Inbrekers

pakken we samen!

In de donkere maanden neemt het aantal
inbraken in woningen toe. Onacceptabel,
vinden gemeente en politie. Daarom gaan
we samen met u de strijd aan tegen
inbrekers.
Extra ogen en oren
De politie en gemeente werken intensief
samen om inbraken te voorkomen en
de daders te pakken. Uw ogen en oren
zijn daarbij noodzakelijk. Ziet u iets
opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan
geen seconde en bel direct 112. Geeft
u de politie zoveel mogelijk informatie.
Mogen uw buren op u rekenen?

Ni ets ge zie n?

len
Al tij d we l wa t te ha

waar ik op
“Als inbreker weet ik
nkant van een
moet letten. De buite
Slecht hang- en
huis vertelt mij veel.
een kliko
sluitwerk, open ramen,
men, geen
of ladder om te klim
elk huis is wel
licht ’s avonds. En in
te vinden. Een
iets van mijn gading
en, bankpasjes,
portemonnee, sierad
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laptop, I-phone. Keuze

Bel de politie!

“Er was bij de buren

ingebroken en de
politie deed een buurt
onderzoek. Ik
vertelde dat ik niets
gezien had. Wel
had ik eerder in de we
ek een rode
auto zien rijden met
een gele deur en
de bestuurder had een
wit petje op.
De politie noteerde dat
. Later werd ik
gebeld. De politievrou
w vertelde dat
het kleine beetje inf
ormatie genoeg
was om de inbraak bij
de buren op te
lossen. De politie had
al eerder
deze auto gecontrolee
rd
en toen bleek dat er
een
inbreker in reed.”

Bel 112 wanneer u ziet dat er wordt
ingebroken of iets opvallends opmerkt.
Bel 0900-8844 voor minder dringende
zaken.

112, daar
va n g je
b o eve n
mee!

Voorkom inbraken
•

•

•

ki nd
Fo to’s va n on s kl ein

Beveilig uw woning volgens de normen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Een beveiligde woning vermindert
de kans op inbraken met 90% (www.
politiekeurmerk.nl).
Noteer de kenmerken (zoals
registratienummers) van uw
waardevolle spullen en maak er foto’s
van.
Doe uw voordeur en uw achterdeur
altijd op slot als u even niet thuis
bent of gaat slapen. Draai de sleutel
minimaal één keer om. Zo kunnen
inbrekers uw deur niet met een stukje
plastic openmaken. Haal de sleutel altijd
uit het slot. Sluit ook de ramen als u
weggaat.

M an op de op rit

oken. Dat is een
“Bij ons is laatst ingebr
zijn veel spullen
erg nare ervaring. Er
gelukkig allemaal
gestolen. Die worden
zekering. Maar de
vergoed door de ver
kleinkind, die op
foto’s van ons eerste
nden, krijgen we
de digitale camera sto
waren voor ons
nooit meer terug. Die
goud waard.”

•

“Vorige week was ik
in

de
tuin. Toen viel het mij
op dat er een man bij
de overburen op de

•

oprit liep. De buren
waren niet thuis.
Ineens zag ik de man
niet meer. Ik bleef in

•

de tuin staan kijken
en belde de politie.
Toen bleek dat er
was geprobeerd bij de
buren in te breken. De

•

•

politie dacht dat het
bij een poging was
gebleven omdat de
inbreker mij had zien
kijken.”

•

Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet
kunnen verstoppen. Snoei struiken of
haal ze weg. Plaats buitenlampen. Laat
geen spullen buiten staan die gebruikt
kunnen worden als klimattribuut.
Leg uw huissleutel nooit op een
geheime plek buiten uw huis.
Bijvoorbeeld onder een bloempot.
Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken
waar u uw sleutel verstopt.
Zorg dat je geld, sieraden of andere
dure spullen vanaf buiten niet kunt
zien. Leg ze het liefst in een kluis.
Heeft u waardevolle spullen in huis of
woont u afgelegen? Denk dan eens aan
een alarmsysteem of een kluis.
Komt u een paar dagen niet thuis? Zorg
dat uw huis eruitziet alsof er iemand
thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor
uw verlichting.
Zeg niet op uw voicemail dat u afwezig
bent. En schrijf niet op Facebook,
Twitter, Hyves of andere sociale media
dat u op vakantie gaat.
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