
Woon

Woninginbraken komen regelmatig voor 
in Nederland. Vaak komt dat doordat een 
inbreker de gelegenheid krijgt; een deur die 
in de haast niet op slot is gedraaid of een 
vergeten openstaand raam. Een inbraak 
heeft een grote impact en veroorzaakt niet 
alleen materiële schade, maar vaak ook 
emotionele schade. Je vraagt je af: “Ben ik 
nog wel veilig in mijn eigen huis? 
Kan ik nog wel iemand vertrouwen?” 
De politie en de gemeente willen er samen 

met u voor zorgen dat de kans op een 
woninginbraak kleiner wordt en dat u zich 
veilig voelt in uw woonomgeving.

Spelregels
Hang deze poster goed zichtbaar voor uw 
raam van 9 t/m 13 oktober 2017 en maak 
kans op een gratis onafhankelijk advies over 
de veiligheid van uw woning. Uw woning 
wordt dan van binnen en buiten op veiligheid 
gecontroleerd en u krijgt advies over de 
maatregelen die u kunt nemen zonder dat 
hier per se hoge kosten aan verbonden zijn.

Win  een  gratis  advies

Win een advies in de week 
van de veiligheid van 
9 t/m 13 oktober

veiliger

*Het advies is gratis. Als u maatregelen wilt nemen (niet 
verplicht), dan zijn deze voor uw eigen rekening. De winnaar 
ontvangt uiterlijk 31 oktober 2017 een brief. Op basis van 
een WOZ-lijst van alle woningen van de gemeente trekken 
we willekeurig per kern een nummer. Dit correspondeert 
met een adres. Heeft het specifieke nummer (bv regel 
10 correspondeert met Kerkstraat 8) een poster voor het 
raam, dan wint dit adres de prijs. Hangt er geen poster, dan 
benaderen we de woning van regel 11, enz.



inbraak 2.0

Niemand zal een briefje op de deur plakken met de tekst: “Wij zijn op vakantie.” Maar op 
bijvoorbeeld Facebook en Twitter gebeurt dat voortdurend. Ook al staat uw adres er niet bij, voor een 
digitaal begaafde dief is dat vaak wel te achterhalen. Kondig uw vakantie daarom niet prominent aan 
op social media. En zorg dat u nooit automatisch uw locatie deelt bij het plaatsen van een bericht. 
Ook tijdens een avondje uit kunnen inbrekers uw huis weten te vinden.

uniek sieraad? 

Bewaart uw waardevolle bezittingen in uw 
huis? Dan is het nuttig om die te merken en 
te registreren. Voorzie de spullen van uw 
postcode en huisnummer (eventueel met 
de toevoeging ‘NL’). Dan zijn ze voor die-
ven een stuk minder interessant. En kunnen 
ze bovendien weer worden terugbezorgd 
als de politie ze ergens aantreft. Gebruik 
hiervoor een speciale merkset of graveer-
pen. Door een sticker op uw deur kunt u 
bovendien duidelijk maken dat uw spullen 
gemerkt zijn. Dat werkt preventief.

Dubbel waaks

Veel mensen denken dat ze 112 alleen 
kunnen bellen als bij wijze van spreken het 
bloed aan de muur zit. Maar dat is niet zo. 
Het nummer is er ook om een verdachte 
situatie te melden, dan kan de politie snel 
ter plekke zijn en de misdaad misschien 
nog voorkomen. Let dus goed op als u 
door uw wijk loopt, fietst of rijdt. Noteer 
eventueel het kenteken en het type 
van het verdachte voertuig. 
Probeer zoveel mogelijk 
concrete aanwijzingen 
door te geven.

Aangifte doen...?

Jazeker! Het is altijd goed om aangifte te 
doen van een inbraak. Dit is de start van 
elk strafrechtelijk onderzoek. Hoe eerder de 
politie ter plekke is, hoe groter de pakkans. 
Een zo uitgebreid mogelijk signalement 
geven is heel belangrijk. De politie kan dan 
snel beginnen met een buurtonderzoek. 
Meteen contact zoeken met de 
politie is altijd aan te raden, zelfs 
bij alleen een vermoeden dat 
iemand iets van plan is. Ook 
het voorbereiden van een 
woninginbraak is strafbaar.

Handige hengelaars

Misschien dat inbrekers goede vissers 
zouden zijn, want hengelen is en blijft 
een populaire manier van inbraak. Een 
voordeur die niet op slot gedraaid is, kan 
een inbreker vrij simpel openen door te 
hengelen. De inbreker opent de deur dan 
door via de brievenbus met een haakje de 
deurkruk aan de binnenkant te bewegen.

Wat kunt u doen tegen hengelaars?

draai altijd uw deur op slot 
en verwijder de sleutel

Vervang de hendel van de deur 
door een draaiknop

Plaats een speciale kap over uw 
brievenbus aan de binnenkant van 
de deur.

Kondig uw vakantie niet        
   prominent aan op social media!

even luchten

Een openstaand raam heeft een grote 
aantrekkingskracht op inbrekers. Nu kunt u 
de slaapkamers natuurlijk potdicht houden, 
maar vooral in de zomer wilt u de boel ook 
wel eens luchten. Met een kierstandhouder 
op uw ramen houdt u inbrekers buitenshuis. 
Kan iemand bij uw huis naar boven 
klauteren via een aanbouw of regenpijp? 
Beveilig de ramen en kozijnen op de eerste 
verdieping dan extra goed! Vraag een 
slotenmaker om advies.

gelegeheidsinbraak

De gelegenheid maakt de dief. Cliché, 
maar waar: in 80 tot 90 procent van de 
gevallen gaat het om een ‘gelegenheids-
inbraak’. Veel inbrekers zoeken hun buit 
dichtbij huis en blijven in hun eigen wijk. 
Verklein daarom de gelegenheid zoveel 
mogelijk. Door goede verlichting en door 
degelijk hang- en sluitwerk. Want inbrekers 
houden er helemaal niet van om gezien of 
vertraagd te worden.

in 90% van de 
gevallen gaat het 
om een gelegen-
heidsinbraak

Wij zijn op vakantie!Groetjes!


