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ZIET U IETS VERDACHTS?  
BEL DE POLITIE!

Uit cijfers blijkt dat het aantal woningbraken tijdens de donkere wintermaanden toeneemt. De politie surveilleert 

daarom extra op inbraakgevoelig gebleken locaties en houdt voormalig woninginbrekers nauwlettend in de gaten. 

Daarnaast doet de Forensische Opsporing uitgebreid sporenonderzoek naar daders en hun gereedschap. Tenslotte 

pleiten politie en OM voor hogere straffen voor inbrekers.  

 

Wij zetten ons in om inbraak te voorkomen en daders te pakken, maar hebben uw hulp daarbij nodig. Met de  

volgende maatregelen verkleint u de kans op inbraak:  

 

•  Doe de voor- en achterdeur op het nachtslot voordat u gaat slapen en als u (even) weggaat. Sluit ramen -ook het  

wc-raam- en deuren goed af. Installeer goede sloten (bij voorkeur met het keurmerk Veilig Wonen). 

•  Zorg dat er geen klimmiddelen bij uw huis staan. Zet vuilcontainers en ladders weg of zet ze vast tegen de gevel.

•  Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot en leg deze niet achter de voordeur; vaak kunnen inbrekers via de 

brievenbus of door een ruitje in te tikken bij uw sleutel komen. 

•  Stel een tijdschakelaar in voor uw binnenverlichting en laat meerdere lampen branden als u even weg bent.  

Overweeg het aanbrengen van een lamp met een sensor bij de voordeur of in de tuin. Inbrekers staan niet graag in 

het licht!

•  Laat geen waardevolle goederen als een laptop, mobiele telefoon e.d. in het zicht liggen voor voorbijgangers. 

•   Registreer uw waardevolle goederen. Noteer merk-type-serienummers, bijzondere kenmerken (omschrijving) en 

maak eventueel foto’s van waardevolle goederen zoals sieraden. 

 

Inbreker aan het werk? Bel 112! 

Betrapt u iemand op heterdaad of gedraagt iemand zich voor u als ongewoon rond een woning, bel dan het alarm-

nummer 112! Let vooral op uiterlijke kenmerken zoals postuur, kleding en haardracht. Een goed signalement helpt de 

politie bij het zoeken naar de dader(s). Heeft u informatie over een woninginbraak of andere informatie waarvan u 

vindt dat het politieaandacht nodig heeft? Bel dan 0900-8844.   

 

 

Samen blijven we werken aan veiligheid!
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