
Beste buurtbewoners,

Woninginbraak is een ernstig misdrijf, dat een grote negatieve impact heeft op de slachtoffers en hun
omgeving.  De  politie  doet  er  samen  met  haar  partners,  waaronder  onder  meer  gemeenten  en
woningcorporaties, alles aan om deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.

Potentiële inbrekers profiteren van het feit dat veel mensen tijdens de feestdagen van huis zijn. De
politie surveilleert regelmatig om inbraken en diefstallen uit woningen tegen te gaan en daders op te
sporen. Het is echter ook belangrijk dat u zelf de kans op een inbraak zo klein mogelijk maakt. In deze
brief vindt u een aantal preventietips, die u eenvoudig kunt toepassen.

Wees alert en bel de politie

Alleen samen met u kan de politie criminaliteit  aanpakken. Wij hebben uw hulp hard nodig bij  de
opsporing  van  misdrijven.  Ziet  u  iets  verdachts  in  uw  omgeving?  Een  vreemde  auto,  vreemde
personen  of  een  andere  situatie  die  u  niet  vertrouwt?  Noteer  dan  zoveel  mogelijk  details,  zoals
kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de
politie.

In een acute noodsituatie kunt u het alarmnummer 112 bellen. Aan de hand van de melding wordt de
inzet bepaald. U begrijpt dat op een melding "er wordt nù ingebroken" anders gereageerd wordt dan
op "er is afgelopen nacht ingebroken".

Ook als er bijvoorbeeld een vreemde auto regelmatig door de wijk rijdt en de chauffeur bijzonder veel
aandacht  heeft  voor  bepaalde woningen.  Geef  dit  dan toch even door via  0900 -  8844.  Mogelijk
voorkomen we er samen een inbraak mee.

Is er bij u ingebroken?

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet.
De politie  kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren.  Ook kan met uw aangifte een
aangehouden  verdachte  vervolgd  worden.  Uiteraard  kunt  u  voor  uw  aangifte  terecht  op  het
politiebureau. Kijk voor openingstijden op www.politie.nl.

Meer informatie over woninginbraakpreventie?

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html en www.politiekeurmerkveiligwonen.nl.

Wij wensen u gezellige Carnavalsdagen!

Geef inbrekers ook tijdens de Carnaval geen kans!          

Als er wordt ingebroken of u ziet verdachte omstandigheden,
neem dan contact op met de politie via 112 bij spoed of heterdaad

of achteraf via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

http://www.politiekeurmerkveiligwonen.nl/
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html


Speciale tips voor de Carnavalsdagen/ voorjaarsvakantie

 Geef  u  woning  een  bewoonde  indruk:  laat  de  verlichting  in  huis  branden  door  bijvoorbeeld
tijdschakelaars te gebruiken.

 Als u besluit uw huis te versieren met vlaggen en dergelijke, zorg dan dat er een extra oogje in het zeil
gehouden wordt. Inbrekers leiden hieruit af dat u Carnaval bent vieren. Vraag bijvoorbeeld uw buren om
tijdens uw afwezigheid uw huis extra in de gaten te houden.

 Laat een contactpersoon weten waar u te bereiken bent.

 Zorg ervoor dat de contactpersoon in geval van nood in uw woning kan (reservesleutel).

 Zorg  voor  een  goede  verlichting  aan  de  voor-  en  achterzijde  van  uw  huis  (bij  voorkeur  met
bewegingsmelders). Inbrekers werken graag ongestoord in het donker.

 Sluit  ramen  en  deuren  zorgvuldig.  Draai  de  deur  altijd  op  het  nachtslot  en  gebruik  ook  andere
aanwezige sloten. Sluit de ramen af met één of meerdere afsluitbare raamboompjes.

 Sluit uw tuin en uw schuur goed af.

 Laat geen opstapjes in de tuin staan, zoals ladders of vuilcontainers. Inbrekers gebruiken deze om
bijvoorbeeld op het dak te klimmen.

 Laat geen onbekenden met u meelopen in het trappenhuis of de hal van een flat en open vanuit uw
woning niet voor onbekenden de centrale toegangsdeur van een pand.

Algemene checklist inbraakpreventie

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) (zie 
www.politiekeurmerk.nl). 

 Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot. Sommige inbrekers kunnen deze van buitenaf gebruiken 
om uw deur open te maken (d.m.v. gaatjes boren).

 Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.

 Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime’ plaatsen.

 Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Dit maakt inbreken extra gemakkelijk bij  verlies van uw
sleutels.

 Plaats waardevolle spullen zoals laptops, dure telefoons en flatscreens, maar ook uw handtas, uit het
zicht van voorbijgangers.

 Zorg voor voldoende buitenverlichting en snoei wilde begroeiing. 

 Vermeld niet op internet dat u aan het hossen of op vakantie bent. Ook dieven kijken mee. Scherm
persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. 

 Laat uw post achter de deur weghalen en leg deze uit het zicht. 

 Hang geen afwezigheidsbriefje op uw deur.

 Ga voor meer preventietips naar http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
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