
Geachte Leden van de Raad, 

  
Het Platform Detailhandel Nederland heeft per brief van 12 maart uw steun gevraagd in de strijd tegen de rooftas. U kunt winkeliers 

steunen door de rooftas en andere hulpmiddelen voor winkeldiefstal te verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  
  

Veel gemeenten hebben al positief gereageerd door het "rooftas"-artikel op te nemen in de APV. Lichtende voorbeelden zijn Oud-

Beijerland en Helmond. Oud-Beijerland heeft niet alleen de rooftas verboden, maar is ook een voorlichtingscampagne gestart. De 
campagne versterkt de samenwerking tussen politie en winkeliers in de strijd tegen dieven met een rooftas. Ook Helmond is 

positief. Bovendien is niet alleen deze gemeente enthousiast maar ook de volledige regio Brabant-Zuid-Oost. Brieven van de 
Brabantse en Zuid-Hollandse gemeente zijn bijgevoegd. 

  

Van u hebben wij echter nog geen reactie ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs, indien u alsnog zou berichten. Bijgaand ontvangt 
u de brief met bijlage van het Platform Detailhandel Nederland. 

  
Met vriendelijke groeten, 

Sander van Golberdinge 

Secretaris Winkelcriminaliteit 
PLATFORM DETAILHANDEL NEDERLAND 

  
T: 070 - 337 62 23 

M: 06 - 387 51 826 

F: 070 - 327 87 97 
E: sander@platformdetailhandel.nl 

www.platformdetailhandel.nl 
  

Het Platform Detailhandel Nederland organiseert 6 september 2007 voor de zevende maal zijn Manifestatie. Dit jaar staat de 
jaarlijkse bijeenkomst in het teken van de bereikbaarheid van winkels en de verkiezing Beste Binnenstad! 
  
De bijeenkomst vindt plaats op 6 september 2007  
in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag,  
van 15.30 tot 17.30 uur, met aansluitend een hapje en een drankje. 
  
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
  
DISCLAIMER 
Dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u onbedoeld dit 
bericht ontvangt, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht. Voor de door u ontvangen 
inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen. 


