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Controle bij vijf autosloopbedrijven op Lage 
Weide 

 
De gemeente, politie en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht hebben woensdag 9 september een 
gezamenlijke controle uitgevoerd bij vijf autosloopbedrijven op industriegebied Lage Weide. Er werden twee 
gestolen voertuigen en diverse gestolen auto-onderdelen gevonden. Ook bleek de brandveiligheid in geen 
van de panden op orde, waardoor op een aantal plaatsen onveilige situaties waren ontstaan. De milieudienst 
RUD constateerde in alle panden overtredingen. Ook is in totaal zo’n 3500 kg aan autobanden afgevoerd die 
in de openbare ruimte waren gedumpt. Er zijn vier aanhoudingen verricht.  
 
De controle was gericht op de naleving van de wet- en 
regelgeving door de bedrijven, waaronder die voor 
milieu. Door de samenwerking tussen de verschillende 
partijen ontstaat een vollediger beeld van wat zich in 
een onderneming afspeelt en kan de overheid 
slagvaardiger optreden. Hiermee werkt de gemeente, 
samen met u, aan een gezond ondernemersklimaat op 
bedrijventerreinen. 
 
Melden 
Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en 
veiligheid op het bedrijventerrein? Dan kunt u het 
volgende doen: 
 
• Bel 0900-8844 als u informatie heeft voor de politie 

(bijvoorbeeld een getuigenverklaring) of een vraag 
heeft of contact wil met uw wijkagent. Melden en 
uploaden van foto’s of filmpjes kan ook op 
www.politie.nl.  

• Bel 112 als iets gevaarlijk is, als er levens op het 
spel staan, of als u een misdrijf ziet gebeuren. 
Kortom, als elke seconde telt. Bel ook 112 als u 
een verdachte situatie ziet, zoals voorbereidingen 
voor een inbraak. U vergroot hiermee de pakkans.   

• Voor het melden van een ongewoon voorval of 
een milieuklacht, neem contact op met de RUD via 
0800 – 0225510. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar. 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wijkbureau West via telefoonnummer 14 030 of 
west@utrecht.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thijs Binneveld, 
Gebiedsmanager Veiligheid Utrecht West 
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