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”het gebeurt nog te vaak dat
er wordt ingebroken”
Tijdens de donkere wintermaanden zijn woningen een geliefd doelwit voor inbrekers. Er zijn
minder mensen op straat, dus inbrekers kunnen gemakkelijker hun gang gaan. Wees daarom
oplettend, zowel ’s nachts als overdag!
Natuurlijk doet de politie er alles aan om de daders te pakken. Jammer genoeg kunnen wij vaak alleen
achteraf iets doen. U kunt zelf ook maatregelen nemen om de kans op woninginbraak te verkleinen.
Hieronder daarom een aantal tips:
- Doe de voor- en achterdeur op het nachtslot voordat u gaat slapen, maar ook als u even weg gaat.
Sluit ramen (ook het wc-raam) en deuren goed af. Installeer goede sloten (eventueel met het keurmerk ‘Veilig Wonen’). Vergeet niet het schuurtje in de tuin ook te voorzien van goede sloten!
- Controleer de woning op inbraakgevoelige plaatsen zoals de tuin, de achterdeur, ramen aan de
achterzijde, de voordeur en ramen aan de voorzijde.
- Houd uw sleutels bij u. Laat ze niet aan de binnenzijde van het slot zitten. Ook via de brievenbus
kunnen inbrekers bij uw sleutel komen. Doe ook geen labels met naam en adres aan uw sleutelbos
en leg ze niet op een ‘geheime’ plaats zoals onder de deurmat of in de bloembak.
- Overweeg het aanbrengen van een lamp met een sensor bij de voordeur of in de tuin. Dieven
staan niet graag in het licht.
- Stel een tijdschakelaar in voor uw binnenverlichting en laat meerdere lampen branden als u even
weg bent.
 - Plak geen briefjes op de deur bij afwezigheid en sluit uw gordijnen niet. Laat niet zien dat u
(even) weg bent. Spreek ook op het antwoordapparaat nooit in hoe lang u weg bent. Kies een
neutrale boodschap, zoals: “Ik ben op dit moment niet te bereiken, maar spreek iets in”.
- Zet waardevolle spullen uit het zicht. Gebruik registratiekaarten van de politie om waardevolle
spullen te registreren.
Ziet u iets verdachts? Bel 112!
U bent onze ogen en oren in de wijk. Ziet u iets wat niet in de haak is… of lijkt?
Bijvoorbeeld, iemand gedraagt zich verdacht rond een woning. Bel dan het alarmnummer 112. Let
vooral op kenmerken als geslacht, lengte, leeftijd, postuur, kleding, huidskleur, tatoeages, sieraden,
bril, baard of snor. Een goed signalement helpt de politie bij het zoeken naar de dader(s).
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Checklist veilig wonen
Zo voorkomt u inbraak.

Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag om advies bij een erkend Politie Keurmerk
Veilig Wonen-bedrijf. U vindt ze op www.politiekeurmerk.nl.
Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet.
Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
Haal de deursleutel uit het slot. Dit voorkomt het openen met hulpmiddelen.
Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af. U voorkomt extra schade.
Verstop geen sleutels buiten. De deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen’.
Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos.
Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
Berg waardevolle papieren en sieraden goed op. Huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur.
Zorg voor een bewoonde indruk. Houd gordijnen open, laat planten staan en gebruik
een tijdschakelaar voor de verlichting.
Zorg voor voldoende buitenverlichting. Inbraken gebeuren vaak vanaf de achterzijde
van de woning.
Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
Graveer postcode en huisnummer op waardevolle spullen.
Laat uw buren een oogje in het zeil houden.
Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.
Zorg dat inklimmen door tuinspullen onmogelijk is.
Noteer merk, type, serienummers, et cetera van apparatuur.
Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden.

Samen de inbreker de baas!
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