Woninginbraak - preventietips rondom de meivakantie
Bent u binnenkort met vakantie? Geef inbrekers geen kans!
De dagen zijn weer langer, maar voor inbrekers blijft er genoeg gelegenheid om ongezien hun
gang te gaan. De ervaring leert dat inbrekers tijdens vakanties vaker hun slag slaan. Het blijft dus
belangrijk dat u zelf alert blijft op woninginbraak.
Bent u binnenkort op vakantie, let dan extra op. Laat een bewoonde indruk achter door
bijvoorbeeld tijdschakelaars op lampen te installeren. Vraag goede buren of bekenden om de post
uit het zicht te leggen en een oogje in het zeil te houden.
Verdachte situatie? Bel 1-1-2
Blijft u thuis, blijf dan goed opletten in uw buurt. Ziet u iemand in de straat die er wellicht niet
thuishoort en mogelijk slechte bedoelingen heeft? Spreek diegene eens aan of bel 1-1-2. Inbrekers
verleggen vaak hun werkgebied als zij een oplettende buur tegenkomen!
Tips
U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak:

Laat als u van huis bent een bewoonde indruk achter. Maak bijvoorbeeld gebruik van
tijdschakelaars om de lampen aan en uit te laten gaan.

Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels niet in het slot zitten.

Leg waardevolle spullen niet in het zicht, maar berg ze op, bijvoorbeeld in een kluis.

Meld niet op uw voicemail of via sociale media dat u niet thuis bent.

Let op babbeltrucs: mensen die bijvoorbeeld met een zielig verhaal aan de deur komen en
bij u naar binnen willen. Handel zoveel mogelijk zaken bij de deur af, eventueel met de
deur op een kier met een kierstandhouder of ketting. Vraag naar legitimatie.
Wat doen we samen?
De politie surveilleert en controleert op plekken en tijden waarvan ze weten dat de kans op inbraak
groter is. Bekende inbrekers worden merkbaar in de gaten gehouden en aangesproken om te
voorkomen dat zij toeslaan. Maar u kunt ook helpen. Ziet u iets verdachts, bel dan 1-1-2. Samen
maken we het veiliger!

