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Ermelo, 9 september 2014

Ermelo sluit zich als eerste gemeente aan bij zoekmachine voor gevonden
voorwerpen
Ermelo sluit zich als eerste gemeente aan bij www.iLost.nl, de online oplossing voor gevonden
voorwerpen. Via iLost is de kans groter dat de eigenaar zijn voorwerp terugkrijgt. De gemeente
legt hiermee de verantwoordelijkheid voor gevonden voorwerpen meer bij de vinder. Voor de
gemeente is de registratie van gevonden voorwerpen sneller te regelen.
Iedereen verliest wel eens zijn sleutels, portemonnee, identiteitsbewijs of een ander belangrijk
voorwerp. Voorheen konden inwoners en bezoekers van Ermelo dit melden bij de gemeente. Vanaf
september kunnen zij hun verloren voorwerp opzoeken op iLost.nl. Via iLost.nl kunnen zij anderen
ook laten weten wat ze kwijt zijn en waar en wanneer ze het verloren zijn. Een simpele en snelle
oplossing die 24 uur per dag bereikbaar is. In geval van diefstal moeten mensen aangifte doen bij de
politie.
Gevonden voorwerp
80% van de verloren voorwerpen wordt gevonden door organisaties. Dat zijn in het Ermelo vooral de
talloze instellingen voor gezondheidszorg, hotels, restaurants en recreatiebedrijven. Organisaties die
lid zijn van Ilost kunnen de gevonden voorwerpen snel en makkelijk op de website zetten. Mensen die
iets hebben verloren, kunnen online kijken of het gevonden is. Is dat het geval, dan haalt de verliezer
zijn gevonden voorwerp op of het wordt via iLost thuisbezorgd. De kracht van het systeem neemt toe,
naarmate meer organisaties lid worden van iLost. De gemeente hoopt dan ook dat andere Ermelose
bedrijven en instellingen zich ook aansluiten.
Sneller terug bij eigenaar
Particulieren die iets vinden, kunnen dit zelf ook heel gemakkelijk op iLost zetten. Meldt de eigenaar
zich niet binnen 1 jaar? Dan wordt het voorwerp eigendom van de vinder. Mensen die het voorwerp
niet thuis willen bewaren kunnen dit inleveren bij de gemeente. De gemeente publiceert het gevonden
voorwerp direct op iLost. Burgemeester André Baars: “Deze nieuwe werkwijze is veel simpeler en
sneller dan voorheen. Belangrijkste voordeel is dat, bij het gevonden voorwerp een foto wordt
geplaatst, waardoor de kans groter is dat het voorwerp terugkomt bij de eigenaar.”

Verantwoordelijkheid bij inwoners en organisaties
Sinds januari 2013 verzorgt de gemeente het beheer en de administratie van verloren en gevonden
voorwerpen. Voorheen was dit een taak van de politie. Met iLost wordt het voor de vinder en verliezer
eenvoudig om een gevonden voorwerp weer terug bij de eigenaar te krijgen. Burgemeester André
Baars: “We dagen inwoners en organisaties uit om gevonden voorwerpen zelf te registreren, met alle
voordelen van dien. Dat past in het tijdsbeeld en bij het eerlijke en gastvrije karakter van Ermelo.”

Noot voor de redactie:
Meer informatie over de invoering van iLost bij de gemeente Ermelo, bel met Wietze van der Schaaf,
hoofd afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 72 33.
Voor meer informatie over iLost kijk op www.ilost.nl of bel met Ronilla Snellen 06 – 53 44 98 45.
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