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Onderwerp
Uitnodiging informatiebijeenkomst digitaal opkopersregister (DOR)

Geachte heer, mevrouw,
Onlangs bent u geïnformeerd over de aanpak van heling en de vooraankondiging van de geplande
informatieavonden. Via deze brief ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten op 7 of 8
oktober 2014 bij Van der Valk in Hengelo. U kunt zelf bepalen welke datum voor u het beste uitkomt.
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over het digitale opkopersregister (DOR) en de aanpak
heling in algemene zin. U krijgt via het reeds opgegeven emailadres uw account en inlogcodes, zodat
u voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten alvast kennis kunt maken met het DOR.
Als bijlage van deze brief is een sticker van het DOR bijgesloten om zichtbaar te maken dat uw bedrijf
is aangesloten bij het DOR.
Doelgroep
De informatieavond is bedoeld voor ondernemers in Twente, die tweedehands goederen inkopen,
innemen of inruilen. Deze handelaren zijn namelijk verplicht om een in- en verkoopregister bij te
houden. Bij de aanpak heling starten we in eerste instantie met de goudopkopers, telefoonwinkels,
juweliers en pandjeshuizen. Uit onze databestanden van opkopers in Twente blijkt dat u tot deze
doelgroep behoort.
Programma
De avond wordt georganiseerd door de 14 Twentse gemeenten in samenwerking met de politie en het
Openbaar Ministerie. Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
21.15 uur
21.30 uur

Inloop met koffie en thee
Welkomstwoord door burgemeester Stegers van Tubbergen
(portefeuillehouder woninginbraken: aanpak heling)
Uitleg digitaal opkopersregister (DOR) door projectleider Han van Nes
(politie Oost Nederland)
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Afsluiting met een drankje

Locatie
Hotel van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN in Hengelo

Aanmelding
Wij verzoeken u om u voor de informatieavonden per e-mail aan te melden, graag voor 6 oktober a.s.
Geeft u a.u.b. ook aan op welke dag u de informatieavond wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden bij de
coördinator Integrale Veiligheid, ……………………………….

Ik hoop u van harte te verwelkomen op 7 of 8 oktober.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester van ……

