-------- Forwarded Message -------Subject:RE: Ref: 191227-PS217187619, contactformulier-wijkagent: lars-maarseveen
Date:Fri, 27 Dec 2019 16:26:16 +0000
From:Noreply Nationale Politie <Noreply-noreply@politie.nl>
To:info@optimalisatie.nl <info@optimalisatie.nl>
Geachte mevrouw/meneer,

Bedankt voor uw melding via www.politie.nl
Fijn dat u ook foto's bijgevoegd heeft, dat geeft een duidelijk beeld van de situatie.
Wij hebben uw melding doorgestuurd naar uw basisteam met het verzoek om u binnen twee werkdagen contact met u op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

Marjon van der Velden
Medewerker Intake & Service

Politie | Midden Nederland | DROS | RSC

Briljantlaan 3, 3523CD Utrecht
Postbus 8300, 3503RH Utrecht
T 0900-8844

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Formulier vanuit www.politie.nl [verzonden door: info@optimalisatie.nl] [mailto:noreply-www@politie.nl]
Verzonden: vrijdag 27 december 2019 17:13:25
Aan: MDN - DROS - Afd Regionaal Service Centrum - LCC email
Onderwerp: Ref: 191227-PS217187619, contactformulier-wijkagent: lars-maarseveen

Referentienummer:
191227-PS217187619
Type formulier: contactformulier-wijkagent
Ontvangen op: Dec 27, 2019 5:13:01 PM

1 of 2

Onderwerp: Lars Maarseveen
Verzonden vanaf:
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/03/larsmaarseveen.html?geoquery=utrecht&distance=5.0&sid=b56a107e-e339-4217-87b0c3da6776d52d
Beste collega,
Vanaf www.politie.nl is u een formulier toegestuurd.
Let op: bij dit formulier zijn 1 of meer bijlages verstuurd.
U kunt deze rechtstreeks inzien en downloaden via de bijgevoegde link(jes). Deze link is
slechts 8 dagen geldig. Als een bijlage geen link bevat, kunt u het downloaden via
mmd.politie.nl als u hiervoor bent geautoriseerd, of u kunt deze opvragen via RSC Midden
Nederland.
De volgende gegevens zijn bij dit formulier vastgelegd:

Verzendinformatie
Referentie

191227-PS217187619 (m)

Naam
formulier

contactformulier-wijkagent

Zaaknummer lars-maarseveen

Bron van
formulier

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/03/larsmaarseveen.html?geoquery=utrecht&distance=5.0&sid=b56a107ee339-4217-87b0-c3da6776d52d

IP adres
afzender

5.102.145.201

Informatie

2 of 2

Betreft

Melding levensgevaar bouw/rennovatie/sloop Springweg

Bericht

Bijgevoegd vindt u een melding bij de Gemeente Utrecht. Aangezien er
sprake is van spoed, ivm. voortdurende levensgevaar en daarbij een
verhoogd risico ivm. jaarwisseling, voor jonge mensen die bescherming
benodigen, wil ik bij deze ook bij de Politie een melding
indienen. Bijgevoegd vindt u de melding naar de gemeente, met alle
informatie en een email van een huisgenoot, i.z. met een van de
levensgevaarlijke situaties. Adres: Springweg ..., … te Utrecht Indien er
informatie is benodigd dan ben ik beschikbaar via
email: info@optimalisatie.nl.

