
 
 

    

CCOOMMMMUUNNIITTYY  SSAAFFEETTYY  PPRREECCIINNCCTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
MMEEEETTIINNGG  MMIINNUUTTEESS  

  2277//0033//22001166  
1100::0000aamm,,  BBrriieeffiinngg  RRoooomm,,  MMaarroouubbrraa  PPoolliiccee  SSttaattiioonn  

  
  
AAGGEENNDDAA  IITTEEMM  
  

  
DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

  
AACCTTIIOONN  

  NNSSWW  PPoolliiccee  FFoorrccee  ––  EEaasstteerrnn  BBeeaacchheess  
LLAACC  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  KKaarreenn  MMccCCaarrtthhyy  
CCoonnssttaabbllee  AAnnddrreeww  CCaarrtteerr  ((CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn))  
SSeerrggeeaanntt  NNeerriiddaa  PPiillllaayy  ((CCrriimmee  CCoo--OOrrddiinnaattoorr))  
IInnssppeeccttoorr  CChhrriiss  WWhhaalllleeyy  
NNeellllyy  SSIINNHHAA  ((MMuullttiiccuullttuurraall  LLiiaaiissoonn  OOffffiicceerr))  
IInnssppeeccttoorr  SSttaacceeyy  MMaalloonneeyy  

LLaa  PPeerroouussee  CCaarrooll  AAbbeellaa,,  JJaayyaassoouurriiaahh,,    

  RRaannddwwiicckk  TToouurriissmm    LLyynnddaa  NNeewwmmaann  

  NNeeiigghhbboouurrhhoooodd  wwaattcchh  AAnnddrreeww  RRooddyyhhoouussee  

  KKiinnggssffoorrdd  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee  PPeetteerr  SSCCHHIICCKK  

  CCooooggeeee  PPrreecciinncctt  RRoonnaa  WWaaddee  

  MMiicchhaaeell  DDaalleeyy  KKaarreenn  BBrroowwnnee  
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11..  WWEELLCCOOMMEE  
  

CChhaaiirr  &&  WWeellccoommee  bbyy    SSuuppeerriinntteennddeenntt  KKaarreenn  MMccCCaarrtthhyy  

22..  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  OOFF  
MMIINNUUTTEESS  OOFF  PPRREEVVIIOOUUSS  
MMEEEETTIINNGG  
    

PPoosstteedd  oonn  tthhee  EEaasstteerrnn  BBeeaacchheess  LLAACC  
iinnttrraanneett  ppaaggee  
  

  
  

33..  AACCTTIIOONNSS  AARRIISSIINNGG  
FFRROOMM  PPRREEVVIIOOUUSS  
MMIINNUUTTEESS  

DDiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  mmaaiill  tthheefftt  aanndd  
rreettaaiill  iinncciiddeennttss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  mmoonntthhss  

    

44..  RREEVVIIEEWW  OOFF  CCUURRRREENNTT  
DDAATTAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      
  
  
  
  
  

CCrriimmee  DDaattaa  RReevviieeww  ––  RReessuullttss  aass  
ddiissccuusssseedd      
  
  IInnjjuurryy  aanndd  FFaattaall  CCrraasshheess  
  SSppeeeeddiinngg  OOffffeenncceess  
  DDUUII//PPCCAA  OOffffeenncceess  
  LLiicceennccee  OOffffeenncceess  
  SSeeaattbbeelltt//HHeellmmeett  OOffffeenncceess  
  OOtthheerr  DDrriivviinngg  OOffffeenncceess  
  BBrreeaakk  &&  EEnntteerr  ––  DDwweelllliinngg  
  SStteeaall  FFrroomm  DDwweelllliinngg  
  BBrreeaakk  &&  EEnntteerr  ––  NNoonn  DDwweelllliinngg  
  MMaalliicciioouuss  DDaammaaggee  
  SSttoolleenn  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  
  SStteeaall  FFrroomm  MMoottoorr  VVeehhiiccllee  
  SStteeaall  FFrroomm  RReettaaiill  SSttoorree  
  AAssssaauulltt  ((NNoonn  DDVV))  

IInnjjuurryy  aanndd  FFaattaall  CCrraasshheess  ––  LLeessss  tthhaann  BBuussiinneessss  PPllaann  
TTaarrggeett  aanndd  lleessss  tthhaann  ssaammee  ppeerriioodd  llaasstt  yyeeaarr..      
  
SSppeeeeddiinngg  OOffffeenncceess  ––  MMoorree  ddeetteeccttiioonnss  ffrroomm  llaasstt  yyeeaarr  
mmoosstt  lliikkeellyy  dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  pprreesseennccee  
aanndd  mmuullttiippllee  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  bbyy  EEaasstteerrnn  BBeeaacchheess  
LLooccaall  AArreeaa  CCoommmmaanndd  aanndd  tthhee  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  uunniitt  
  
DDUUII//PPCCAA  OOffffeenncceess  ––  MMoorree  ooffffeenncceess  ddeetteecctteedd  ffrroomm  
llaasstt  yyeeaarr  mmoosstt  lliikkeellyy  dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  ppoolliiccee  
pprreesseennccee,,  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  aanndd  RRBBTT  ssttaattiioonnss  bbeeiinngg  
ccoonndduucctteedd  rreegguullaarrllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommmmaanndd..  
LLiicceennccee  OOffffeenncceess  ––  MMoorree  ooffffeenncceess  ddeetteecctteedd  ffrroomm  
llaasstt  yyeeaarr  mmoosstt  lliikkeellyy  dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  ppoolliiccee  
pprreesseennccee,,  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  aanndd  RRBBTT  ssttaattiioonnss  bbeeiinngg  
ccoonndduucctteedd  rreegguullaarrllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommmmaanndd..  
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  RRoobbbbeerryy  
  SStteeaall  FFrroomm  PPeerrssoonn  
  AAllccoohhooll  rreellaatteedd  ccrriimmee  
  DDoommeessttiicc  rreellaatteedd  ooffffeenncceess  

SSeeaattbbeelltt//HHeellmmeett  OOffffeenncceess  --  MMoorree  ooffffeenncceess  ddeetteecctteedd  
ffrroomm  llaasstt  yyeeaarr  mmoosstt  lliikkeellyy  dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  ppoolliiccee  
pprreesseennccee,,  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  aanndd  RRBBTT  ssttaattiioonnss  bbeeiinngg  
ccoonndduucctteedd  rreegguullaarrllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommmmaanndd  
  
OOtthheerr  DDrriivviinngg  OOffffeenncceess  ––  MMoorree  iinncciiddeennttss  ooff  ootthheerr  
ttrraaffffiicc  ooffffeenncceess  ffrroomm  ssaammee  ppeerriioodd  llaasstt  yyeeaarr,,  mmoosstt  lliikkeellyy  
dduuee  ttoo  iinnccrreeaasseedd  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  pprreesseennccee  aanndd  
iinnccrreeaasseedd  ttrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss..  
      
BBrreeaakk  &&  EEnntteerr  --  DDwweelllliinngg  ––  IInnccrreeaassee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  
ppeerriioodd  llaasstt  yyeeaarr..    TTrraacckkiinngg  wweellll  bbeellooww  bbuussiinneessss  ppllaannss..  
  
SStteeaall  FFrroomm  DDwweelllliinngg  ––  TTrraacckkiinngg  aabboovvee  bbuussiinneessss  
ppllaann  aanndd  lleessss  tthhaann  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
BBrreeaakk  &&  EEnntteerr  ––  NNoonn  DDwweelllliinngg  --  TTrraacckkiinngg  bbeellooww  
bbuussiinneessss  ppllaann,,  iinnccrreeaassee  ffrroomm  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
MMaalliicciioouuss  DDaammaaggee  ––  TTrraacckkiinngg  bbeellooww  bbuussiinneessss  ppllaann,,  
ddeeccrreeaassee  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..    
  
SSttoolleenn  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  ––  TTrraacckkiinngg  bbeellooww  bbuussiinneessss  
ppllaann,,  ddeeccrreeaassee  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
SStteeaall  FFrroomm  MMoottoorr  VVeehhiiccllee  ––  TTrraacckkiinngg  wweellll  bbeellooww  
bbuussiinneessss  ppllaann  aanndd  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  sstteeaall  ffrroomm  mmoottoorr  
vveehhiiccllee  ooffffeenncceess  ccoommppaarreedd  ttoo  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..    
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SStteeaall  ffrroomm  RReettaaiill  SSttoorree  ––  TTrraacckkiinngg  aabboovvee  bbuussiinneessss  
bbuussiinneessss  ppllaann,,  sslliigghhtt  iinnccrreeaassee  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
AAssssaauulltt  ((NNoonn  DDVV))  ––  TTrraacckkiinngg  bbeellooww  bbuussiinneessss  ppllaann,,  
sslliigghhtt  iinnccrreeaassee  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
RRoobbbbeerryy  ––  TTrraacckkiinngg  wweellll  bbeellooww  bbuussiinneessss  ppllaann,,  
iimmpprroovveemmeenntt  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  
  
SStteeaall  FFrroomm  PPeerrssoonn  ––  TTrraacckkiinngg  bbeellooww  bbuussiinneessss  ppllaann,,  
lleessss  tthhaann  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ttrreennddss..  

77..  PPOOLLIICCEE  IINNIITTIIAATTIIVVEESS    
••  MMaaiill  tthheefftt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aa  pprriimmaarryy  

ttaarrggeett  ffoorr  CCrriimmee  PPrreevveennttiioonn  OOffffiicceerrss  
iinn  22001177  wwiitthh  ccoonnttiinnuuiinngg  ppuubblliicc  
aawwaarreenneessss  ccaammppaaiiggnnss  aanndd  lliiaaiissiinngg  
wwiitthh  RRaannddwwiicckk  CCoouunncciill  aanndd  rreeaall  
eessttaattee  aaggeennttss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  
ccoommiinngg  mmoonntthhss  

••  TTrraaffffiicc  ooppeerraattiioonnss  bbyy  EEaasstteerrnn  
BBeeaacchheess  TTrraaffffiicc  OOffffiiccee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommmmaanndd  aanndd  tthhee  
HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  CCoommmmaanndd  ttoo  bbee  
lliiaaiisseedd  wwiitthh  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aarreeaass  
iiddeennttiiffiieedd  aass  hhaavviinngg  ttrraaffffiicc  iissssuueess  aanndd  
ccoommppllaaiinnttss..    PPrroo--aaccttiivvee  ppaattrroollss  ooff  
‘‘TThhee  LLoooopp’’  aarreeaa  iinn  LLaa  PPeerroouussee  aanndd  
YYaarrrraa  BBaayy  ttoo  bbee  rreegguullaarrllyy  ccoommpplleetteedd  

AAss  ddiissccuusssseedd  iinn  mmeeeettiinngg..  
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ttoo  ddeetteerr  aannttii  ssoocciiaall  ddrriivviinngg  aanndd  
bbeehhaavviioouurr  iinn  tthheessee  aarreeaass..  ..  

••  MMeeeettiinnggss  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoouussiinngg  NNSSWW  oonn  aa  
wweeeekkllyy  bbaassiiss  ttoo  iiddeennttiiffyy  pprroobblleemmaattiicc  
tteennaannttss  aanndd  llooccaattiioonnss  ooff  ccoonncceerrnn  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  aannttii  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr  aanndd  
ccrriimmee..    MMOOUU  rreeqquueessttss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  
aasssseesssseedd  aanndd  pprroocceesssseedd  ttoo  aassssiisstt  
wwiitthh  tthhee  eevviiccttiioonn  ooff  pprroobblleemmaattiicc  
tteennaannttss..  

••  HHiigghh  VViissiibbiilliittyy  PPaattrrooll  TTeeaamm  ttoo  bbee  
ddeeppllooyyeedd  ttoo  hhoott  ssppoott  aarreeaass  wwiitthhiinn  tthhee  
ccoommmmaanndd  ttoo  pprrooaaccttiivveellyy  ttaarrggeett  aanndd  
ppoolliiccee  mmaajjoorr  ccrriimmee  ccaatteeggoorriieess  aanndd  
rreecciiddiivviisstt  ooffffeennddeerrss..  

••  SSaaffeettyy  aauuddiittss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  
ccoommpplleetteedd  aatt  rreettaaiill  ssttoorreess  wwhhiicchh  
hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  rreeppeeaatt  
vviiccttiimmss  ooff  ccrriimmee..      

••  AAtttteennddaannccee  aatt  llooccaall  pprreecciinncctt  
mmeeeettiinnggss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  ccoommiinngg  
mmoonntthhss  
  

88..  OOTTHHEERR//  GGEENNEERRAALL  
BBUUSSIINNEESSSS  
  

    
CCoommppllaaiinnttss  ffrroomm  rreessiiddeennttss  aatt  LLaa  PPeerroouussee  iinn  
rreellaattiioonn  ttoo  aannttii  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr  bbyy  sscchhooooll  
cchhiillddrreenn  tthhrroowwiinngg  ssttoonneess  aatt  bbuusseess  aanndd  tthhee  

IInnccrreeaasseedd  ppaattrroollss  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  pprroobblleemm  aarreeaass..      
FFuuttuurree  HHVVPP  ppaattrroollss  ttoo  ttaarrggeett  ppoossssiibbllee  ooffffeenncceess  aanndd  
aannttii  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr  iinn  tthhee  aarreeaa..    
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99..  NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG  JJuunnee  22001177  @@  MMaarroouubbrraa  PPoolliiccee  SSttaattiioonn,,  

ddaattee  ttoo  bbee  aannnnoouunncceedd..  
  

  

 

mmaalliicciioouuss  ddaammaaggee  ooff  bbuuss  sshheelltteerrss  iinn  tthhee  
aarreeaa..  
IInnccrreeaassee  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  EEaasstteerrnn  
BBeeaacchheess  EEyyeewwaattcchh    FFaacceebbooookk  ppaaggee  

TTaarrggeettiinngg  cchhiillddccaarree  cceennttrreess,,  lliibbrraarriieess,,  sscchhoooollss  aanndd  
ootthheerr  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviicceess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  
ooff  tthhee  EEyyeewwaattcchh  ppaaggee..  


