die regel kan ‘een’ weg.

   Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?
iv)

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid

in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan

verdedigen als je in een ruzie . Maar wapens bieden slechts een

schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg

te gaan. Je voeltje zelfverzekerder. Je wapen kan echter ook tegen je gebruikt
 

orden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van

Hat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar

‘ok voorje zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt.   
Laatste 3 regels zijn zo wel heel veel losse zinnen.

Dit staat er nu:

Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle

gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf, omdat je hierdoor

een strafblad krijgt.

Ik stel voor daarvan te maken:

19-07-2021, (10)(2e) Pagina 1 van 4

 

0751



Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot het gebruik van dat wapen met alle

gevolgen van dien. Gevolgen voor de slachtoffers, maar ook voor jezelf. Want jij krijgt er een

strafblad door.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik

hierover met iemand praten? 
 Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. | :

veilig,

eee Ses ST EES Danis het juist goed om te praten met iemand

dieje vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op

school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar oplossingen.

Zie gemarkeerde tekst: 1 zin van maken = Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen, of onzeker

bij anderen.

>Ik begrijp dat de tekst makkelijk leesbaar moet zijn, maar vind wel dat je als overheid

correct Nederlands moet schrijven. Dat betekent: zinnen met een onderwerp, werkwoord en

een persconsyorm. Dat kan misschien niet overal, maar laten we daar wel naar streven.<

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren? 
De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check op/)7)

/watde openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren

van steekwapens, slag- en stootwapens.

Het inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven kan in deze week alleen

op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Voor 13 september link naar landkaart invoegen. Die wordt nog gemaakt en is 13-09 klaar.

Welke wapens kan ik inleveren? Ww

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties.

Vuurwapens, munitie en explosieven worden bij jou thuis opgehaald door de

politie in burger.

Op deze ~kanje zien welke verschillende soorten wapens er zijn.

19-07-2024] toe) Pagina 2 van 4
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Ik denk dat hier een verwijzing moet komen naar de wapenkaart van Bureau Beke, zie bijlage.

Waar kan ik mijn wapen inleveren? 
Steekwapens, slag- en stootwapens kan je anoniem inleveren op het

politiebureau. Op deze digitale landkaart kan je zien welke politiebureaus in de

gemeente een inleverpunt zijn en wat de openingstijden zijn.

Ik stel voor de 1* zin actief te maken:

Steekwapens, slag- en stootwapens kun je anoniem inleveren op het politiebureau.
+ later link naar landkaart invoegen.

Laatste vraag: Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Staat nog niet goed.

Kan ik ook een wapen van iemand anders inleveren? >

k heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Ik stel voor de informatie voor de sociale omgeving hier weg te halen en die in het menu apart
te benoemen. Het laatste item wordt dan: FAQ’s voor de sociale omgeving.

Communicatiemateriaal

ractie wapens 2021

Primaire doelgroep: jongeren

En deze wordt

Secundaire doelgroep: sociale dan: FAQ’s voor

jongeren
omeeving

En deze wordt dan:

FAQ’s over steekwar-_.> FAQ’s voor de

.
sociale omgeving

inleveren

ens inleveren
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Doelgroep sociale omgeving
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(10)(2e) (10)(2e) |- BD/DGSB/DARC/JIZ
 

 
Van: (10)(2e) — |(AMS-INI) <L_@0)2e)__]{@initiative.com>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 07:48

Aan: Fty@=)I] (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R;_(10)(2e)_ (TBWA\NEBOKO)

ce: [_(4oy(2e)_——(AMS-INI)
Onderwerp: J&V|Wapens inleveren|targeting

Hi [728 Ten

Bij de wapens inleveren campagne hebben we ouders, docenten, jeugd en jongerenwerk als secundaire doelgroep.

We hebben voor deze doelgroep geen aparte creatie ontvangen en de huidige creatie sluit ook niet helemaal aan op

de secundaire doelgroep.

Willen jullie de secundaire doelgroep alsnog meenemen in de campagne? Let op dat we vanwege DPC ristricties

binnen social niet op interesse kunnen targeten waardoor we binnen social de ouderendoelgroep niet heel specifiek
kunnen targeten waardoor er relatief veel waste wordt gerealiseerd.

Ik hoor het graag.

Groet,

Gnitialive
[_(40\2e)|]COMMUNICATIONS DESIGN DIRECTOR

T +31 (0) Tovey Wiig 3.1 Con@ey ]

NETHERLANDS HEADQUARTERS, PETER VAN ANROOYSTRAAT 7

1076 DA, AMSTERDAM | WWW.INITIATIVE.NL

MWG INITIATIVE TROTSE

amma AwarRDS WINNAAR DRIE AMMAS!

 

 

BESTE MEDIASTRATEGIE, MERK VAN HET JAAR,
BESTE MEDIAPERFORMANCE. 

At Initiative, we champion agile working and support those who do the same - so whilst I'm emailing now, | do not

expect a response or action outside of your own working hours.

This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the intended

recipient (or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy,

disseminate or disclase to anyone the message or any information contained in the message. If you have

received the message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Thank you

very much
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Q&A’s inleveractie (steek)wapens

 

Waarom word een landelijke inleveractie voor (steek)wapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een

zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle

gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de landelijke inleveractie

dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En

met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en

oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de

samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigenals je in een

tuzie terecht komt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen

op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan

echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot

het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar

ook voorje zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt en je toekomst verknalt.

Wanneer vindt de landelijke inleveractie plaats?

De landelijke inleveractie wordt georganiseerd in de Week van de Veiligheid. Van 11 tot en

met 17 oktober 2021 kunnen steekwapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

Niet alle gemeenten doen mee aan de inleveractie. Deelname is steeds een lokale afweging,
die onder meer afhangt van de ervaren urgentie van de wapenproblematiek in de gemeente.

Hoe weet tk ofmijn gemeente meedoet aan de inleveractie?

Op deze digitale landkaart kun je zien welke gemeenten meedoen aan de inleveractie. Per

gemeente is bovendien aangegeven welke politiebureaus een inleverpunt zijn en de

openingstijden van deze bureaus.

Mijn gemeente doet niet mee aan de inleveractie, maar ik wil toch mijn wapen inleveren. Kan

dat?

Alsje gemeente niet meedoet aan de inleveractie en je wil toch je wapen inleveren, dan kan

je altijd terecht bij een gemeente in de buurt die wel meedoet aan deze actie.

Waar kunnen de wapens in mijn gemeente ingeleverd worden?

Steekwapens kunnen anoniem ingeleverd worden op het politiebureau. Op deze digitale
landkaart kun je zien welke politiebureaus in jouw gemeente een inleverpunt zijn en wat de

openingstijden zijn
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Welke wapens kunnen ingeleverd worden?

De inleveractie richt zich primair op het inleveren van steekwapens. Het gaat dan

bijvoorbeeld om messen en stootwapens.

Tk wil een vuurwapen inleveren. Kan dat?

In sommige gemeenten kunnen ook vuurwapens in beginsel straffeloos ingeleverd worden.

Hiervoor gelden andere procedures. Wie een vuurwapen wil inleveren, maakt een afspraak
met de politie die dit wapen dan bij jou thuis komt afhalen.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een steekwapen inlever?

Steekwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op

het politiebureau. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een vuurwapen inlever?

Het inleveren van vuurwapens gebeurt in beginsel straffeloos, maar niet anoniem. De politie
komt het vuurwapen bij jou thuis ophalen. Daarna voert de politie een onderzoek uit om na te

gaan ofhet vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, ontvang je
bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit vanjevuurwapen niet tot vervolging zal

leiden. Dit heet een sepotmelding. Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn,
dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen

dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft

worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde
strafbare feiten uit te komen.

De gemeente heeft de aanmelding gedaan voor deelname aan de inleveractie. Wat betekent

dit voor de verdere (logistieke) organisatie?

De gemeente is in het begin het eerste contactpunt voor de landelijke organisatie. Zij zorgt
voor de aanmelding voor de inleveractie. Het draaiboek wordt naar de gemeente gestuurd met
het verzoek dit te verspreiden onder de betrokken partijen.

In het draaibock wordt de gemcente gevraagd cen aantal gegevens door te geven aan de

landelijke organisatie, zoals:

e de lokale focus op alleen steekwapens of ook op vuurwapens

e de gegevens van de contactpersonen bij de politie en - in het geval van een focus op ook

het inleveren van vuurwapens
- het OM

e het geschatte aantal politiebureaus dat als inleverpunt zal fungeren

Kan de gemeente de vragen rond de logistieke organisatie overdragen aan de politie?

Ja, dat kan. En dat kan ook in groter verband. In sommige eenheden doen alle gemeenten mee

en is de coérdinatie belegd bij een projectleider vanuit de politie. Ook die kan de gevraagde
informatie doorgeven aan de landelijke organisatie.
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Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden,

bijvoorbeeld op een school of bij hetjongerenwerk ?

De landelijke organisatie acht het niet wenselijk dat de inlevertonnen op andere plaatsen dan

het politiebureau geplaatst worden. Er dient toezicht te zijn op de inlevertonnen om te

voorkomen dat er wapens uit ‘verdwijnen’. Bovendien is er buiten het politiebureau een

groter risico op wapen gerelateerde incidenten. En ten slotte is een bijkomend argument dat

het logistiek lastig is om de inlevertonnen op allerlei alternatieve locaties te leveren.

Welke voorbereidingen moet de gemeente treffen voor de inleveractie van steekwapens?

Na het doorgeven van een aantal logistieke zaken wordt van de gemeente vooral verwacht dat

zij op lokaal niveau ruchtbaarheid geeft aan de inleveractie. Hiervoor is vanaf medio juli een

digitale toolkit beschikbaar met communicatiemateriaal.

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal aanpassen?

Ja, dat kan, voor zover het communicatiemateriaal dat toelaat. Een filmpje kan niet aangepast
worden. Aan posters en flyers kan wel bijvoorbeeld het eigen logo van de gemeente

toegevoegd worden.

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal ook kant-en-klaar bestellen?

Ja, dat kan, maar dan is lokaal maatwerk niet mogelijk. Bestellingen kunnen gestuurd worden
naar highimpactcrimes@minjenv.nl.
 

Zalde landelijke organisatie ook met communicatie aandacht vragen voor de inleveractie?

Ja, het ministerie zorgt voor inzet van communicatiemateriaal dat specifiek getarget wordt op

de deelnemende gemeenten.

Wanneer gaat de campagne van start?

De campagne start op 13 september, vier weken voor de aanvang van de inleverweek.

Komt er een officieel startschot voor de inleveractie?

Ja, op de cerste dag van de Weck voor de Veilighcid zal het formelc startscin worden

gegeven.

Hoe wordt er bericht over de resultaten van de inleveractie?

Na afloop van de inleverweek wordt de politie gevraagd de resultaten door te geven aan de

landelijke organisatie. Het totale resultaat zal vijf dagen na afloop van de inleverweek bekend

gemaakt worden. Er zal geen ranking worden aangebracht worden naar gemeenten. De actie

heeft behalve het afromen van wapens immers evenzeer tot doel de bewustwording rond de

risico’s van wapenbezit te vergroten, Daarnaast kunnen uiteraard lokale afspraken gemaakt
worden over het delen van de resultaten in de eigen gemeente.
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Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

(10)(2e) Qminjeny.nl.

Welke voorbereidingen moet de politie treffen voor de inleveractie van steekwapens?

  

In het draaiboek staan alle voorbereidingen die de politie voor de inleveractie moet treffen. In

de kern gaat het om:

het bepalen van de bureaus die als inleverpunt dienen en het regelen van toezicht

het ophangen van de raamposters om aan te geven dat het bureau een inleverpunt is

e het plaatsen van de inleverton en gadgets voor de inleveraars op een toegankelijke plek
e het toezicht houden op de inleverton tijdens de inleverweek

e het tellen van de ingeleverde wapens en dit aantal doorgeven aan de landelijke organisatie

Hoe kan de politie de raamposters en gadgets bestellen?

In het draaiboek is een aanvraagformulier opgenomen voor het bestellen van de raamposters
en gadgets.

Hoe komt de politie aan de inlevertonmen?

De inlevertonnen worden door de landelijke organisatie geleverd.

Warmneer kan de politie de inlevertonnen verwachten?

De inlevertonnen worden in de week voor de inleveractie door de landelijke organisatie
gedistribueerd. Van te voren wordt aan de contactpersoon bij de politie doorgegeven op

welke dag en in welk tijdsblok de inleverton volgens de planning aangeleverd zal worden.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de inleverton?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de inleverton.

Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden?

De landelijke organisatie acht het niet wenselijk dat de inlevertonnen op andere plaatsen dan

het politiebureau geplaatst worden. Er dient toezicht te zijn op de inlevertonnen om te

voorkomen dat er wapens uit ‘verdwijnen’. Bovendien is er buiten het politiebureau een

groter risico op wapen gerelateerde incidenten. En ten slotte is een bijkomend argument dat

het logistiek lastig is om de inlevertonnen op alternatieve locaties te leveren.

Zijn er alternatieve mogelijkheden om toch wapens doorjongeren te laten inleveren buiten

het politiebureau?

In sommige gemeenten bestaat het voornemen om de politie met een busje de wijk in te laten

gaan en langs die route het inleveren van wapens aan te moedigen. Dat kan, maar daar moet

wel capaciteit voor vrijgemaakt kunnen worden. De politie kan de wapens daarna zelf in de

inleverton deponeren.
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Wanneer worden de inlevertonnen opgehaald?

De inlevertonnen worden in de week na de inleveractie door de landelijke organisatie
opgehaald. Van te voren wordt aan de contactpersoon bij de politie doorgegeven op welke

dag en in welk tijdsblok de inleverton volgens de planning opgehaald zal worden.

Aan wie meldt de politie de resultaten van de inleveractie?

Van de politie wordt gevraagd de ingeleverde wapens te tellen en de opbrengst via de mail

door te geven aan de landelijke organisatie via (10)(2e) f@minjenv.nl. In het

draaiboek zil een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen uiteraard

lokale afspraken gemaakt worden over het delen van de resultaten in de eigen gemeente.

  

Watgaat er gebeuren met de ingeleverde wapens?

De ingeleverde wapens worden afgevoerd door de landelijke organisatie. Die draagt ook zorg

voor de vernietiging van de wapens.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

(10)(2e) Dminjenv.nl.
  

Is er toestemming nodig van het College van Procureurs-Generaal voor het strafjfeloos
kunnen inleveren van steekwapens?

Er is geen toestemming nodig van het College van Procureurs-Generaal voor het inleveren

van steekwapens. Het inleveren van deze wapens gebeurt bovendien anoniem.

Hoe verloopt de toestemming van het College van Procureurs-Generaal als tijdens de

inleverweek ook een focus op vuurwapens wordt gelegd?

Voor het - in beginsel - straffeloos kunnen inleveren van vuurwapens is toestemming vereist

van het College van procureurs-generaal. De deelnemende gemeenten die ook een focus

leggen op het inleveren van vuurwapens, wordt verzocht de contactgegevens van hun officier

van justitie in de lokale drichoek door te geven. De landelijke organisatie informeert hun

parket voor welke gemeenten een verzoek tot toestemming voor het inleveren van

yuurwapens aan de orde is. Een voorbecld van cen toestemmingsbricf is in het draaibock

opgenomen.

Welke informatie moet in de toestemmingsbrief voor het inleveren van vuurwapens

opgenomen worden?

In de voorbeeldbrief die als bijlage bij het draaiboek is opgenomen, staat al een concept tekst

over de achtergrond van de inleveractie. In aanvulling hierop geeft de toestemmingsbrief
uitsluitsel over de gemeenten binnen het arrondissement die de focus ook willen leggen op

het inleveren van vuurwapens. Ten slotte dient de ernst van de lokale problematiek rond

vuurwapens voor die gemeenten geschetst te worden.
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Wat wordt dejuridische grondslay voor het te hanteren sepotbeleid?

Het inleveren van vuurwapens gebeurt onder de voorwaarde dat men voor dit feit niet wordt

vervolgd. Hiervoor zal sepotcode 20 gelden (ander ingrijpen dan strafrechtelijk ingrijpen
prevaleert). Bij alle ingeleverde vuurwapens zullen een schietproef en DNA-onderzoek

plaatsvinden. Indien daar aanwijzingen uit komen dat er sprake is van betrokkenheid van dat

vuurwapen bij een eerder gepleegd strafbaar feit, zal hier nader onderzoek naar plaatsvinden,

waarbij de houder de status van verdachte krijgt. Indien uit de schietproef en het DNA-

onderzoek blijkt dat het vwurwapen niet betrokken is geweest bij een strafbaar feit, ontvangt
de houder van het vuurwapen een sepotmelding. Dit zal tevoren duidelijk worden

gecommuniceerd.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

(10)(2e) Dminjenv.nl.
  

 

Hoe kan een school bijdragen aan het tegengaan van wapenbezit?

In de toolbox Wapens en Jongeren op de site van het CCV staan meerdere voorbeelden van

maatregelen die scholen kunnen inzetten. Deels gaan deze maatregelen over het voorkomen

van wapenbezit op de school zelf. Daarnaast kunnen scholen bijdragen aan een veiliger
samenleving door de onwenselijkheid van wapenbezit in het algemeen te bespreken met de

leerlingen.

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

Er is een leskaart in de toolbox opgenomen die docenten kunnen gebruiken om voorafgaan of

tijdens de inleverweek een thema-les aan wapenbezit en -gebruik te wijden. Ook worden via

de gemeente flyers en posters gedistribueerd die jongeren informeren over de inleverweek.

De campagne voorziet ten slotte in filmpjes met rap teksten die wapenbezit ontmoedigen.
Scholen kunnen hun leerlingen stimuleren eigen rap teksten te maken tegen wapenbezit.

Welke rol kan hetjongerenwerk spelen voorafgaand en tijdens de inleveractie?

Jongerenwerkers kunnen in gesprekken met jongeren de risico’s van wapenbezit onder de

aandacht brengen en hen informeren over de inleveractie. Achtergrondinformatie over dit

thema is in deze factsheet te vinden.

Kan het voordelen hebben om jongerenwerkers in te zetten bij de inleverpunten?

In het draaiboek is de suggestie opgenomen om een jongerenwerker in te zetten op het

politiebureau. Deze kan een positief gesprek aanknopen met jongeren die een wapen

inleveren. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over de redenen dat de jongere een wapen

heeft, waarom hij het nu inlevert en hoe toekomstig wapenbezit voorkomen kan worden. Het

is een lokale afweging hiervoor te kiezen. Bij deze afweging is het van belang te betrekken

dat het aanspreken van de jongere kan leiden tot het verminderen van de anonimiteit bij het

inleveren
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Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar

(10)(2e) Qminjeny.nl.
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 Van: |_(10)(20) | (24 BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: donderdag 2 september 2021 16:08

Aan:| (10)(2e) lel (10)(2e) @hetccv.nl>

cc; (10)(2e) iq (10)(2e) Phetccv.nl>

Onderwerp: Q&A's

 

 

 

Hoi 

Eerder leverde ik voor de site Q&A’s aan voor oa de professionals die ik niet meer terugvind (niet
te verwarren met de Q&A’s die gemeenten zelf lokaal kunnen inzetten).

Kun je effe aangeven waar die nu staan?

Groetjes,

(10)(2e) (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

JE

(STOP) HELING
* f www.stophelingal

 
 isterie van Justitie en Veilig

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

aped (10)(2e)

@minjenv.nl

www. riksoverheid.ni/jenv

 

 

Van: (10)(2e) | (10)(2e) Bhetccv.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 16:24

Aan:(oye) }, 2s (10y2e)
| BD/DGSB/DJFC/ACF <[__Goy2e) @minjenv.nl>{_ oye) |

Deventerdpi (10)(2e) — @hetccv.nl>
Onderwerp: Re: Q&A's

Beste [110)i20)],

Volgens mij staan de Q&A's voor professionals hier:

hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/communicatiemateriaal-inleveractie-wapens-

2021/secundaire-doelgroep-sociale-omgeving/

Hier heten ze FAQ's.

 
 

0763



En even voor de zekerheid: wil je dat het bestand met de Q&A's die je net hebt gestuurd, op

de landingspagina van de landkaart komt te staan? Die pagina is bedoeld voor jongeren.
Zo ja, dan laat ik het bestand erop zetten.

Groeten van) (10)(2e)

(10)(2e)

Projectleider woninginbraken/Politiekeurmerk Veilig Wonen

Communicatieadviseur Veilig Uitgaan

Churchilllaan 11, 3527 GY Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

(dey, 10)(2e)
| www.hetccv.nl

E (__0)@e)_Bhetecv.nl

Werkdagen: ma| di | do | vr

Volg het CCY:

Hone

 

Volg het PKVW:

 
 

Van: [(ioy(2e}_],'@2a{ (10)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: donderdag 2 september 2021 16:37

Aan:' (10)(2e) Is (10)(2e) Bhetccv.nl>; (10)(2e)

<Marike{__(10)2e)_ @hetccv.nl>

Onderwerp: RE: Q&A's

Hoil_(10)(2e)|

Nee, dat is niet wat ik bedoel.

 

 

  

Je verwijst naar de communicatietoolkit voor gemeenten.

Achtergrondinformatie

Gemeenten kunnen ook achtergrondinformatie inzetten tijdens de

  carapagneperiode.2ij kunnen hiervaor putten uit de FAQ's en daaraast

gebruik maken van de factshee met felten en cijfers over wapenbezit en

Jongeren en de overzichtskaart met de verschillende typen wapens.

@ Lokale FAQ's steekwapens

 

© Lokale FAC

a

@ Overzichtskaart van wapens printversie A3 en versie voor drukker,

Y's steekwapens en vuurwapens

 ctsheet Wapens en Jongeren
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Dit zijn de FAQ’s die gemeenten zelf lokaal kunnen inzetten, afhankelijk van hun focus

steekwapens of nepwapens en zijn lokaal bestemd voor de primaire en secundaire

doelgroep.

In de toegestuurde FAQ's zit informatie over de organisatie van de inleveractie zelf met

vragen als

De gemeente heeft de aanmelding gedaan voor deelname aan de inleveractie. Wat betekent

dit voor de verdere (logistieke) organisatie?

De gemeente is in het begin het eerste contactpunt voor de landelijke organisatie. Zij zorgt
voor de aanmelding voor de inleveractie. Het draaiboek wordt naar de gemeente gestuurd met
het verzoek dit te verspreiden onder de betrokken partijen.

In het draaiboek wordt de gemeente gevraagd een aantal gegevens door te geven aan de

landelijke organisatie, zoals:

e de lokale focus op alleen steekwapens of ook op vuurwapens

e de gegevens van de contactpersonen bij de politie en - in het geval van een focus op ook

het inleveren van vuurwapens
- het OM

e het geschatte aantal politiebureaus dat als inleverpunt zal fungeren

Kan de gemeente de vragen rond de logistieke organisatie overdragen aan de politie?

Ja, dat kan. En dat kan ook in groter verband. In sommige cenheden doen alle gemeenten mee

en is de codrdinatie belegd bij een projectleider vanuit de politie. Ook die kan de gevraagde
informatic doorgeven aan de landclijke organisatic.

Welke voorbereidingen moet de politie treffen voor de inleveractie van steekwapens?

In het draaiboek staan alle voorbereidingen die de politie voor de inleveractie moet treffen. In

de kern gaat het om:

e het bepalen van de bureaus die als inleverpunt dienen en het regelen van toezicht

het ophangen van de raamposters om aan te geven dat het bureau een inleverpunt is

het plaatsen van de inleverton en gadgets voor de inleveraars op een toegankelijke plek
het toezicht houden op de inleverton tijdens de inleverweek

het tellen van de ingeleverde wapens en dit aantal doorgeven aan de landelijke organisatie

Zal wat verwarrend zijn, omdat de set met FAQ’s begint met algemeen inleveren en

daarna vragen voor de doelgroep gemeenten politie enz.

Wellicht het beste deze set te splitsen. Het eerste deel kan bij de landingspagina. Die is

immers gericht op de potentiéle inleveraars.

Vanaf FAQ’s voor doelgroep gemeenten denk ik dat die het beste thuis horen op deze

Pagina: Inleveractie wapens 2021 - Het CCV
 

Groetjes,

Looe Tred oe)
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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HELING
www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfrarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

Bie) (oyzey

(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

0766



Van: [_G0@e)], - BD/DCOM/C&R <_(70)(2e)_—— Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag8 juli 2021 11:50

Aan: [(10)(2e)|,(2h + BD/DBAenV/HIC < (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Check onderdelen toolkit

 

Hoi (COIN,
Onderstaande even een checklist voor wat betreft de oplevering van de toolkit onderdelen Wapens
en Jongeren:

e Posters - algemene versies — 3 designs
e  Versie los met gemeente logo — open bestand

e Raamposter voor commurnicatie bij inleverpunt op het politiebureau — 2 designs
« Vuurwapen poster 1 design
e Flyer — copy voor achterkant.

«@ Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat met je life)
-> open bestanden

Poster formaten = A1, A2, A3, A4

Flyer = A5

Sjabloon = A2 en A4

Social content

e Platte social post 4:5, 1:1 en 9x16 | 1 design
¢ = Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid.
¢ = Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid

Mocht je hier nog aanvullingen op hebben dan hoor ik natuurlijk graag!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10\(2e) (10)(2e)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.n|/venj 

rE

EE (10)(2e) Pminjenv.nl
 

0767



 

Van: [(ioy(2e)_|,(22% [(10)(2e)|- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag8 juli 2021 17:24

Aan: _Go@e)_J,] (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <___(10)(2e)_———s Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Check onderdelen toolkit

Hoi ame,

Mooi dat je het even op een rij hebt gezet.

Print

Posters - algemene versies— 3 designs

Versie los met gemeente logo — open bestand

Vuurwapen poster 1 design

Versie los met gemeente logo — open bestand

Raamposter voor communicatie bij inleverpunt op het politiebureau — 2 designs (NB. Deze

plaatsen we in de toolkit, maar de politiebureaus zullen deze ook fysiek bestellen)

Flyer — copy voor achterkant.

Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat met je life) -> open bestanden

Billboard (optioneel, zie mail Tanja, lijkt me dat die qua vormgeving hetzelfde kan zijn als de

posters voor resp. messen en vuurwapens)

Gadgets

Poster formaten = A1, A2, A3, A4

Flyer = A5

Sjabloon = A2 en A4

Social content

Platte social post 4:5, 1:1 en 9x16 | 1 design
Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid.
Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid

Aanvullingen lokaal (niet uit te voeren door DOT)
 

Digitale landkaart met deelnemende gemeenten en stuk tekst hierbij over belang inleveren

wapens (in uitvoering bij CCV)

Filmpjes met eigen raps plaatsen op site CCV onder digitale landkaart (optioneel idee)

FAQ (gemaild naar CCV)

Concept lokaal persbericht
Artikel inleveren messen tbv free publicity in lokale kranten (in concept gereed)
Artikel inleveren vuurwapens tbv free publiciy (in concept gereed)

Handvat voor ouders/jongerenwerk om gesprek met kind aan te gaan (artikel verwijst daar ook

naar)

Leskaart voor scholen tbv themales rond wapens (gereed)
PDF met overzicht van verschillende soorten wapens (maakt Beke bij de checklist scholen)

Factsheet Wapens en Jongeren

Aanvullingen landelijk

Persbericht

Startschot 11 oktober
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e Getargete mediainzet bestaande uit?

Persbericht/brief TK opbrengst

Groetjes,

Lover]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

www.stopheling.nl 
De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 

   Mi ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ofgg to eey
Liye) @minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: La@@e)_],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <<(70)(2e)  Pminjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 09:42

Aan: [(oye)_|,( 2a [(10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC <[__(10)2e)_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Check onderdelen toolkit

Hoi [1toyi28)|,

Dank voor je check en je aanvullingen. Onderstaand nog wat opmerkingen.
Ik deel de aanvullingen die van belang zijn met DOT.

Overigens, dit weekeinde wordt er toch nog een kleine test uitgevoerd in Rotterdam.

Mooi als we de in de uitwerking hieruit nog iets mee kunnen nemen.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10\(2e) (oye)

campagnemanager

   Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
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Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.riiksoverheid.nl/veni

Ts

E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

Print

Posters - algemene versies— 3 designs

Versie los met gemeente logo — open bestand

Vuurwapen poster 1 design

Versie los met gemeente logo — open bestand

Raamposter voor communicatie bij inleverpunt op het politiebureau — 2 designs (NB. Deze

plaatsen we in de toolkit, maar de politiebureaus zullen deze ook fysiek bestellen)

Flyer — copy voor achterkant.

Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat met je life) -> open bestanden

Billboard (optioneel, zie mail Tanja, lijkt me dat die qua vormgeving hetzelfde kan zijn als de

posters voor resp. messen en vuurwapens): heb de vraag uitstaan bij het mediabureau of dit

vanuit landelijk budget gefinancierd kan worden. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen we de

opmaak wel bieden en zouden gemeenten deze evt ook zelf kunnen inkopen (?)

Gadgets : schets lay out gadget conform concept?

Poster formaten = A1, A2, A3, A4

Flyer = A5

Sjabloon = A2 en A4

Social content
Platte social post 4:5, 1:1 en 9x16 | 1 design
Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid.

Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid

Aanvullingen lokaal (niet uit te voeren door DOT)

Digitale landkaart met deelnemende gemeenten en stuk tekst hierbij over belang inleveren

wapens (in uitvoering bij CCV)

Filmpjes met eigen raps plaatsen op site CCV onder digitale landkaart (optioneel idee): bespreek

ik vanmiddag met Sophie

FAQ (gemaild naar CCV)

Concept lokaal persbericht: door wie wordt deze gemaakt?

Artikel inleveren messen tbv free publicity in lokale kranten (in concept gereed)

Artikel inleveren vuurwapens tbv free publiciy (in concept gereed)

Handvat voor ouders/jongerenwerk om gesprek met kind aan te gaan (artikel verwijst daar ook

naar)
Leskaart voor scholen tbv themales rond wapens (gereed)
PDF met overzicht van verschillende soorten wapens (maakt Beke bij de checklist scholen)

Factsheet Wapens en Jongeren

Aanvullingen landelijk

Persbericht (gemaakt door woordvoering/DCom? )
Startschot 11 oktober: op welke manier in te vullen, is inzet ministers wenselijk, zal ik dit

checken?
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e Getargete mediainzet bestaande uit? Mediaplan is in de maak, verwacht deze week update
e  Persbericht/brief TK opbrengst: ander bericht dan persbericht bij punt 1?

Overigens; ik ben vanaf 16 juli 2 weken op vakantie. Rianne Thissen is mijn achtervang maar

meerdendeel moet eind volgende week gereed zijn ;-)

Van: [(10)(2e)_],(2h[ (10)/2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 18:52

Aan: (oe)|, -BD/DCOM/C&R<__(10)(2e)si Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Check onderdelen toolkit

  

Hoi

In reactie op de vraagtekens:

Print.
e Posters - algemene versies— 3 designs
e Versie los met gemeente logo — open bestand

e Vuurwapen poster 1 design
e Versie los met gemeente logo —

open bestand

e Raamposter voor communicatie bij inleverpunt op het politiebureau — 2 designs (NB. Deze

plaatsen we in de toolkit, maar de politiebureaus zullen deze ook fysiek bestellen)
e Flyer —copy voor achterkant.

e Sjabloon voor green graffiti (drop je knife en doe wat met je life) -> open bestanden

e Billboard (optioneel, zie mail Tanja, lijkt me dat die qua vormgeving hetzelfde kan zijn als de

posters voor resp. messen en vuurwapens): heb de vraag uitstaan bij het mediabureau of dit

vanuit landelijk budget gefinancierd kan worden. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen we de

opmaak wel bieden en zouden gemeenten deze evt ook zelf kunnen inkopen (?) Als je bedoelt

publicatie op billboards in de deelnemende gemeenten: dat is vrselijk duur en gaan we niet

redden met het beschikbare budget.
e Gadgets : schets lay out gadget conform concept? Ja, |laten we dat dan maar doen

Poster formaten = A1, A2, A3, A4

Flyer = A5

Sjabloon = A2 en A4

Social content

e Platte social post 4:5, 1:1 en 9x16 | 1 design
e = Grafische video invulling voor stories langer (max 15 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid.
e = Grafische video invulling voor social kort (max 6 sec) | 9x16 | 1 variant

zonder geluid

Aanvullingen lokaal (niet uit te voeren door DOT)

e Digitale landkaart met deelnemende gemeenten en stuk tekst hierbij over belang inleveren

wapens (in uitvoering bij CCV)

 

e Filmpjes met eigen raps plaatsen op site CCV onder digitale landkaart (optionee! idee): bespreek
ik vanmiddag met Sophie

e FAQ (gemaild naar CCV)
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e Concept lokaal persbericht: door wie wordt deze gemaakt? Kan ik wel doen en vervolgens je

collega’s bij persvoorlichting vragen om even mee te lezen. Gemeenten zullen er ongetwijfeld
hun eigen draai aan geven.

e Artikel inleveren messen tbv free publicity in lokale kranten (in concept gereed)
e Artikel inleveren vuurwapens tbv free publiciy (in concept gereed)
e Handvat voor ouders/jongerenwerk om gesprek met kind aan te gaan (artikel verwijst daar ook

naar)
e _Leskaart voor scholen thv themales rond wapens (gereed)
© PDF met overzicht van verschillende soorten wapens (maakt Beke bij de checklist scholen)
e Factsheet Wapens en Jongeren

Aanvullingen landelijk

e  Persbericht (gemaakt door woordvoering/DCom? ) Ja dat is standaard, in samenspraak met

beleid. Heb hierover contact gehad met Sentina en Tom

e  Startschot 11 oktober: op welke manier in te vullen, is inzet ministers wenselijk, zal ik dit

checken? Inzet ministers is wenselijk. Dit verloopt standaard met een agendaverzoek. Invulling is

punt van overpeinzing.

Getargete mediainzet bestaande uit? Mediaplan is in de maak, verwacht deze week update

Persbericht/brief TK opbrengst: ander bericht dan persbericht bij punt 1? Ja, die onder 1 is

persbericht dat de inleverweek start. Persbericht 2 is na ommekomst van de inleverweek met

info over de opbrengst.

Groetjes,

Loe)J(1oy2q (10x20)_|
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 Mi
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ahahtie)
[t0)2e)  |@minjenv.n!
www.rijksoverheid.ni/jenv
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Van: (10)(2e) {_(10)(2e)_@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 16:19

Aan: [(oyee)_|,e4{ (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC <[__(10)@e)___ @minjenv.nl>
cc:

|

(10)(2e)
'<(10)@e)

_|@politie.nI>; (10)(2e)

<q (oy2e)  Butrecht.nI>

Onderwerp: RE: Lokale toolbox communicatie inleveractie wapens

 

Hallo [ame],

Ik zie dat ik mijn vorige mail |(10)(2e)| schreef ipv _“0v2e)], sorry daarvoor.

Ik heb nog een aanvullend vraagje over de inleverboxen en de gadgets.
Hoe worden de gadgets aangeleverd? Zit er een speciaal bakje aan de ton waar ze in kunnen, of

moet elk inleverpunt dit zelf regelen? Je wilt ze namelijk niet zo op de balie neerzetten, want dan bilijft
er weinig van de genoemde anonimiteit over. Dus moet wel aan of in de directe omgeving van de

inleverton.

En komt er ook nog een bordje 0.i.d. met daarop een tekst dat alsje een wapen inlevertje een gadget
mag pakken?
lvm met mijn vakantie (van 11 t/m 31 augustus) graag je reactie ook naar| = (10)(2e) ~—_|van de politie
en mijn coliega |(1oyze)_
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur Openbare Orde enVeiligheid

030 -L_(10)(2b)]
(10)(2e) utrecht.n|

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Openbare Orde en Veiligheid

aanwezig maandag, dinsdag, woensdagachtend, donderdag

0900 

   ct
Gemeente Utrecht

Vani |_(10)(2e)_|,((24{(10)(2e)]- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 10:43
 

 

 

Aan: (10)(2e) | ¢_(40)(2e)_@utrecht.nl>
ce: (10)(2e) <| (10x 2e)|@politie.nl>|— (oye)
< (10)(2e) Putrecht.nl>; Coe

],| (10)(2e) | BD/DCOM/C&R
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<q (10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Lokale toolbox communicatie inleveractie wapens

Hoi 

Goed punt.

Het handigst lijkt me een klein tafeltje met een doos naast de inleverton.

We zouden die doos kunnen ontwerpen en laten drukken met een tekst voor de

inleveraars.

@ Loe)_], zou het bureau dit kunnen ontwerpen?

Groetjes,
(10)(2e}

Looe Tred ove]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www. stopheliing.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

cpg coeey———d

L___itoy2e) }@minjenv.n!

www. rijksoverheid ni/jeny

 
 

Van: Goes)
1] 

   
 

- BD/DCOM/C&R <[____—((40)(2e)_sd Pminjenv.nl>
Verzonden: dand 2 augustus 2021 11:08

Aan: [_(10)(2e}J, te | BD/DBAenV/HIC <| (10)(2e) —_ (@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Lokale toolbox communicatie inleveractie wapens

Hi L@o@6)J,

Dat moet haast wel kunnen, plaatsen we dit bestand dan in de toolbox en zorgen

gemeenten zelf voor drukwerk?

Hoe groot had je ong voor ogen qua bakje? A4 ong?
Als een bakje maakt met tekst voor de inleveraars is dit wel zichtbaar voor iedereen, is

dit idd de bedoeling?
Groet,
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(10)(26)

CO\Zer (Ove)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Tk

E: (0)(2e) minjenv.nl
 

 

Van:| (10)(2e) |,(24 (10)(2e)]
- BD/DBAenV/HIC

Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 11:15

Aan: Ge)_J,| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <___(40)(2e)——s Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Lokale toolbox communicatie inleveractie wapens

Hoi,

Nee wij drukken en leveren aan, samen met de gadgets.

Mag misschien net iets groter dan A4 om goed zichtbaar te zijn.

Tekst moet duidelijk maken dat dit een gadget is voor degene die een wapen inlevert.

Hoop dat bureau iets leuks kan bedenken. Kom zelf niet verder dan Knife gedropt? Pak

hier een gadget.

Inhoud kan altijd aangevuld worden, dus we hoeven qua grootte geen rekening te

houden met het max aantal gadgets dat per inleverpunt besteld wordt.

Groetjes,

{_(40)(20)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Fi

STOP) HELING
‘www.stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.ni

 

 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

apg ane

[_—timge)__J@minjenv.nt
www.riiksoverheid.ni/jenv
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving 
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(10)(2e) L BD/DGSB/DARC/JIZ 

Van: Coy), (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R
Verzonden: dinsdag6juli 2021 09:44

Aan: ‘Lcoy@e)_]
ce:

Onderwerp: RE: FW: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren
- Presentatie met J&V

Hi coe)

Dank hiervoor! Ik heb het intern verspreid en aangegeven dat ik vandaag einde dag feedback nodig
heb.

Wat betreft het testen, zien net je deckje binnenkomen. Vrees dat dit te kort dag is voor de gemeente
die het zou organiseren ;-(
Ik heb aangegeven bij dat het met name gaat over de inzet van het gadget en dat dit wat ons

betreft ook een discussiepunt is (kosten t.o.v. baten verhaal)

Wordt vervolgd!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T:

E: (10)(2e) minjenv.nl 

Verzonden: maandag5 juli 2021 17:14

Aan:Gee) If (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R
cc

Onderwerp: Re: FW: 503851| Inleveractie Wapens en Jongeren - Presentatie met J&V

Hi Latoya)J,

Zie bijgesloten het conceptpresentatie deck.

Paar kleine dingen aangescherpt in de eerste beschrijving.

Volgens mij goed om alsnog met[9| te bespreken of de gadget nuttig gaat zijn / t.o.v. waste of money wanneer

we het in perspectief plaatsen.

Verder nog een aantal punten ter overleg:

- Wat is volgens jou de conclusie in het gesprek over wel of niet een visual / poster voor vuurwapens? Ging
een beetje alle kanten op.

Wel een uiting maar niet in de steekwapen stijl?
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- Qua budget verdeling moeten we even goed kijken naar wat de ‘impact’ zou zijn van het toevoegen van een

vuurwapen uiting op de rest.

- Kun jij mij voor het artikel een briefing sturen, dan stem ik dat met Hagens af. Dus: wat moet er sowieso in?

Welke onderzoeksresultaten erin.

Hoe om te gaan inderdaad met steekwapens / vuurwapens er ook in schrijven? Ofjuist niet. Etc.

Test deck deel ik zo meteen ook, maar wilde deze alvast naar je sturen.

Laat jij weten wat qua test planning nu de insteek gaat zijn?

Dank,

Groet,

1020)

TEW2\NEBOKO

Brand Manager

+31 (Cte

Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

\The Disruption® Company

 
From: Liai@e)_], - BD/DCOM/C&R <__(0@e)___—sdPminjenv.nl>

Date: Monday, 5 July 2021 at 16:39

To:[ (40)(2e)  J<__{10)@e)_@tbwa.nl>

Subject: RE: FW: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren - Presentatie met J&V

 

 

Is goed hoor!

Stuur je het zo door?

Dank!

(10}(2e)

campagnemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T:

E: (10)(2e) minjenv.nl 

Vani = (10)(2e) ke) thwa.nl>

Verzonden: maandag5 juli 2021 16:25

Aan: _(o@e)_],| (10)(2e) + BD/DCOM/C&R<___(@0)@e)sDminjenv.nl>

Onderwerp: Re: FW: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren - Presentatie met J&V

 

HiCOT,
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Jij wilde denk ik de meeting van a.s. maandag aanpassen?
Zal ik even in een specifieke planning duiken? En dat we dan een paar momenten volgende week afstemmen. Ook

afhankelijk van test is maandagmiddag misschien net vroeg. Misschien dinsdag?

Groet,
(1oy(2e) 

TEV \NEBOKO

Brand Manager

+31 (too

Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

\The Disruption® Company

From: Lit0\@e)_], - BD/DCOM/C&R <__(10)2e) ___—sPminjenv.ni>
Date: Monday, 5 July 2021 at 16:22

To:[ (1oy(2e)_ «k_(10)(2e)_ @tbwa.nl>

Subject: Nieuw tijdstip: FW: 503851 | Inleveractie Wapens en Jongeren - Presentatie met J&V

  

 

  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

This email is intended only for the person or entity to which it is addressec and may contain information that is privileged, confidential or otherwise

protected from disclosure. Dissemination, distribution, or copying of this email or the information herein by anyone other than the intended recipient.
or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited. If you have received this email in error,

please notify the sender immediately.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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5-okt|Start communicatie vanuit Politie

Verspreiden communicatiemiddelen voor lokaal gebruik

6-okt|Blog 'Waarom! door [92+]

 

 

 

 

 

11-okt}Werkbezoek Minister Dekker als aftrap
 

 

13-okt| Blog 'Ik moet huilen als ik u aankijk’
 

     ntb Aandacht voor actie door Opsporing Verzocht

nib Bericht opbrengst
ntb Post op VHDP

 
    
  

  
  
  
  
 

Fil utubelink

Landelijke social

Evt overige $ door EH

Presentatie voor les op school

Film Uit s (MD

(10)(2e)

 

 
     

     

*Deze worden verspreid wanneer zij beschikbaar zijn.
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Landelijk bericht Social (FB/Twitte

Verspreiding via comm EH

Intranet / politie.nl / socials

nieuwsbericht Politic.nl / vraaghetdepolitie.nl

Socials/ politie.nl / Intranet

Tik Tok

Politie.nl / intranet/ social KC

Beschikbaar vanaf 7 oktober - youtube link volgt

 
 

Beschikbaar vanaf 5 oktober
 

indien gedeeld door EH
 

Beschikbaar in MRS
  Beschikbaar in MRS   
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Van: HighlmpactCrimes - DGSenB <[_(10)(2e)Ss Bminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 15:24

Aan: [(10)(2e) ], 24(10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)(2e)___ |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hi [(10)2e)], Zie onderstaand bericht van de gemeente Vlaardingen. Volgens mij heeft

Apeldoorn ook hier problemen mee.

Mochtje Apeldoorn antwoorden, wil je Viaardingen dan meenemen in het bericht?

Groetjes

Van: (10)(2e) [_(10)(2e)_ h@vlaardingen.nl>

Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 14:36

Aan: HighImpactCrimes - DGSenB <____(0)(@e)_Ss Dminjenv.nl>

Onderwerp: Gemeentelijke poster inleveractie messen

 

 

Goedemiddag,

Ik wil via de site van het CVV de poster downloaden om zo door te sturen naar de drukker,
echter staan er door de QR code het woordje “fake” is de poster met dejuiste QR code al te

downloaden?

Het gaat om de posters blauw en groen voor het inleveren van steekwapens.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Regisseur Nazorg en Veiligheidscasuistiek
Officier van Dienst Bevolkingszorg

a
Gemeente Viaardingen

Stedelijk Beheer
Westnieuwland 6 3131VX, 3131VX Vlaardingen, Nederland

T

E (ee) h@viaardingen.nl
W www.viaardingen.nl
 

Van: [_(10)(2e)_],(t24,| (10)(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF <| (10)(2e) @minjenv.n|>
Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 18:47

Aan: 0@e) J, (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <{(10)(2e)  Pminjenv.nl>; (10)(2e)

<[_(10)2e)  Dhetcev.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hoi
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Diverse gemeenten komen op de lijn ivm de QR code die nog op fake schijnt te staan

Kan een van jullie een update geven over de plaatsing van de correcte bestanden?

Ik dacht dat dat al gebeurd was, maar blijkbaar niet Waar hapert het?

Groetjes
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

 

Van:[__(10)2e) _]<[__(@0)(2e)_Dhetcev.nl>
Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 19:53

Aan: (oye) _],2a[(10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF <[___(10)(2e)_ @minjenv.nl>; 729)|, (10)(2e)
|-

BD/DCOM/C&R << (10)(2e)  Pminjenv.nl>

Onderwerp: Re: Gemeentelijke poster inleveractie messen

 

Hoi L(10)(2e)
|,

Mijn collega heeft alle oude vervangen door nieuwe en gemaild of het zo klopte.

Mijn collega zal vanavond zelf alles nog een keer nalopen. Het is wel belangrijk dat

gemeenten voor de zekerheid ctrl f5 doen zodat de laatste versie van de pagina wordt

geladen en het liefste in chrome. Dat kun je de bellers meegeven. Graag horen we van de

bellers om welke poster het gaat dan kunnen we gericht checken.

Gr[_(10)(2e)

Outlook voor Android downloaden

Van: [oye_], 2h - BD/DGSB/DJFC/ACF < (10\(2e) _ |@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 20:03

Aany_(10)(2e)_——|<f_(10)(2e)  Dhetccv.nl>;92s)_],| (10)(2e) | BD/DCOM/C&R

<_(10)@e)  Bminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Dank voorje snelle reactie

 

Ik zal de gemeenten conform je instructie morgen informeren

Dank!

Groetjes
(10yi2e)
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Verzonden met BlackBerry Work

(www. blackberry.com)

Van:| —_(10)(2e) <[___(10)(2e)__ Phetecv.nl>

Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 20:37

Aan: [ (10)(2e) |, (10)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF< (10)(2e) @minjenv.nl>;22)_],| (40)(2e)
|-

BD/DCOM/C&R <{_(10)(2e)  Pminjenv.nl>

Onderwerp: Re: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Als ze iets fout zien mogen ze ons ook rechtstreeks mailen ___0)@e)_ hetccv.n!

Qutlook voor Android downloaden

Van{ —_(10)(2e) —_|{__(0)@e)___ Pheteev.nl>

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 07:12

Aan:| (10)(2e) |,@2e] (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF <{___(10)(2e)___ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hoi (OKT,
Ik zie inderdaad dat bij een aantal posters die ik aanklik, dat er het woord fake door de qr-code staat.

Ik ga straks als mijn collega wakker is met haar overleggen waar dit nu fout gaat.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

[(0y(2e)  Phetccv.nl

Werkt op: maandag — woensdag - vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www.hetccv.nl

Volg het CCV op:

nome

Bekijk ons aanbod

aan trainingen en e-learnings

op hetcev.nl/academie

ACADEMIE 
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Van{(10)(2e)—_ J<{__(Oe) Dhetcev.nl>

vende:itm 27 augustus 2021 09:41

Aan: Y |,@iza[(10)2e)|- BD/DGSB/DJFC/ACF <{__(10)2e)__ |@minjenv.nl>; a),

Baha<> (10)(2e) Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

 

Hoi [0022)] en (aoe)
|,

Ik ben vanmorgen vroeg begonnen om de foute posters gelijk te vervangen. Mijn collega had haar

werk niet goed gedaan. Ze biedt hiervoor haar excuses aan. Ik was in de veronderstelling dat

het had gecontroleerd, omdat zij een mail van mijn collega had gehad. Ik was er niet van op de

hoogte dat ik dat heel makkelijk zelf had kunnen doen, omdat er fake in de foute QR-codes stond.

Dan had ik natuurlijk zelf die controle wel uitgevoerd.

Alle pdf’s staan nu goed op de pagina.

Indesign bestanden kunnen wij niet controleren, omdat we dit programma niet hebben. Ik heb het

idee dat de namen van de oude en nieuwe bestanden hetzelfde zijn, dus op naam van bestand

controleren heeft dan geen zin. Klopt dit? Als er wel nieuwe namen zijn gebruikt, dan kan ik zelf

namelijk die controle doen. Als er geen nieuwe namen zijn gebruikt, dan hoop ik dat jullie deze check

kunnen uitvoeren.

Zal ik onderin de pagina zetten dat mensen met de webredactie contact kunnen opnemen als ze een

opmerking of vraag hebben over het campagnemateriaal? Als er dan nog iets fout staat, dan kunnen

we dat snel herstellen. Bij mensen die contact met jullie opnemen, is het handig datje die vraagt

eerst ctrl F5 te doen en in chrome te werken. Als het dan nog niet goed is, dat ze dan een mail te

sturen naar de webredactie@hetccv.nl. Dan kunnen we het probleem snel oplossen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(10)(2e) Phetccv.nl

(10)(2e)

Werkt op: maandag
—

woensdag - vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www. hetccv.nl

Volg het CCV op:

 

Bekijk ons aanbod

 ningen en e-learnings

op hetccv.nl/academie

ACADEMIE 
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Van: |_(10)(26) _|, 24] (10)(2e) |-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 10:42

Aan:[__ (10)2e) | <{__ (oe) Dhetecv.nl>;(Woe) ],] (10)(2e) ]- BD/DCOM/C&R
J (10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hoil_(10)(2e)

Top werk!

 

 

Ik ga de gemeenten mailen.

Groetjes,
(10)(2e)

(oye) _|(10)(2{ Ove) |
Projectleider heling, geweld onder inviloed en wapengerelateerd geweld

(STOP HELING
www.stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 

 

(pie) (40)(2e)

(10)(2e} @minijenv.nl

www.rijksoverheid nli/jenv

 
 

Van:ames], |(1022)|-BD/DCOM/C&R <[__(10)@e)__ Pminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 10:42

Aan: {__(10)(2e)_} <[__(ov@e)_Bhetccv.nl>; (aoveey_],4: ((10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF
<| (10)(2e) |@ minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hi[(10V2e)|,
Dank voor de check en aanpassing. Vervelend dat het niet goed is gegaan.

Ik kan ook geen InDesign bestanden openen dus was/ben er vanuit gegaan dat dejuiste
bestanden goed zijn vervangen, alsje uitgaat van de bestanden in de volgende link die

 

 

eerder is gedeeld met de posters met de juiste QR code dan zijn dit de goede bestanden:

.

files
,

ink/RU37 FeBHb9 MaG

Hartelijke groet,

0787



(10)(26)

CO\Zer (Ove)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Tk

E: (0)(2e) minjenv.nl
 

 

Van:[(10(2e)_],24 (10)i2e) |BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 10:56

Aan:{ —_(10)(2e) | <(__(0ye)_—«Dhetcev.nl>; Wore_],[ (10)(2e) - BD/DCOM/C&R

<___G0)@e)  Bminjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

 

Hoi,

Volgens mij moet deze tekst nog aangepast worden:

Het communicatiebureau van het ministerievan Justitie en Veiligheid

zorgt momenteel voor nieuwe posters. De OR-code die daarap staat is

geactiveerd en werkt. Zodra het CCV deze nieuwe materialen heeft

ontvangen, komen die hier te staan. Dat zal op korte terrnijn gebeuren.

Ook na ctr F5 blijft die staan ©

Groetjes,

Laos)J ij@q “Covey
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

au) HELING
www.stopheling.nl(STOP

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl

 
   

 Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

 

0788



Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

fedce)
(10)(2e) minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: (10)(2e) k (10)(2e)  Dhetecv.nl>

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:01

 

Aan: [_(ioy2e)_],\f228)|(10)(2e)|- BD/DGSB/DJFC/ACF <{_(10)(2e)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Hoi L@m2e)J,

Ik heb het weggehaald.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Webredacteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(10)(2e} Phetccv.nl

(10)(2e)

Werkt op: maandag — woensdag - vrijdag

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

| www.hetcev.nl

Volg het CCV op:

 

Bekijk ons aanbod

aan trainingen en e-learnings
op hetccv.nl/academie

ACADEMIE 
 

Van: [(ioyzer_],24[ (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:03

Aan: (10)(2e)
|

<[__(10)(2e) _—*Dhetcev.nl>
Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

 

 

Dank je,
©
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Cio Troe] coreer_]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

fleesy

STOP) HELING
‘www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

Bie) (oyi2ey

[___troye) __J@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: LG0@e)_], [ (10)2e) -BD/DCOM/C&R <<(40)(2e)Ss Pminjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:10

Aan: [(oyee)_|,(24 “oy@e)|- BD/DGSB/DJFC/ACF <[__(10)(2e)__ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Gemeentelijke poster inleveractie messen

Had ik idd ook al aangegeven.....

(40\(2e) (10)(2e)

campagnemanager

 
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T:06| (10)(2e)

E: (10)(2e) Dminjenv.n!
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Van: (10)(2c) | (TBWA\NEBOKO’

 Aan: —O Gey J, [(10)(2e) -- BD/DCOM/C&R

Ce: (40)(2e)  [(TBWA\NEBOKO),

Onderwerp: Joosu TikTok

Datum: woensdag 8 september 2021 11:35:16

Bijlagen: image001.pnq

Joosu TikTok,MP4
503851 J&V inleveractie Wapens en Jonaeren Brief Joosu 0809.docx

 

Hil CoesI,
Dit is hoe we Joosu willen briefen.

Hij is akkoord met 2 posts voor €500. Uiteraard check ik eerst nog even met jou zodat jij een final

check met beleid kan doen op briefing.

Insteek is dat we nu wel de beat met hem delen maar die niet beschikbaar is via Tiktok 0.i.d. Dus

dat hij die extern afspeelt en iets ondertekent dat hij hem niet verder deelt.

Dank alvast,

Groet,

 

 

[_(0y(2e)|
Brand Manager

Generaal Vetterstraat 82 \ 1059 BW Amsterdam \ The Netherlands

This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain informationthat is

privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Dissemination, distribution, or copying of this email or the

information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering the

message to the intended recipient, is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender

immediately.
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Rijksoverheid| Brief Joosu: 

Steeds meer jongeren dragen tegenwoordig een (steek)wapen bij zich en daarom zijn wij samen met

Rijksoverheid bezig met het ontwikkelen van een campagne: ‘Dropje knife en doe wat metje life’. Een

campagne die ervoor moet zorgen dat meer jongeren hun mes inleveren in de inleverweek van 11 t/m 17

oktober. In deze campagne is rap de tone of voice. We hebben hier o.a. een beat, rap en video voor

gemaakt. Deze kunje even checken om een beetje feeling te krijgen met de campagne, zie bijlege (Deze

video is overigens for your eyes only en mag niet gedeeld worden).

Aangezien jij je ook bezighoudt met hetzelfde topic leek het ons te gek om met jou samen te werken.

Daarom willen we je vragen om 2 Tiktok-films te maken en deze te posten op jouw kanaal. 1 in de week

voor de inlever week en1 in de inleverweek (Beide films moeten eerst langs ons/Rijksoverheid voor de

check dus kunnen niet meteen gepost worden). Alhoewel het natuurlijk gaat om freestyles zijn er wel een

aantal belangrijke punten die we erin moeten vermelden.

Belangrijke punten die de films moeten bevatten:

01 -Je doetje verse op de ‘Drop je knife’ beat (deze vind je in de bijlage).

02 - Eindig verse altijd met de campagneregel: ‘Drop je knife en doe wat metje life’

03 — Vermelding call to action: ‘Lever tussen 11 - 17 oktober anoniem je steekwapen in.

Ga naar dropjeknife.ni voor een inleverpuntbij jou in de buurt.’ (Dit mag ook in tekst vermeld worden).

04 - Post de 2 filmpjes onder #Dropjeknife

*De beat is alleen voor jou om te gebruiken. En absoluut niet door te sturen of te delen dus. Graag extern

afspelen wanneerje hier op spit. Graag precies zoals deed bij je eerdere freestyle hieronder:

 
BULAGEN:

https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/mrhrL3VDfgk7gsoMAoCsON
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Van: (10)(2e) <{__(i0)(2e)  Bbeke.nl>
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:54

Aan: [(10)(2e)],(e2q (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)__ @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Foto's

Leuk!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau

cig) (10)(2e) | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | (40(2{__(40y(2e)_| | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer

 

 Van; (10)(2e) < (10)(2e) |@politie.nl>

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 13:38

Aan: (10)(e) __Pbeke.nl>; (40)(2e)  |<_[10)@e)__ Pbeke.nl>;
(10)(2e) |<L_G@0@e)_}@politie.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

Dat is mooil(10)(2e) Leuk!

De checklist zie ik tzt graag tegemoet, kunnen we er iets moois van maken!

Groet,  

 
 Van: (10)(2e) (10)(2e) beke.nl]

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 10:12

 
  

Aan: (10)(2e) < (1O)@0) @ politie.nl>; (10)(2e)

<L_o@e)__ Dbeke.nl>;| (10)(2e) |<L09@0) __@politie.nI>
 

Onderwerp: RE: Foto's

Het is zeker gelukt}aoyzey

Mede dankzij jullie is deze wapenkaart door |(10)(2e) emaakt die online staat bij het CCV op

deze pagina en op deze pagina.

Heel veel dank nog!

PS. De checklist voor scholen is ook bijna klaar en stuur ik je ook tzt toe.
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Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau

obae[—(10)(2e) | | Turfstraat 1| 6817 HL Arnhem | (ova He) | Linkedin | Twitter|eee

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer

 

Van: (10)(2e) < (10)(2e) |@ politie.nl>

Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 09:46

Aan;| (10)(2e) <__2e)  Bbeke.nl>, (10)(2e) [1072e) |@politie.nl>;
[oy 2e) _|<[__G0v@e)  Pbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

 

 

Goedemorgen,

Hebben jullie elkaar al getroffen, is het gelukt?

Groet,

Van:[ame (Hoye) Bbeke.nl]

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 12:39

Aan:| (10)(2e) |< Go) @politie.nl>;{__—102e) kG Gs) Pbeke.nl>;
(10)(2e) < (10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

 

 

Hartstikke fijn dat het mogelijk is om foto’s te maken!

Ik denk dat het soort vuurwapens het soort zou moeten zijn dat relatief vaak gebruikt wordt

bij incidenten op en rond scholen of bij horecagelegenheden. Geen “excentrieke” wapens

lijkt mij.

Ik zou zaterdag de 26° juni kunnen, maar cok op een doordeweekse dag zou kunnen. Ik pas

me wat dat betreft graag aan.

Ik ben mobiel te bereiken via: [___@0x22)

Hartelijke groet,

(10)(2e)
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Bureau

(10)(2e) | Turfstraat 1 | 6811 HL Arnhem |

| Linkedin | Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van

veiligheidsvraagstukken en criminaliteit

Disclaimer

 

 

Van{ (10)(2e) |<L_G0@e)_}@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:46

Aan:[_(10)(2e) | <__@0__Pbeke.nl>; (10)(2e)

<| (10)(2e) l@politie.nl>

cc: (10)(2e) <L_(10)(2e)__Bbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

 

 

 

Allen,

Zo snel kan het gaan. We mogen de vuurwapens uit onze collectie gebruiken.
Wat (uiteraard) niet mag is (vuur)wapens gebruiken uit een lopend onderzoek. Maar daar ligt
jullie interesse ook niet lijkt mij. Wij hebben hier genoeg (vuur)wapens liggen welke niet aan

onderzoeken gekoppeld zijn om in de behoefte te voorzien denk ik.

Eventueel, als voor een moment in het weekend gekozen gaat worden, is het wel handig om

aan te geven welke / wat voor soort vuurwapens gefotografeerd moeten gaan worden. Want

deze liggen in een kluis die in het weekend niet toegankelijk is. Ik kan wel zorgen dat ze

tijdelijk in een kluis komen zodat ik er in het weekend bij kan.

Met vriendelijke groet,

Senior FO

Politie | Amsterdam | DRR | SO | FO | Wapens, Munitie en Explosieven

Kabelweg 25, 1014 BA Amsterdam

M +31 (Cee)
T +31 (0)88 169 3765

 

Van:[  0)2e) [> )@e) been]

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:20

Aan|(ioe)A@politien>{ _—_—Toy@e)_——_—=d
<_(022) |@politie.nl>
cc:L__ oe) ke) Bbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

Dankje wel|(10)(2e)| We wachten af!

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,
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(10)(2e)

Bureau

che (10)(2e) | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem |[GeGe) | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer

 

Van; (10)(2e) <L_(02e) }@politie.nl>

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:18

Aan: (10)(2e) <_oye) Bbeke.nl>;[ (4022)
<_G0)2e)1@politie.nl>

CC:| —(10)(2e)~—|x__@0)(@e)  Dbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

Goedemiddag,

Ik heb het verzoek nogmaals bij mijn leiding gevende onder de aandacht gebracht. Het

antwoord zal ik z.s.m. doorgeven.
De meeste (zo niet alle) voorwerpen (incl. vuurwapens indien er alsnog toestemming komt)
kunnen wij in voorzien.

Voor wat betreft de datum:

Het weekeinde van 26 en 27 juni ben ik vrij, maar wil ik best naarde Kabelweg komen om dit

te regelen. Een voordeel is tevens dat er dan voor het pand parkeerplekken te over zijn. Dus

dat is nog een plusje. De andere datum van 29 juni kan helaas niet omdat de cursus dan nog

loopt. Die loopt tot 17:00 uur. Dus dat gaat niet lukken van onze kant.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Senior FO

Politie | Amsterdam | DRR | SO | FO | Wapens, Munitie en Explosieven

Kabelweg 25, 1014 BA Amsterdam

M +31 (Ctoe)
T +31 (0)88 169 3765

 

Van: (10)(2e) [ (10)(2e) Pbeke.nl]

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:33

Aan:| (10)(2e) l¢ (10)(2e) |@politie.nl>

cc: (10)(2e) <L_(10)2e)  |@politie.nl>; (10)(2e) K__(10)(2e)  Bbeke.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

Dag] (10)(2€) jen|crorze)

Heel fijn dat het gelukt is. Ik heb nog wel een vraag voor|(10)i2e),
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Wij maken in opdracht van het actieprogramma Jongeren en Wapens van het Ministerie van

Justitie en Veiligheid een checklist voor scholen om kluiscontroles te kunnen uitvoeren samen

met de partners. Naast dat we ze meenemen in tekst over ce verschillende categorieén

wapens (WWM) willen we daar ter illustratie ook graag een afbeelding met foto's van maken.

Het gaat om:

= Steekwapens, zoals stiletto’s, vlindermessen, vilmessen en valmessen

= Slag- en stootwapens, zoals boksbeugels en ploertendoders
= Vuur en stroomwapens, zoals tasers, (alarm)pistolen en daarvoor bestemde munitie

= Overige wapens, zoals werpsterren, wurgstokken en pepperspray
= |mitatie- of nep(vuur)wapens
= Voorwerpen die in omstandigheden als wapen kunnen dienen, zoals een

honkbalknuppel of schroevendraaier. De context bepaalt of iets een wapen is of niet.

Zijn er twijfels, betrek als school danje wijk- of jeugdagent.

[_(toyze) (onze vormgever in de cc) wil graag van de verschillende categorieén wapens
— het liefst op een neutrale achtergrond en zelfde belichting — foto's maken van de

verschillende wapens.

Nu lees ik in de mail van [se] Er mogen alleen foto's worden gemaakt van wapens anders dan

echte vuurwapens
Betekent dit dat hij geen foto's mag maken van vuurwapens? Dat zou jammer zijn want dan

kunnen we de afbeelding niet maken omdat deze dan niet compleet is.

Ps. in een eerder onderzoek ‘De lading van vuurwapens' — in opdracht van politie en

wetenschap - mochten we wel fotos van wapens van de politie publiceren nadat zichtbare

nummers op de wapens waren verwijderd door Marcel. Zie hier voor het boek:

httos://bureaubeke.nl/publicaties/de-lading-van-vuurwapens/
 

Mocht een en ander wel mogelijk zijn dat zal het eindresultaat vanzelfsprekend eerst ter

goedkeuring langs jullie gaan.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Bureau (iva

opap—(10\(2e)| | Turfstraat 1] 6811 HL Arnhem | (oye Toe | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer
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Van: (10)(2e) <0@e)  1@politie.nl>

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 07:30

Aan; (10)(2e) <__@@)_ Pbeke.nl>

cc] (10)(2e) <L_110}@e) _}@politie.nl>;
<L__(0)2e)J@politie.nl>

Onderwerp: RE: Foto's

 

 

 

 

Goedemorgen [029|,

Zojuist de reactie verkregen. Het is akkoord.

De FO-studio wordt nu weliswaar gebruikt voor een interne cursus. De shoot van jouw
vormgever kan op werkdagen vanaf 17:00 uur, of in het weekeinde. Dit op korte termijn.
Anderszins wordt het over een paar weken.

Er mogen alleen foto’s worden gemaakt van wapens anders dan echte vuurwapens.

(—“ay@ey  (VWVME FO) en ik kunnen hem begeleiden.
Deze week kan ik niet door afwezigheid. Verder wordt het lastig omwille van invulling van
andere diensten (0.a. cursus). Het weekeinde van 26 en 27 juni werk ik. Wellicht dat het

(10)(2) jen jouw vormgever dan schikt?

De laatste optie mijnerzijds voor mijn vakantie (begin augustus ben ik weer in dienst) is

dinsdag 29 juni tot 15:00 uur, mocht de interne FO cursus ten einde zijn. Ik heb die dag
mogelijk wel een politiestudent mee.

Mocht het niet schikken, dan moet ik bekijken of ik wat op een vrije dag kan realiseren.

Enfin, ik verneem het graag van jullie. Bedankt vast!

 

Van: (10}(2e) (oye) Bbeke.nl]
Verzonden: maandag 14 juni 2021 10:01

Aan; (10)(2e) <__0)@e)_—@ politie.ni>

Onderwerp: Foto's

Hebje nog iets gehoord over het maken van foto's? Mijn vormgever staat te springen om

naar Amsterdam af te reizen.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Bureau

oba| oye) | Turfstraat 1| 6811 HL Arnhem | Hoya ayey | Linkedin | Twitter|
Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en

criminaliteit

Disclaimer
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TBV/A\NEBOKO

COPY DOC Inleveractie Wapens & Jongeren

1. Social Posts — statisch en bewegend — zoals gemaakt voor de regionale toolkit:
 

Lever anoniem je steekwapen in. Ga naar dropjeknife.ni voor een infeverpunt bij jou in

de buurt. #dropjeknife

2. CTAOLV:

Drop ook je knife en lever tussen 11-17 oktober anoniem je steekwapen in. Ga naar

dropjeknife.n! voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

3. Intro landingspagina Website 

Watgoed datje je steekwapen wilt inleveren! Hieronder vind je een overzicht van de

inleverpunten bij jou in de buurt. Het is volledig anoniem dus je hoeft je nergens druk

om te maken.

4. Tekstje voor A4 Baliedoosje:
 

Knife gedropt? Pak hierje keychain reward.

Of

Knife gedropt? Goed bezig! Pak hierje beloning.

5. Inleiding tekstvideo’s die jongeren kunnen insturen:
 

Scholen en jongerenwerkers kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken

waarin ze het belang van een wapenvrije samenleving uitdragen. Deze video’s kunnen

opgestuurd worden en worden geplaatst op de site, bij de digitale landkaart.

JQUW PUNCHLINE OP DE BEAT

Heb jij ook een paar te gekke punchlines die naadloos op de drop-je-knife-beat

passen? Download hier de beat en laat in een paar lines horen waarom jij voor een

wapenvrije-samenleving bent. Stuurje rapvideo op naar: punchlines@ dropjeknife.n!
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Van:[W@e)|,|(10)(2e)|-BD/DCOM/C&R <___(40)(2e)_ Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 10:17

Aan: [(oyee)_|,2[(10)(2e)|- BD/DGSB/DIFC/ACF <[___(10y(Ze)__ |@minjenv.nl>

Onderwerp: bakjes gadgets

Hi L10x26)
J,

Ik heb de vraag bij DOT neergelegd om de opmaak van het bakje aan te leveren incl. stans tekening.

Zij geven aan dat het handiger/efficienter is dit van de drukker te ontvangen zodat zij de opmaak
kunnen maken op basis hiervan.

Ligt de aanvraag voor het bakje al bij Xerox?

Hoor graag!

Hartelijke groet,

(10)(2e} (10)(2e)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T: 06

E:[ (0)(@e)  Pminjenv.nl 

Van: [(oy@er_],\P724)[(10)(2e)|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 10:48

Aan: aoe) J} (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <____(40)(2e) Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: bakjes gadgets

Hoi [Goze_],

Ik begrijp niet wat DOT wil ontvangen van de drukker.

Lijkt een beetje kip en ei verhaal, want ik kan pas een offerte aanvragen als de

vormgeving aangeleverd is.

Voor het ‘helingbakje’ kreeg ik gewoon een ontwerp dat naar de drukker gegaan is.
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Groetjes,

(10y2e)_| (10)(24 (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

JE

(STOP HELING

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

oped te)
[toyzey }@minijenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: “o@e)
||

(10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <<(10)(2e)— Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 11:17
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Aan: (oe)_], 62h [10)(2e)|- BD/DGSB/DJFC/ACF <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: bakjes gadgets

Hi [(i0y@e)J,
Heb je ook een punt, ik ga het weer checken!

(kastje naar de muur ;-(

Groet,
(10)(2e)

Re)

campagnemanager

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

Ti

E: (10)(2e) Pminjenv.nl
 

0805



 

PP DienscPublicken Communicate
Naam opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid ESAEY insieievorAgereneZalen
E-mail opdrachtgevel (1026) ___Pminjenv.nl

Debiteurnr.: 70dd

Product; Voorlichting Uitgevoerd door alive

 
J&\- Inleveren wapens jongeren - 2021 - ONLINE

 

 
 

 

             
 

 

 

 

 

 

21357

63206

31-08-2021

1

Planner (email)/
Campai;

itiative: (WT Ginitiativecom
Startdatum Campagne: 13-09-2021

Einddatum Campagne: 17-10-2021

Reclamebureau: TBWA

Contact: (10)(2e)

Mediumtype: Online

Totale
, ; ; ; , i Verwachte Verwachte 5,4, Net/Net

Exploitant Website Sectie Strategie Rich Media Platform Startdatum —Einddatum
roves “Cha” Prlistype Yoon netfnet

Farabork facebook.com
linkad (1:1 & | awareness |

Social Media

Nee Desktop, | 13-08-2022 | 17-10-2021 © saz2aea | 108s | com €3,00|  €16.267,03
Netherlands BY 9:16) (FB/Insta) Mobile!

: 4 i ean

YouTube video Tablet,
Kinesso BV. Matterkind Forced | YouTubevideo | awareness | Programmatic Nee Desktop, | 13-09-2021 | 17-10-2021 3.468.982 | 6.238 PM 10,00] €31.6a8,82

Video Youtube Mobile

i Tablet,
Snap Group Limited | snapchat.com linkad (9:16) | Awareness | SertelMetta Nee Desktop, | 13-09-2021 | 17-10-2021 8.438.020 | 17.439 | CPM 150) €12.207,03

Mobile

Subtotaal Media

hie
€ 60,162,88

Net/Net Media € 60.162,88

Retourgeldenkorting 5% x €60.162,88 -€3.008,14

Dec-fee 3.25% x €60.162,88 €1.955,29

Tech fee (Social Media (FB/Insta)) 3% x € 16,267,083 €.488,01

Tech fee (Video Programmatic Youtube} 12% x €31.688,82 €2.281,60

‘Admanagement IAS Display 13.560 x €0,056 (fixed rate) €759,38

|

Display CPC 28.283 x €0,0034 (fixed rate) £96.16

|

Channel Factory standard 3% x €31.688,82 —_(fixed rate) € 950,66

‘Admanagement 1AS Video 3.169 x £0,086 (fixed rate) €272,52

|

Display cpm 3.169 x €0,0178 _(fixed rate) £5641

‘Admanagement Reservation €872,96

Totaal exclusief BTW € 64,887,73

BTW 21% 21% x €65,940,58 € 13.847,52

Totaal inclusiet BTW €78.735,26
 

‘Na chriftaik: skkeord op bovenstaande precuratiazullen da werkzaamheden opgestart worden. [aieven zin op basis var thans bekande prizen. Hat gebruik van p-ogrammatic inkoep zorgt ervoor cat claverwachte impressics en clicks een inechatting zn en fenbal worden kacchouwel Llestes Dumper nlan GeenstL.al worden
niet meegenomen in daze campagne. Indien wanders wenst hover wi

‘Algemene vaorwaarcen ven Matterkind

Dinsion verlewnu deur Mallerkind cullen alleen worden gelevend ads hel relevant madi enfof gegenanspan (inchs le kusten en hel bude s goedgeleurddoor de Klan Das aloranla maalstavan en doslen coaldie worden varineld in Wal ralevants rudia enfol pegaensplen an slachlsramningen. De Klgrand dt

{i} Matterkin e haar leeranciers/onderaannemers het reckt hebben cookies, pvetags, ‘er dearaan verbonden 19 andere relevance taas (de "Technologie"!te plaatsen op an informatie te verzamelen (waaroncer vertrouwelijee informatie van de Klant van ce websitesvan de Kiznt

sciencevai eens anes by fel legen oe dite Glee BegintinUns 2 tes i la rdoctalet geke ter ties Malle Kae de wetecle peg nigel (reste ceric be perk Gr aie ak ees EARec) el belcinWk de weet cing oh Oe beacse‘oepassingen van dergelike exevens on ale toepasselie wetpaxing, raeels en voorschifien2a aleven (waaronvder maar nit bepe’t tot de Cara Protecton act 1998 en de chil jn betrefende prhacy en ele\trontsche cowrwiniatie (EG ncthie] 2003; en (i ale gegevens ve srekt door of namens de Kant geen informatie

bbovattan dle Matterkin kan gebruiken of herkenren. onlidantificzeroare Informatie, De Klanterkent:) dat Technologie en gegevens ("Code") van cerden de eigendom ijn van de eigenact/elgenaren ervan an de Ka riet het recht heeft Techvcloge te georulken, aan tepassenof we kepléren (il cat Watterkinc ger

{avant of verlaing poet van nigeria vor mar betredting tot de Code i) ende Kant da vollodigeveranwoordekd rasp voor de werkvan de Code,Voorsover wettlike toegestaan & de aansprakeliaheidvan Watterkind wit Roger Gan 10.000. eve voorsearden vervingen alle evertisie worgeandeEontractusle voorwaercen tussen de partie, Deze A gemene Voorwatrdan ‘reden in werking vanat 1 januari 2013.

 

 

     

 

Naam:

Datum:

Handtekening:   
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Vani | (10)(2¢) |, 24[(10)(2e)|-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 21:29

Aan:|_(10)2e)|BD/DBAenV/HIC <{_(10)@e)_@minjenv.nl>
CC: Lee)J |(40)(2e)|-BD/DCOM/C&R<{(10)(2e)—: Pminjenv.nl>
Onderwerp: Inkoopopdracht

Hoi fine,

Zou jij op de valreep voorje vakantie nog een inkoopopdracht de lijn in kunnen duwen?

Opdracht
Bestelling sleutelhangers inclusief bandjes met onderstaande opdruk
Oplage 60.000

Budget 50.000

Levering uiterlijk medio september

  Maaalie

« Mogelijke leveranciers:

1. Sleutelhanger | Lanyard met karabijnhaak | All-over opdruk | Vanaf 100 stuks | Maxilia.nl
 

70 cent per stuk

‘a

>

2. Sleutelhanger Math bedrukken | Van Helden Relatiegeschenken of Sleutelhanger Felty

bedrukken | Van Helden Relatiegeschenken

 

 

3. GIOIA, sleutelhanger Sleutelhanger - Relatiegeschenk online bestellen | Tezet.nl
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@ G0)], kun je even naar die derde kijken. Is ook aardig met die opgestoken duim. Deze is ook

verkrijgbaar bij: Bedruk Stylus Sleutelhanger Duim met Lampije | Van Heijster Relatiegeschenken en

als Bedruk Sleutelhanger Duim met Flesopener | Van Heijster Relatiegeschenken

 

 

En ook naar deze:

4. PUschuim sleutelhanger ¢ E-Relatiegeschenken

Groetjes,

ioe Troe] coreer_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

f=

(STOP) HELING
www.stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

“Pgoe)
[___{10y2e)J @minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

Van: (10)(2g) Dminjenv.nl <__(10)(2g)_——s Bminjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 12:46

Aan: [_(10)(2e)_],24| (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC<| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: DigiJust: nieuwe werkstap Afstemmen - Inkoop opdrachtformulier gadgets

Er is een nieuwe werkstap in je werkbak geplaatst, Afstemmen Inkoop

opdrachtformulier gadgets.

Door te klikken op deze link wordt de werkstap geopend.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden.

Bij vragen neem contact op met een key-user of de servicedesk.

Van: (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC < (10)(2e) @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 12:48

Aan: [ (10)(2e) |,2h] (10)(2e) |BD/DBAenV/HIC <[_(10)(2e)—— @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Inkoopopdracht
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Hi Loe)], formulier staat in digijust. Wil je de afbeelding bij de 1° mogelijke leverancier

aanhouden? Kan verwarrend zijn omdat er al een afbeelding staat.

Groet [(10)(2e)

Vani: [ (10)(2e) ],f24] (10)(2e) -BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 12:52

Aan: (10)(2e) BD/DBAenV/HIC <{_(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Inkoopopdracht

Hoi froiee},

Goed gezien! Heb ’t iets aangepast.

Dank!

Groetjes,
(10}(2e}

OR)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

OP) HELING
www.stopheling-nl

 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

  

OPA (oyRey

Loe) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jeny

 

Van: (10)(2g) Bminjenv.nl <| (10)(29) Bminjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 15:59

Aan: [(toyze) |, 24] (10)(2e) |-BD/DBAenV/HIC <{___(10)(2e)__— @minjenv.nl>

Onderwerp: DigiJust: werkstroom Inkoop opdrachtformulier gadgets doorlopen

Ter info: Alle werkstappen in werkstroom Inkoop opdrachtformulier gadgets zijn 

afgehandeld en daarom is de werkstroom aangeboden ter afsluiting aan de

werkstroomeigenaar.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden.

Bij vragen neem contact op met een key-user of de servicedesk.
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Vani (10)(2e) / BD/DC/INKOOP <__(40)(2e) Pminjenv.nl>
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 09:54

Aan: [(toy2e) |, 24 (10)(2e) |.BD/DBAenV/HIC <[___0@e)___ @minjenv.nl>

Onderwerp: Inkoop opdrachtformulier gadgets (1)

Hoi (0221,

Ik heb jouw opdracht voor de aanschaf van de sleutelhangers opgepakt. Ik wil daar graag over in

contact komen met jou om eea door te spreken zodat ik het inkoopproces kan opstarten. Zou dat

morgen kunnen?

Met vriendelijke groet,

 

(10)(2e)
 

Sr. Adviseur Inkoop

Aanwezig op ma,di,wo ochtend,do.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dienstencentrum, [UC (Inkoopuitvoeringscentrum)
Afdeling Servicepunt Inkoop (SPI)
N16° etage Turfmarkt

Turfmarkt 147 | 25151 DP | Den Haag

Postbus 18580 | 2502 EN | Den Haag

Tot ibis
(70}(2e) Dminjenv.nl

http://www.rijksoverheid.nl
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Q&A’s inleveractie (steek)wapens

>plaatsen op https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-

Lea
Ee

>tekst hieronder publiceren<

Waarom wordt een landelijke inleveractie voor (steek)wapens georganiseerd?

Sinds 2019 is er een toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een

zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle

gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de landelijke inleveractie

dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En

met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en

oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de

samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigenals je in een

ruzie terecht komt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen

op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je voelt je zelfverzekerder. Je wapen kan

echter ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden, vooral in panieksituaties, ook eerder tot

het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar

ook voorje zelf, omdat je hierdoor een strafblad krijgt en je toekomst verknalt.

Wamneer vindt de landelijke inleveractie plaats?

De landelijke inleveractie wordt georganiseerd in de Week van de Veiligheid. Van 11 tot en

met 17 oktober 2021 kunnen steekwapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

Niet alle gemeenten doen mee aan de inleveractie. Deelname is steeds een lokale afweging,
die onder meer afhangt van de ervaren urgentie van de wapenproblematiek in de gemeente.

Hoe weet ik ofmijn gemeente meedoet aan de inleveractie?

Op deze digitale landkaart kun je zien welke gemeenten meedoen aan de inleveractie. Per

gcmcente is bovendicn aangegeven welkce politicburcaus cen inleverpunt zijn cn de

openingstijden van deze bureaus.

Mijn gemeente doei niet mee aan de inleveractie, maar ik wil toch mijn wapen inleveren. Kan

dat?

Als je gemeente niet meedoet aan de inleveractie en je wil toch je wapen inleveren, dan kan

je altijd terecht bij een gemeente in de buurt die wel meedoet aan deze actie.

Waar kunnen de wapens in mijn gemeente ingeleverd worden?
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Steekwapens kunnen anoniem ingeleverd worden op het politiebureau. Op deze digitale
landkaart kun je zien welke politiebureaus in jouw gemeente een inleverpunt zijn en wat de

openingstijden zijn.

Welke wapens kunnen ingeleverd worden?

De inleveractie richt zich primair op het inleveren van steekwapens. Het gaat dan

bijvoorbeeld om messen en stootwapens.

Ik wil een vuurwapen inleveren. Kan dat?

In sommige gemeenten kunnen ook vuurwapens in beginsel straffeloos ingeleverd worden
Hiervoor gelden andere procedures. Wie een vuurwapen wil inleveren, maakt een afspraak
met de politie die dit wapen dan bij jou thuis komt afhalen.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een steekwapen inlever?

Steekwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton op

het politiebureau. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt.

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een vuurwapen inlever?

Ilet inleveren van vuurwapens gebeurt in beginsel straffeloos, maar niet anoniem. De politie
komt het vuurwapen bij jou thuis ophalen. Daarna voert de politie een onderzoek uit om na te

gaan ofhet vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, ontvang je
bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit vanjevuurwapen niet tot vervolging zal

leiden. Dit heet een sepotmelding. Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn,
dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen

dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft

worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde
strafbare feiten uit te komen.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal

Straffen en Beschermen

Directie Beschermen,

Aanpakken en Voorkomen

DBAV/Aanpak HIC

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon

(OH (10}(2e) Troywey

sr. beleidsadviseur

CCCeT
i (tye) @minjenv.ntDatum 10 mei 2021

Onderwerp Verzoek om deelname landelijke inleveractie wapens
Ons kenmerk

3281014

Bijlagen

1

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden,

Geachte burgemeester, Wile Sleeén
zaak in uw

rief behandelen.

In de Week van de Veiligheid 2021 (11 tot en met 17 oktober 2021) zal een

landelijke inleveractie voor steekwapens georganiseerd worden, waarbij we vooral

jongeren aanmoedigen hun wapens anoniem in te leveren bij de politie. Met deze

brief nodigen wij uw gemeente van harte uit om deel te nemen aan deze

landelijke inleveractie.

Actieplan Wapens en Jongeren
Sinds anderhalf jaar wordt onze samenleving regelmatig opgeschrikt door een

toename van steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Het bezit en gebruik
van wapens is een ernstige zaak met potentieel verstrekkende gevolgen voor het

slachtoffer én voor de dader. Vooral jongeren realiseren zich vaak onvoldoende

welke risico’s zij voor zichzelf én voor hun omgeving opleveren door het dragen
en gebruiken van een wapen.

De steekincidenten hebben maatschappelijk, bestuurlijk en politiek geleid tot de

roep het tij te keren. Samen met gemeenten waar de problematiek urgent is,

hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en

Veiligheid het actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit actieplan, dat u als

bijlage bij deze brief aantreft, is op 11 november 2020 aan de Tweede Kamer

aangeboden en wordt samen met de betrokken gemeenten uitgevoerd.

Landelijke inleveractie

Een van de maatregelen uit het actieplan betreft de organisatie van een inleveractie

van wapens onder met name jongeren van 12 tot 25 jaar. Het voornemen is deze

inleveractie landelijk te organiseren voor alle gemeenten die belangstelling hebben

zich hierbij aan te sluiten. De focus ligt primair op het inleveren van steekwapens
en nepwapens, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen ook vuurwapens aan de

lokale reikwijdte toe te voegen. De inleveractie zal plaatsvinden in de Week van

de Veiligheid, die dit jaar van 11 tot en met 17 oktober gehouden wordt.
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De landelijke inleveractie zal gepaard gaan met communicatie, specifiek gericht Directoraat-Generaal

op jongeren en hun sociale omgeving om hen bewust te maken van de risico’s Stratton 6p Beschernen

. ra ; 4 z
Directie Beschermen,

van wapenbezit. Medio juli zal een lokale toolbox met gratis materiaal beschikbaar — Aanpakken en Voorkomen

zijn. Bovendien zal de inleveractie landelijk via social media kracht worden DBAV/Aanpak HIC

bijgezet. Logistieke zaken zoals de distributie van inlevertonnen worden op

landelijk niveau verzorgd. Ook is een draaiboek beschikbaar voor gemeenten die Datum

zich bij dit initiatief willen aansluiten. In het draaiboek wordt kort en bondig, stap
1°! 2021

voor stap uiteengezet welke voorbereiding benodigd is om de inleveractie in She renmerk
samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie in de eigen gemeente te

organiseren. Na afloop van de inleveractie wordt de totale opbrengst, zonder

ranking van gemeenten, via een persbericht bekend gemaakt.

Aanmelding landelijke inleveractie

Wij verzoeken u deelname van uw gemeente aan de landelijke inleveractie te

overwegen en vdér 30 juni 2021 te bespreken in uw lokale driehoek. Bij een

positief besluit kunt u zich aanmelden via highimpactcrimes@minjenv.nl en krijgt
u alle benodigde informatie toegestuurd.

 

Mogen wij, in het belang van een veilige samenleving en de bescherming van

onze jeugd in het bijzonder, op uw deelname rekenen?

De Minister van Justitie en Veiligheid, De Minister voor Rechtsbescherming,

   
Ferd G appectfa Ss Sander Dekker

Planning op hoofdlijnen
1 juli deadline aanmelding gemeenten via highimpactcrimes@minjenv.nl

19 juli lokale toolbox met communicatiemateriaal beschikbaar

13 september start lokale en landelijke campagne
4-8 oktober — distributie inlevertonnen

11-17 oktober landelijke inleverweek

18-24 oktober ophalen inlevertonnen en ingeleverde wapens

22 oktober persbericht met de landelijke resultaten van de inleveractie
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
> Retouradres: Postbus 18580 2502EN DEN HAAG

CPI BD/Inkoop

TBWA\NEBOKO B.V.

Generaal Vetterstraat 82
Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

1059BW AMSTERDAM Postbus 18580

Nederland 2502EN DEN HAAG

Contactgegevens

T

iucjenv@minjenv.nl

Bestelling

Besteldatum 11-MEI-2021

Hierbij ontvangt u een opdracht voor levering van de hieronder gespecificeerde goederen
en/of diensten.

Bestelnummer 40100026808

Revisie ie)

Leveranciersnummer 6600221962

Leveringsvoorwaarden

Afleveradres Bestuursdepartement, DGSenB

Turfmarkt 147

2511DP DEN HAAG

8:00 - 17:30

Factuuradres CFA GVKA t.a.v. Crediteurenadministratie-111

Postbus 10082

3505AB UTRECHT

cfa,.kcc@om.nl

LET OP! Sinds 1 januari 2017 is e-factureren voor alle nieuwe overeenkomsten verplicht!
Raadpleeg uw overeenkomst of deze verplichting cok voor u geldt.

(OIN): 00000001 003214456000

Wij verzoeken u een orderbevestiging met levertijd en bedrag te sturen naar iucjenv@minjenv.nl.

Bij correspondentie over deze bestelling wordt van u verwacht te refereran naar order 40100026808 en de specifieke
orderregelnummers. Met vermelding van deze gegevens kan uw factuur sneller verwerkt en betaald worden,

Met vriandelijke groet,

CPI BD/Inkoop

Meer informatie over elektronisch factureren (e-facturatie): www riiksoverheid. nl/e-facturenJenV

Pagina: 1 of2
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Bestelspecificatie
Regel —Artikelnr Omsch 

Nieuwe orderregels

Totaalbedrag excl.

Totaal bedrag incl.

Conform offerte Job 503851,

begrotingsnummer 45640; CO

& CU Inleveractie wapens en

jongeren

Leveringsdatum 12-MEI-2021

Aantal Eenheid

53.719,0 Euro

0

Euro,

BIW

hoog

Euro

Prijs

1,00

Bedrag

53.719,00

53.719,00

11.280,99

64.999,99

CPI BD/Inkoop

Date

11-MEI-2021 17:10:38

Ons kenmerk

40100026808

Pagina: 2 of 2
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Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens & Jongeren

Social Copy
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Facebook

W facebook com

© Rijksoverheid ©

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar

opjeknife.nl vocr een inleverp.n: bj jou in de burt

#uropjesnite

BuoP JE KNIFE’ |
EN DOE WAT

MET JE LIFE
uevenrussen 11-11 @KTOUER
ANGNIEM JESTEEKWAPENIN

Check dropjeknife.nl Check Hier

©0412 — 21 opmerkingen 14 keer gedeeld @=

a) Vind ik leuk C2 Opmerking plaatsen 2 Delen

dit Henriette Verkerk is in Foce di
i

a -8f 8 @ @  
Instagram
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id

EN TWEEBE
NS KRUG JE

| FOHT NETEWI
Bitor JE KNIFE *
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Leven TUSSEN 11- TF BKTOBER
ANGNIEM JE STEEMWAPEN IN

Gheck dropjeknife.nl

OAV qv

Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar drapjeknife.nl voor een inleverount bij jou in de

buurt. #dropjeknite

>

fA Q 86 6 8 
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Facebook

all T-Mobile N 34%

W facebook com

© Rijksoverheid © a

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar
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Instagram
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Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar drapjeknife.nl voor een inleverount bij jou in de

buurt. #dropjeknit2

fA Q 86 6 8
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Facebook

W facebook com

© Rijksoverheid ©

Lever anoniem je steekwepen in. Ga naar

opjeknife.nl vocr een inleverp.n: bj jou in de burt

#uropjesnite

| Fit OF
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BROP JE KNIFE
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MET JE LIFE
even Tussen 11-17 GHTOBER
ANGNIEM JESTEEKWAPEN IN
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©0412 — 21 opmerkingen 14 keer gedeeld @=
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i
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Instagram
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MET JE LIFE
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Check dropieknife.nl >

Rijksoverheld Lever anoniem je steekwepen in. Ga

naar dropjeknife.nl voor een inleverpunt bij jou in de

buurt. #drapjeknite

fA Q 86 6 8 
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Van: (10)(2e) Kf (10)(2e) @heteev.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 15:20

 
 

Aan:[_(10)2e) |, fed] (0@e) - BD/DBAenV/HIC < (10)(2e) @minjenv.nl>
CC: (10)(2e) “| (10)(2e) @heicev.nl>;  
I) —(10)(2e) etccv.nl>

Onderwerp: Toolbox wapens en communicatiemiddelen

Urgentie: Hoog

Hoi

Onze collega (10)(2e) eeft had gewerkt en alle verzoeken verwerkt.

Wil jij eerst zelf kijken in de preview (en wachten we op jouw go) of kunnen we

communicatiemiddelen in de toolbox al live zetten?

Live zetten kan nu al.

We horen graag je reactie, dank alvast.

Met hartelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur

centrum voor

CCV criminaliteitspreventie en

veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 6700

| www.heteev.nl

Werkdagen: ma] di | do | vr

Volg het CCV:

 

Van: [doy2e)|, 24, - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 15:45

Aan:
|

(10)(2e) 4 (10)(2e) (@hetccv.nl>
cc: (10)(2e) Is (10)(2e) @hetcev.nl>; (10)(2e)

{—troy@e)—@heteevnl
Onderwerp: RE: Toolbox wapens en communicatiemiddelen

 
 

 
 

Hoij (10)(2e)

heeft als berin gewerkt! Mooi!

Ik heb een snelle check gedaan: de opmerkingen zijn verwerkt. En een steekproef bij de

geplaatste bestanden gedaan: miste niks.

Zag nog 1 puntje op dei:

Bij de posters voor steekwapens staat mooi overzichtelijk
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Poster Steekwapen groen

Met gemeentelogo

PDF; Al, A2, AZ en Ad,

InBesign: Al, A2,A3 en Aa,

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A, A emtDe

InGesign: AL, A243 en Ode!

Zou dat niet ook bij de poster voor vuurwapens kunnen ?

Je hebt nu:

Poster Vuurwapen logo

PDF: Al, A2, A3 an Ad.

InDesign: Al, A2,A3 en A4,

HET HEDDEN VAM

bee GUM, BAM NOMI
WARIGHED VAN

mis WAAR

WwACHT JE GP DAM?

ERMEE MAN!

Je krijgt dan

Poster Vuurwapen

Met logo

PDF enz

Poster Steekwapen blauw

Met gemeentelogo

Zen Ad, 
 InDesign:A2, A2, Ad ett)

Zonder gemeentelogo

  POF: AL, A2, A3 ett00Gey
InDesign: Al, A2, Ad en Ad,

Poster Vuurwapen

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Ai, A2,A2 en Ad.

“HET HEBBEN VAN

FEM GUM, BAAR KOMT

NARIGHEID YAN" 2:

Wah

WACK JE OF DAN?

Wee ERMEE MAM?

war tetas TT ORTORER
sus 

Poster Vuurwapen

Zonder logo

PDF enz

Je hebt dan uniforme vormgeving.

Daarna kan ie live!!!

Dank en complimenten voor alle werk!

Groetjes,

RGGILTT

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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LD

STOP) HELING
‘www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

pgoye)

(10)(2e) minjenv.nl

www. riksoverheid ni/ienv

 
 

Van: (10)(2e) <0)@e) @heteev.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 16:05

Aan: [(oye)|,(223](10)2e)|BD/DBAenV/HIC <__(10@e)___ @minjenv.nI>
cc: (10)(2e) <{ (10)(2e) @hetcev.nl>;[gee)
<marj (10)2e) @hetccv.nl>
Onderwerp: RE: Toolbox wapens en communicatiemiddelen

Hoi| (10)(2e)

Bedankt voor de complimenten!

Hiy staat live! Yes!

 
 

Met hartelijke groet,

Adviseur

(10\2e)

centrum voor

( V criminaliteitspreventie en

veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00

| www. hetcev.nl

Werkdagen:ifoedi di | do | vr

 

 

Volg het CCV:

Ei

Van: [_(40)(2e) |, (10\(2e) |-BD/DBAenV/HIC
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 16:11
 

 
  

Aan: (10)(2e) I< (10)(2e) (@hetccv.nl>
cc: (1o2e) KL G0)i2e)_—«(@hetcev.nl>; (10)i2e) 
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hetcev nl>

Onderwerp: RE: Toolbox wapens en communicatiemiddelen

Jippie!

Ik ga nu de gemeenten mailen dat ze kunnen gaan grasduinen.

Laure)J(1oy2q (7026) _]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www. stopheling.nl

 
Minlsterle van Justitle en Velligheld
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ohag___toee

Litoy2e)  @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jeny
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Ministerie Justitie en Veiligheid

Inleveractie Wapens
en Jongeren

19 augustus €
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Castingbrief

Voor de OLV voor de Rijksoverheid met het onderwerp ‘Inleveractie Wapens en

Jongeren’ zijn we opzoek naar een zestal hangjongeren in de leeftijdsgroep 14/20 jaar.
Het liefst zijn ze allemaal 18 jaar of ouder en lijken ze wat jonger ivm de draaitijd etc.

We zijn op zoek naar 6 jongeren die we op verschillende manieren in kunnen zetten.

We willen het stereotype hangjongeren neerzetten. Denk aan een mix van jongeren
met verschillende etnische achtergronden (blank, Midden-Oosten, donkere huiskleur

etc). Laten we vooral niet kiezen voor zes ‘mensen van kleur’... maar een

geloofwaardige afspiegeling van de straat. Zelf zaten we te denken aan 2 witte

jongens, 3 jongens van kleur (oosters, donkere huidskleur) en een stoere chick met

donker haar dat echt one-of-the-guys is.
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Voorstellen
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Voorstellen  
Othman Tadlaoui Janiek Poker

ID: 26332 ID: 26744
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Voorstellen  
Hananja Grasmeijer Bobby Kroonenburg
ID: 25263 ID: 25553
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Voorstellen

Yassine el Amriti

ID: 26321
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Bedankt

 



 

Van: LG0@e)_] (10)(2e) }BD/DCOM/C&R<{_—(10)(2e)sd Pminjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 17:02

Aan: [(10)Ze) ],{2410)(2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF d (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: partners update campagne

Hoi [over],

De Raad voor de Kinderbescherming wil graag het campagne materiaal ontvangen, zijn er nog
andere partners met wie we het materiaal zouden kunnen delen?

Hoor graag!

CO\er (MO2ey

campagnemanager

  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj

T:06|__(10)(2e)

E: (10)(2e) Dminjenv.nl
 

 

Van:[oy2e)|, 2M0)(2e)_]- BD/DGSB/DIFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 18:30

Aan: _],/(10)(2e)|BD/DCOM/C&R {___(70)e)___ Pminjenv.nI>

Onderwerp: RE: partners update campagne

Hoi [_Gov2e)_],

Sorry voor verlate reactie.

Daarnaast zou Halt een goede kunnen zijn.

Bij jeugdreclassering heb je denk ik niet de doelgroep die we in het vizier hebben.

Verder kan Centrum School en Veiligheid nog een partij zijn om het materiaal te

plaatsen.

Groetjes,

(oye)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

PEON

STOP) HELING
www.stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

0832



 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

“bad. (10)(2e)

[Lie J®minjenv.ni
www.rijksoverheid .ni/jenv
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Van: _G0@e)_],[ (10)(2e)| BD/DCOM/C&R <{___—(740)(2e)si Pminjenv.nl>
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 15:11

Aan: [_(10)(2e)_],24 + BD/DBAenV/HIC <[__(10)(2e)— @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30
 

Hoi Cz,

Nog even ter bevestiging/check, het mediabureau gaat om basis van onderstaande

laatste update van de deelnemende gemeenten aan de slag met de media inkoop.

Hartelijke groet,

(oj@e)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj

T:06[_(10)@e)_ |
E:[0@e) —s~Pminjenv.nl

 

 

 

 Van: [toyey I, aH [(10(26)] BD/DBAenV/HIC < (10){2e) @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 18:01

Aan: | (10)(2e) I< Coe) __|@politie.n|>;
|

(10)(2e)

 

 

 
 
 

 

  

  
  

  
 

<2) Bgorinchem.nl>; { (10)(2e) I< (10)(26) olitie.nl>; '{(19)2e)]
(E22)! <[_(10)2e)_ Protterdam.nl>; | (10)(2e) <{_(i0y(2e)  @utrecht.nl>; |_(10)(2e)

| (10)(2e)  <| Cloyeey J@politie.nl>; Cate ],{(10\2e) |- BD/DCOM/C&R
<| (10)(2e) Pminjenv.nl>; | (10)(2e) | <Woj@e)_@nissewaard.nl>;{4oe0)]  
 

(10)(2e) |<___@o)@e)___‘J@groningen.nl>

CC: {(10)(2e)(AP Amsterdam)’ <|(19)(2e) Pom.nl>; ‘| (10)(2e) PVNG.NL'
< (10\(2e) DVNG.NL>; BD/DBAenV/HIC <[_(10)(2e)_ @minjenv.nl>

Onderwerp: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30

 

 

 

Hoi allen,

Bijgaand weer de wekelijkse update.

Deelnemende gemeenten
e We zitten nu op 219 deelnemende gemeenten.
e 170 gemeenten hebben de focus doorgegeven
« Van deze 170 hebben 69 een focus op steekwapens en 101 op steekwapens +

vuurwapens

Overig nieuws:

° [sore en foesIhebben zijn bezig met regelen afspraken met Apeldoorn voor het

afvoeren/vernietigen van de wapens
¢  [roeeJenflccebben de facilitaire dienst Den Haag bereid gevonden om de

‘inlevertonnen’ te leveren en deze op maat te prepareren. Haagse timmerlieden zullen

daarvoor het nodige zaagwerk verrichten.
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Midden-Nederland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Mook en Middelaar

Venray
Brunssum

Beek

Maasgouw
Roerdalen

Kerkrade

Echt-Susteren

Venlo

Voerendaal

Meerssen

Landgraaf

Simpelveld
Maastricht

Roermond

Sittard-Geleen

Stein

Heerlen

Beesel

Beekdaelen

Utrecht

De Ronde Venen

Zeewolde

Lelystad
Stichtse Vecht

Almere

Hollands Kroon

Schagen
Beemster

Purmerend

Waterland

Opmeer
Alkmaar

Bergen NH

Castricum

Heiloo

Uitgeest
Haarlemmermeer

Velsen

Beverwijk
Heemskerk

Landsmeer

Heerhugowaard

Langedijk

Koggenland
Texel

Medemblik

Drechterland

Enkhuizen

Stede Broec

Oostzaan

Wormerland

Zaanstad

Edam-Volendam

ntb

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

2?

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

2?

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

0836



 
    
Noord Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

 

abal

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

 

 

Noordenveld

De Fryske Marren

Stdwest-Fryslan
Pekela

Veendam

Emmen

Groningen
Stadskanaal

Westerkwartier

Eemsdelta

Het Hogeland
Leeuwarden

De Wolden

Hoogeveen

Meppel
Midden-Drenthe

Westerveld

Midden-Groningen
Oldambt

Weststellingwerf

Ooststellingwerf
Heerenveen

Aa en Hunze

Assen

Tynaarlo
Westerwolde

Opsterland
Smallingerland

West Betuwe

Lingewaard
Overbetuwe

Neder-Betuwe

Maasdriel

Zaltbommel

Nijmegen
Buren

Tiel

Culemborg

Apeldoorn

 

  
 

Steek- en nepwapens

nog niet bekend

nog niet bekend

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurnwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep-en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steekwapens

Steekwapens

 

Steekwapens

Steekwapens

Steek- en nepwapens

0837



Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost Nederland

Oost Nederland

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Kampen (ljsselland)

Dalfsen (Ijsselland)
Deventer (Ijsselland)

Hardenberg (ljsselland)

Olst-Wijhe (Ijsselland)
Ommen (\jsselland)
Raalte (Ijsselland)

Staphorst (|jsselland)

Steenwijkerland (|jsselland)
Zwartewaterland ljselland)
Zwolle (jsselland)
Hoeksche Waard

Nissewaard

Vlaardingen

Capelle aan den WUssel

Gorinchem

Hendrik-ldo-Ambacht

Maassluis

Alblasserdam

Krimpen aan den lJssel

Molenlanden

Dordrecht

Lansingerland
Hellevoetsluis

Zwijndrecht

Hardinxveld-Giessendam

Goeree-Overflakkee

Rotterdam

Papendrecht
Barendrecht

Ridderkerk

Albrandswaard

Westvoorne

Sliedrecht

Schiedam

Brielle

Goes

Kapelle
Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Middelburg
Veere

Vlissingen
Breda

Drimmelen

Geertruidenberg
Oosterhout

Roosendaal

Etten-Leur

Tilburg

Moerdijk

Alphen-Chaam
Altena

Baarle-Nassau

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurnwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuunwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- en nepwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuunwapens

Steek- nep- en vuunwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

0838



ZeelandMVest-Brabant Bergen op Zoom

Zeeland/West-Brabant Borsele

Zeeland/West-Brabant Dongen

Zeeland/West-Brabant Gilze en Rijen

Zeeland/West-Brabant Goirle

Zeeland/West-Brabant Halderberge

Zeeland/West-Brabant Hilvarenbeek

Zeeland/AWVest-Brabant Loon op Zand

Zeeland/West-Brabant Noord-Beveland

Zeeland/West-Brabant Rucphen
Zeeland/West-Brabant Sluis

Zeeland/West-Brabant Steenbergen
Zeeland/West-Brabant Terneuzen

Zeeland/West-Brabant Tholen

Zeeland/WVest-Brabant Waalwijk
Zeeland/West-Brabant Woensdrecht

Zeeland/West-Brabant Zundert

Zeeland/West-Brabant Hulst

Zeeland/West-Brabant Oisterwijk

Groetjes en prettig weekend gewenst,

(10)(2e)

LiiogesJ (oat it0)i26) |
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nl

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

aad (oy(22)

(Ove) @ minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Vani: [(10)(2e) |, £24] (10)(2e) - BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 15:18

Aan:@e)_|,[(10)(2e) |- BD/DCOM/C&R<—(10)'2e)———«~Pminjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurnwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens

Steek- nep- en vuurwapens
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Hoi,

Is al niet meer up to date. We zitten nu op 223:

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

Den Haag 

  

 
Zoetermeer

Alphen aan den Rijn

Bodegraven-Reeuwijk
Delft

Gouda

Krimpenerwaard
Leiden

Leiderdorp

Leidschendam-Voorburg

HTL(Hillegom,Lisse, Teylingen
HTL(Hillegom,Lisse,Teylingen

HTL(Hillegom,Lisse, Teylingen
Midden-Delfland

Noordwijk

Oegstgeest

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk
Voorschoten

Wassenaar

Westland

Zuidplas

Nieuwkoop

Den Haag
Katwijk
Waddinxveen

Kaag en Braassem

Zoeterwoude

0840



Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Limburg
Midden-Nederland

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord-Holland

Noord Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Landgraaf

Simpelveld
Maastricht

Roermond

Sittard-Geleen

Stein

Heerlen

Beesel

Beekdaelen

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Valkenburg aan de Geul

Utrecht

De Ronde Venen

Zeewolde

Lelystad
Stichtse Vecht

Almere

Hollands Kroon

Schagen
Beemster

Purmerend

Waterland

Opmeer

Alkmaar

Bergen NH

Castricum

Heiloo

Uitgeest
Haarlemmermeer

Velsen

Bevermijk
Heemskerk

Landsmeer

Heerhugowaard

Langedijk

Koggenland
Texel

Medemblik

Drechterland

Enkhuizen

Stede Broec

Oosizaan

Wormerland

Zaanstad

Edam-Volendam

Haarlem

Hoorn

Den Helder

Noordenveld

De Fryske Marren

Sudwest-Fryslan
Pekela
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Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Noord-Nederland

 

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost-Nederland

 

  
 

Veendam

Emmen

Groningen
Stadskanaal

Westerkwartier

Eemsdelta

Het Hogeland
Leeuwarden

De Wolden

Hoogeveen

Meppel
Midden-Drenthe

Westerveld

Midden-Groningen
Oldambt

Weststellingwerf

Ooststellingwerf
Heerenveen

Aa en Hunze

Assen

Tynaarlo
Westerwolde

Opsterland
Smallingerland

West Betuwe

Lingewaard
Overbetuwe

Neder-Betuwe

Maasdriel

Zaltbommel

Nijmegen
Buren

Tiel

Culemborg

Apeldoorn

Kampen (ljsselland)
Dalfsen (ljsselland)
Deventer (ljsselland)

Hardenberg (Ijsselland)

Olst-Wijhe (|jsselland)
Ommen (|jsselland)
Raalte (Ijsselland)

0842



Oost-Nederland

Oost-Nederland

Oost Nederland

Oost Nederland 

  Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Zeeland/West-Brabant

Staphorst (ljsselland)

Steenwijkerland (ljsselland)
Zwartewaterland ljselland)
Zwolle (ljsselland

Goes

Kapelle
Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Middelburg
Veere

Vlissingen
Breda

Drimmelen

Geertruidenberg
Oosterhout

Roosendaal

Etten-Leur

Tilburg

Moerdijk

Alphen-Chaam
Altena

Baarle-Nassau

Bergen op Zoom

Borsele

Dongen
Gilze en Rijen

Goirle

Halderberge
Hilvarenbeek

0843



Zeeland/West-Brabant Loon op Zand

Zeeland/West-Brabant Noord-Beveland

Zeeland/West-Brabant Rucphen

Zeeland/West-Brabant Sluis

Zeeland/West-Brabant Steenbergen

Zeeland/West-Brabant Terneuzen

Zeeland/West-Brabant Tholen

Zeeland/West-Brabant Waalwijk

Zeeland/West-Brabant Woensdrecht

Zeeland/West-Brabant Zundert

Zeeland/West-Brabant Hulst

Zeeland/West-Brabant Oisterwijk

Groetjes,
(10)(2e)

Lore)I (1oy2q (10x20)_|
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

 
sterie van Justitie e

Directoraat-Generaal Politie,

 
 

ig
Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

cba (oe)

iL 0@e)  }@minjenv.n!

www.rijksoverheid ni/jenv

 
 

Van: LG9e@e) J, [(10)e)
- BD/DCOM/C&R <<(10)(2e)— Pminjenv.nl>

Verzonden: donderd:

Aan: [(10)(2e) ],2h
12 augustus 2021 15:21 

 

Hoi [(10)(2e)
],

Kan ik dit als de final lijst beschouwen of verwachtje nog aanvullingen?

Hoor graag!

campagnemanager

-BD/DBAenV/HIC <[___(10)(2e)__— (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30

0844



 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.nl/venj 

T (10)(2e)

E: (10)(2e) Dminienv.nl
 

 

Van: [(10)(2e) |, 23] (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 15:22

Aan: @@e)
],| (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <___(10)(2e)_ Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30

Hoi,

11 gemeenten in Tsselland zijn nog onder voorbehoud. Kunnen in theorie dus ook nog

afvallen.

Groetjes,

q _(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

ff

(STOP) HELING
www.stopheling.nt 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

chee) Cnyey

@minjenv.nl

www. rliiksoverheid ni/jenv

 

Van:(O@e)_],| (10)(2e) |- BD/DCOM/CRR < (10)(2e) Dminjenv.nl>

Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 15:27

Aan:[ (10)(2e) |, ?24| (10)(2e) | BD/DBAenV/HIC< (10)(2e) @minjenv.n|>

Onderwerp: RE: aanmeldingen inleveractie en focus - update week 30

Hi ((10)(2e)
J,

Aha, wanneer verwachtje dit def te weten? Inkoop is nl lastiger te annuleren.

0845



Dan zal ik dit ook even afstemmen met IM.

Hartelijke groet,

(oe) (oye)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.n|/venj 

UA

E: (10)(2e) Dminienv.nl
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TB AA\NEBOKO

CFA GVKA

t.a.v. Crediteurenadministratie-111

FACTUUR

CO &CU Inleveractie Wapens en Jongeren

 

Daciberibee
DATUM 01-09-2021

3505 AB Utrecht CONTACT

Netherlands JOBNUMMER 503851

DEBITEURENNUMMER 11104

PO NUMMER 40100026808

FACTUURNUMMER NEB211389

OIN: 00000001003214436000

Job 503851 - CO & CU Inleveractie Wapens en Jongeren

Bestelnummer. 40100026808

Factuur voor het ontwikkelen van voorstellen en verzorgen van uitwerking van deze voorstellen voor de inzet ten behoeve van de

campagne ‘inleveractie Wapens en Jongeren’ conform omschrijving uit offerte-aanvraag.

- Exclusief bureau-uren voor evaluatie campagne
 

 

 

Conform budgetallocatie uit offerte-aanvraag 53.719,00

Totaal excl. BTW, EUR 53.719,00

21% BTW van 53.719,00 11.280,99

Totaal incl. BTW, EUR 64.999,99
 

 

Digitaal verzonden naar: cfakec@om.nl Betaaltermijn: 30 dagen
 

Deutsche Bank, IBAN: NL42DEUT0404907024, BIC: DEUTNL2N

TBWA\NEBOKO B.V., Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW Amsterdam

tel +31 (0)20 571 55 00, e-mail: neboke@tbwa.nl
KK. Amsterdam 33208187, BTW nr. NLO08.623.260.B.01

Op alle aanbiedingen en overeenkomsien zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing,

gedeponeerd bij de K.v.K. Amsterdam onder nr. 24131099

Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
Deze zijn ook te vinden op : http/Awww.tbwa_nl/terms

0847



Gemeente Duiven

Gemeente Eindhoven

Gemeente Haarlem

Gemeente Hilversum

Gemeente Hoorn

Gemeente Lingewaard

Gemeente Oldambt

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Stadskanaal

Gemeente Westervoort

Gemeente Westerwolde

Gemeente Peel en Maas

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing 22 juli 2021

Beslissing 9 juli 2021

Geen datum genoemd, heb ik per mail nagevraagd

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing 8 juli 2021

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing 8 juli 2021

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing 5 juli 2021

Beslissing medio juli 2021
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Van (10}(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 12:39

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl’ <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>
CC: [oyeey |, 24] (10)(2e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF{ (10)(2e)_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: graag overleg over knifebox

 
 

Zou je hierover contact op kunnen nemen met Lee) T(10)2] (10)2e) J,
(10)(2e) F

Met dank en vriendelijke groet,

 

(10)(2e) (10)(2e)

beleidsondersteuner

 sterie van Justitie en Veilig
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

   
   

p__aoee) I]
Lanes @minjenv.nl

 

Van: [(10)(2e) @xnloverheid.nl <[(10)2e)}@xnloverheid.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 12:19

Aan: (10(2e)_——|BD/DGSB/DJFC/ACF <{_(0)@e)_Dminjenv.nl>

Onderwerp: graag overleg over knifebox

 

Beste [(10)(2e)|,

Ik wil graag even met jou overleggen over de display.
Wanneer kan ik jou bellen?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

Ordermanagement RiJksoverheld

Xerox’
Xerox Communication Services
 

(10)(2q)   
E-mail: L@0@e) j@xnioverheid.nl
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T: O085-.  (10)(2g)

KvK/trade register Nr.33085653

 
This message and any attachment contain information which may be confidential or otherwise

protected from disclosure. It is intended for the addressee(s) only and should not be relied upon as

legal advice unless it is otherwise stated. If you are not the intended recipient(s) (or authorised by an

addressee who received this message), access to this e-mail, or any disclosure or copying of its

contents, or any action taken (or not taken) in reliance on it is unauthorised and may be unlawful. If

you have received this e-mail in error, please inform the sender immediately.

 Van: |(oye)|mehto\2e) _ } BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(10)(2e)_ @minjenv.nl>
Verzonden: maandag 13 september 2021 14:19

Aan:(9@6)_],[ (10)(2e) |- BD/DCOM/C&R <{____(10)(2e)_—_— Pminjenv.nl>
Onderwerp: FW: graag overleg over knifebox

Hoi

Er zit een ril lijn (vouwlijn) in de door bureau aangeleverde proef

Zie foto onderstaand, onder knife

Vigns mij hoort die er niet in

Gewoon maar schrappen? of check bureau of daar een bedoeling achter zit?

Verzonden met BlackBerry Work

(waww.blackberry.com)

Van:mee),/ (10)(2e) |-BD/DCOM/C&R <{__(10)(2e)__ Pminjenv.nl>
Verzonden: maandag 13 september 2021 15:00

Aan: [_(10)(26) ],{2sno\(2e) | BD/DGSB/DJFC/ACF 4 (10)(2e) __ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: graag overleg over knifebox

Hi L@oe6)J,

Als ik het zo zie dan kan deze idd geschrapt worden, heeft geen functie volgens mij?
Ziet er verder goed uit!

Groet,
(10)(2e)

(10\@e} (Oe)

campagnemanager

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie| Afdeling Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147 | 2511DP | Den Haag | 10° verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | www.rijksoverheid.n|/venj 
 

T: 06 (10)(2e)
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E: _ (10)(2e) Pminjenv.nl

Van: [(10)(2e) |{2H0y@e)_]- BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(10)2e)  |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 15:10

Aan: (10)2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF 4[_(10)(2e) @minjenv.nl>; "(10)2e) }@xnloverheid.nl'

<{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: RE: graag overleg over knifebox

Hoi |102e)|

Zoals telefonisch besproken:

Graag de rillijn verwijderen

Dank!

Groetjes

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van; (10)(2e) kkL_(19)(2e)  Dbeke.nl>

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:15

Aan: [oy e) |, ize (10)2e) |- BD/DBAenV/HIC <[___(70)@2e)__ @minjenv.nl>
ce:| (toe) {oye} Dbeke.nl>

Onderwerp: Wapenposter drukwerkbestand

Dag [m0],

Hierbij de drukwerkversie voor de poster.

Als je of de drukker het graag anders aangeleverd wil hebben, dan hoor ik het graag.

Alvast een fijn weekend!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

Bureau Pa

(10)(2e) | Turfstraat 1 | 6811 HL Arnhem |
(10)@e) | | Linkedin | Nieuwsbrief

Bureau Beke, sinds 1987 deskundig onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken
en criminaliteit

Disclaimer

 

Vani: [(10)(2e) |,£24] (10)(2e) |- BD/DBAenV/HIC
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:21

Aan: (10)(2e) <[(10)\2e) Bbeke.nl>

co: (10)(2e) {(10)(2e)  Dbeke.nl>
Onderwerp: RE: Wapenposter drukwerkbestand

Ziet er goed uit, hartelijk dank!

 

Het bestand is voorzien van snijlijnen en dat is wat nodig is voor drukken. Lijkt me dus

helamaal goed zo.

Groetjes,

Toe TOON]
Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
*‘ stopheling.n‘ f www.stopheling.nl 
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De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.n! in @minjenv.nl

 
 

ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ogee)

(10)(2e) @minijenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: [(oy2e)_],fed - BD/DBAenV/HIC

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 18:23

Aan: (10)(2e) }<(__(0)@e)__Pbeke.nl>
cc: [ (10)(2e) ]<{_(10)28)  Bbeke.nl>

Onderwerp: RE: Wapenposter drukwerkbestand

 

 

 

 

PS. En ook jij een heel fijn weekend toegewenst!

[aorrong cova]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING

‘www. stopheling.nl

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
 

 

pad) (410)(2e)

Liye) }@minien

www. riksoverheid.ni/jenv
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Van: | (10)(2e) {Deh oy2e) BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:06

Aan: ——_(10)(2e)__—_—|- BD/DGSB/DJFC/ACF 4[_(10)(2e)_Pminjenv.nl>
Onderwerp: Inkoopopdracht gedrukte materialen

Hoi far
Graag zsm een inkoopopdracht opstarten voor het poster- en foldermateriaal.

Aanvankelijk was het de bedoeling am alles in de week van 4 oktober te versturen, maar veel

gemeenten en politie vragen om het materiaal eerder te ontvangen.

Aangezien de gadgets naar verwachting pas in de week van 4 oktober aangeleverd worden, maak

ik er twee verzendopdrachten van.

Totaaloverzicht bestellingen:

 
Distributie

« Bezorgen ca 115 afleveradressen

« Verspreid over het land

« Meteen nadat het materiaal gedrukt is

Materiaal

« Is als opgemaakte proef te downloaden van de site CCV: Primaire doelgroep: jongeren - Het

CCV

 

 
« Vooraankondiging Al en A3

Raamposter

vooraankondiging op

inleverlocatie

PDF; Al, A2, A3 en Ad,

e = Inleverpunt Ai, A2, A3 met politielogo
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Raamposter inleverlocatie

met politielogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Inleverpunt Ai, A3 zonder logo

Raamposter inleverpunt

politiebureau

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad,

Poster vuurwapens A1, A2, A3 met politielogo (dus gemeentelogo vervangen door politielogo)

Poster Vuurwapen

Met gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

Poster A1, A3 vuurwapen zonder logo

Poster Vuurwapen

Zonder gemeentelago

PDF: Al, A2, A3 en Ad.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad.

Flyer (AS)
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Flyer

“beh PDF

e Poster steekwapens A1 blauw, A1 groen, Al rood zonder logo en A3 blauw, groen, rood zonder

logo

Poster Steekwapen groen Poster Steekwapen blauw

Poster Steekwapen rood

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en Ad,

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

= Pd a

fas
 

   

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en Ad.

Zonder gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, AZ, A3 en Ad.

     
 

 MAN HR He

CAT ET TWIG angeJE KNIFE
EN DOE WAT

MET JE LIFE

    
e Poster steekwapens A2 blauw met logo Lelystad

Poster Steekwapen blauw

Met gemeentelogo

PDF: Al, A2, A3 en A4.

InDesign: Al, A2, A3 en A4.

De logo’s worden apart aangeleverd.

Ik zal zo nog even in een aparte mail de pdf’en sturen.
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Dank!

Groetijes,

aorT roe] coree_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

JES

(sro) HELING
www. stopheling.nl

 
 Ministerie van Justitie en Vei

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

opge____2e)

[Lto@0) _J@minjenv.nl

www riksoverheid ni/jenv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

 Van: [ioveer|, - BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:14

Aan{(102)|. BD/DGSB/DJFC/ACF 4[(10)Ze)_Pminjenv.nl>

Onderwerp: Eerste kolom - pdf vooraankondiging A1 en A3

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Fax

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

abge (oyeey
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L___i10)(2e)  |@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 
 

Van: [_(10)(2e) ],@2@402e) |- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:18

Aan; (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF 4[_(10)(2e) ®minjenv.nl>

Onderwerp: Eerste kolom - pdf inleverpunt met logo A1, A2, A3

(10)(2{ 0V20) J
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

LEE,

STOP) HELING
www.stopheling-nl

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
 

 

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

   

bed) (10)(2e)

@minijenv.nl

www.rijksoverheid ni/jenv

 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van: [@oy@e)_|,(2410)(2e)_|-BD/DGSB/DIFC/ACF
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:22

Aan: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF {L.coy2e)_@minjenv.nl>
Onderwerp: Eerste kolom - pdf inleverpunt zonder logo Al, A3

Cars Te]_coe_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

DTD.

(STOP HELING
www.stopheling.ni 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 

 terie van Ju ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen 
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Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

PRD Moyer

minijenv.nl
 

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [(10)(2e)J, (f02410)(2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:33

Aan: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e) _@minjenv.nl>

Onderwerp: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo Al, A2, A3

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

‘Mime

(S10 HELING
werw,stopheling.nl 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.nl in @minjenv.nl

 
     rie vi lu

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

opgdoz)
[ito2e) J minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van:| (10)(2e) |,
- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:37

Aan:[|_(10)(2e)_—_|- BD/DGSB/DJFC/ACF q[_(10)(2e)_Bminjenv.nl>

Onderwerp: Tweede kolom - pdf vuurwapen zonder logo A1, A3

 

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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HELING
www. stopheling.nl

Mi

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfrarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
 

 

ie) (oyzey

(10)(2e) @minienv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

   Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Vani: [(10)(2e)_J,(tmes10)(2e) ++ BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:39

Aan: (10)(2e)
- BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e)_ @®minjenv.nl>

Onderwerp: Derde kolom - pdf flyer (A5)

(1oy(2e)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

|STOP) HELING
www.stopheling-nl

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
   ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

(fede)

[ty@e) J@minienv.ni

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

 Van: [_(oV2e)J,
- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:46

Aan: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e) Bminjenv.nl>

Onderwerp: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo Al blauw groen rood
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Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

é

STOP) HELING
‘Www. stopheling.nl

 
 Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ped coe]
[___troy2e) _f®minjenv.n

www.rijksoverheid ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van:| (10)(2e)
- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:50

Aan; (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF | (10)(2e) _Bminjenv.nl>

Onderwerp: Derde kolom - pdf steekwapen zonder logo A3 blauw groen rood

 

COR. Toa]
Projectleider heling, geweld onder inviloed en wapengerelateerd geweld

font
fe ‘,

(sT0P) HELING
werw.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

ogee)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
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a

  

Van: |_(10)(2e) |,
- BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:53

Aan:| _(10)@e)_—_—|- BD/DGSB/DJFC/ACF ¢_(10)(2e)_Pminjenv.nl>

Onderwerp: Derde kolom - pdf steekwapen met logo Lelystad A2 blauw

 

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

Lotoy2ey @minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenieving   

Van: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(10)(2e) @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:46

Aan: [_(toy(2e}_],f(2410)(2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF < (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo Al, A2, A3

Hi [(10)(2e) ],

Ik zie de politielogo niet, kan dat kloppen?

Groetjes

Met vriendelijke groet,

oy(2e)

beleidsondersteuner

 
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
   
pad Cloyzey

iminjenv.nl

www riksoverheid ni/jenv
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Van: [(oyze)_|,(m240\(2e)_]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 16:59

Aan:|_(10’2e)_—_|. BD/DGSB/DJFC/ACF <{_(10)(2e)_Pminjenv.nl>

Onderwerp: RE: Tweede kolom - pdf vuurwapen met politielogo Al, A2, A3

Hoi,

Zie de instructie in de eerste mail

e Poster vuurwapens Al, A2, A3 met politielogo (dus gemeentelogo vervangen door politielogo)

Groetjes,

{_(ioyey

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

(STOP) HELING
www.stopheling.nl

 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 
apgy___coeey+d
([L__t@e) J@minjenv.nl

www. ryksoverneid.ni/jenv

Van: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF <[_(10)(2e)_ @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 22:21

Aan: [ oye)_],(210)(2)
| BD/DGSB/DJFC/ACF 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.

Hi [@0i@e)], het nu bijna 22.30 uur en ik probeer steeds weer de pdfbestanden te sturen maar ik

krijg steeds onderstaand bericht retour.

Ik bel Xerox morgen even.
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Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

(1028) @xnloverheid.n|

Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich bilijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [2a00:51c0::5fd7:b9ad].

Groetjes 

(Toyize)

beleidsondersteuner

 

 terie van Ju ie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen

Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
 

Van: [_(oy2e)_],(02210)(2e)|BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:42

Aan: ‘[(10)(2e) @xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf vooraankondiging Al en A3

Oye)

Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

JL

(STOP) HELING

www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: Mail Delivery System <[____(10)(e) |@mx3.minvenj.nl>
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:43

Aan: [[cioy@a) ],fe410)2e) + BD/DGSB/DIFC/ACF

Onderwerp: Onbestelbaar: Eerste kolom - pdf vooraankondiging A1 en A3

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of

groepen:

(1)2e) @xnloverheid.n|
Er is een probleem opgetreden tijdens het bezorgen van het bericht naar dit e-

mailadres. Probeer het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met de helpdesk.

De volgende organisatie heeft uw bericht geweigerd: [2a00:51c0::5fd7:b9ad].

Van: [(ioyzei_],(fme410)(2e)_]- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:43

Aan: (10)(2e)
- BD/DGSB/DJFC/ACF <_(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <[(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: RE: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.

Hoi,

Bij mij gaat het wel goed. Ik stuur ze door.

Groetjeas,

Lamze Toad (1020 _|
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nt 

De extensie van mijn mailadres is gewijzigd van @minvenj.ni in @minjenv.nl

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

cPgey (foy(2e)

[oye) }@minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenv
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Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: [(aoyae}_|,(2810)(2e)_]-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:44

Aan: (10)(2e) - BD/DGSB/DJFC/ACF ¢[_(10)(2e)_ Bminjenv.nl>

C: [(10)(2e) @xnloverheid.nl' <[(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: RE: pdffbestanden kunnen niet worden verstuurd naar Xerox.

Ah, nee toch niet.

Ik probeer het nog even 1 voor 1.

(4020) _| (10)(24 _(10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

VN

(STOP) HELIN
www.stopheling-nl

sterie van Justitie ei

Directoraat-Generaal Politie,

 
 

i!)
Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
(aro)

(oye) Pini

  

 

 

Van: [_oyze)_],f910)(2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:45

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(19)(2e) @xnloverheid.nl>
Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf vooraankondiging Al

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

JD
STOP) HELING

‘www.stopheling.nl
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Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

opgd___t9@9_)

[___110)2)_J@minjenv.nI

www. riksoverheid ni/jenyv
 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: | (10)(2e) |,(m2H0y2e) _|- BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:46

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf vooraankondiging A3

(10)(2e) (ove)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld

STOP) HELING
www.stopheling.nl

 ig
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

opgdhize)
[Lttoy20) }@minjenv.nl

www. rijksoverheid ni/jenv
 
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
 

 

Van: [(oy2ey_],feoy2e)_]-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:47

Aan:
'[(10)(2e)

@xnloverheid.nl' <(19)2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf inleverpunt met logo A1

(10)(2e) (10)(2e)

Projectleider heling, geweld onder invloed en wapengerelateerd geweld
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HELING
www. stopheling.nl

 
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfrarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

ibe) (Covey

(10)(2e) I@minjenv.nl

www. rijksoverheid.ni/jenv

 

Van: [ (oye) |,(20(2e) + BD/DGSB/DJFC/ACF

Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:47

Aan: [(10)(2e)@xnloverheid.nl' <{(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf inleverpunt met logo A2

aoe Troe] coreer_]
Projectleider heling, geweld onder invioed en wapengerelateerd geweld

Jez,

(STOP HELING
weww.stopheling.nl 
 
  ighei
Directoraat-Generaal Politie, Straffen en Beschermen

Afdeling Aanpak High Impact Crimes

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

 

   “padcoe)

[ito2e)  @minjenv.nl

www.rijksoverheid.ni/jenv

 

  

 

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

 

Van: |_(10)(26) |,(@H10)(2e)_|-BD/DGSB/DJFC/ACF
Verzonden: woensdag 15 september 2021 09:48

Aan: [(10)2e)@xnloverheid.nl' <{[(10)(2e) @xnloverheid.nl>

Onderwerp: FW: Eerste kolom - pdf inleverpunt met logo A3
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