
Van: Johanna Brons <anbrons@hetnet.nl> 
Verzonden: maandag 6 juli 2020 15:35
Aan: Gemeente Leusden <Gemeente@leusden.nl>
Onderwerp: Fwd: RE: Ref: 200630-PS186107788, meldformulier

Geachte Burgemeester en Raadsleden, 

Bijgaand de klacht die ik gemeld heb bij de Politie, ik verzoek u hier notie van te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
J. Brons 
---------- Oorspronkelijk bericht ---------- 
Van: NP - Regionaal Service Centrum - Politie - Noreply <noreply-politie-regionaal-service-
centrum@politie.nl> 
Aan: "anbrons@hetnet.nl" <anbrons@hetnet.nl> 
Datum: 30 juni 2020 om 20:15 
Onderwerp: RE: Ref: 200630-PS186107788, meldformulier 

Geachte mevrouw Brons,

Bedankt voor uw melding via www.politie.nl.
Vervelend dat u overlast ervaart. Wij vragen u over deze (stelselmatige) overlast van 
de horecagelegenheid contact op te nemen met de gemeente,
hiervan bij hen melding te maken. U vindt de contactinformatie middels deze link:  
https://www.leusden.nl/melding-doen.html 

Op het moment dat u geluidsoverlast ervaart, dus als er bijvoorbeeld 's avonds laat 
herrie is kunt u de politie bellen op 0900 - 8844.

Met vriendelijke groet,

A. de Leeuw
Politie | Regionaal Service Centrum
www.politie.nl
0900 8844

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Formulier vanuit www.politie.nl [verzonden door: anbrons@hetnet.nl] [ 
mailto:noreply-www@politie.nl] 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 20:00:52 
Aan: MDN - DROS - Afd Regionaal Service Centrum - LCC email 
Onderwerp: Ref: 200630-PS186107788, meldformulier 
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Referentienummer: 
200630-PS186107788 

Type formulier: 
meldformulier 

Ontvangen op: 
Jun 30, 2020 7:59:59 PM 

Onderwerp: 
Meldformulier 

Verzonden vanaf: 
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=acae862b-
2048-4239-9bea-aec6cd15db2f 

Beste collega,

Vanaf www.politie.nl is u een formulier toegestuurd.

De volgende gegevens zijn bij dit formulier vastgelegd:

Verzendinformatie

Referentie 200630-PS186107788 (s)

Naam formulier meldformulier

Bron van 
formulier

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/
meldformulier.html?sid=acae862b-2048-4239-9bea-aec6cd15db2f

IP adres afzender 86.93.21.14

Plaatsnaam 
gebruikt voor 
routering

Leusden

Informatie

Plaats voorval Leusden
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Melding bericht

20 jaar woon ik in Achterveld en ervaar ik ernstige overlast van de 
Hessenkar, nooit heb ik daarover geklaagd. Door ernstige 
gezondheidsklachten heb ik frisse lucht en een goede nachtrust 
nodig. Voorheen was het vooral op zaterdagnacht raam open, raam 
dicht en dat diversen keren per nacht. De Coronacrises was voor mij 
een zegen. Zaterdag schrok ik het lawaai begon weer. In het 
verleden hielden ze zich totaal niet aan de sluitingstijden, dus een 
groot deel van de nacht heel veel jongelui op straat die vaak 
stomdronken waren, ik hoef niet uit te wijden over de overlast die 
dat gaf. Ik verzoek u deze klacht in behandeling te nemen. Met 
vriendelijke groet, Mevrouw J. Brons

Naam J. Brons

Adres Hessenweg 188 i,

Postcode 3791 PN

Woonplaats Leusden

Telefoonnummer 06-53901639

Email anbrons@hetnet.nl

Met vriendelijke groet,
Beheer www.politie.nl

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.
Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan uw beheerder.

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 
bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 
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onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie 
gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de 
overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum 
Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd 
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis 
gesteld. 
--------------------------------------------------------------------- 
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