
Houdt inbrekers buiten de deur! 
Een woninginbraak is een nare ervaring. Er is immers een wildvreemde
in uw woning geweest die bovendien ook nog uw persoonlijke eigen-
dommen heeft gestolen. Het aantal woninginbraken neemt toe. Hierin
is een duidelijke golfbeweging te herkennen: wanneer de inbraken in
de Boerhaavewijk weer afnemen is prompt een andere wijk in de regio
aan de beurt. Omdat dit in de hele regio Kennemerland speelt heeft de politie een 
speciaal rechercheteam in het leven geroepen. Het onderzoek naar de vele inbraken is 
in volle gang en kende al wat kleine successen. Zo zijn naar aanleiding van het 
onderzoek diverse aanhoudingen verricht.

Inbrekers zijn gelegenheidsdaders. Dat wil zeggen dat zij continu opzoek zijn naar ‘kansen’. Een 
kans herkennen zij in bijvoorbeeld open ramen en deuren. ’s Winters houdt u ramen en deuren 
over het algemeen meer gesloten. Maar nu de dagen langer en warmer worden, laat u de zomer 
uiteraard graag binnen.

Dan rest de vraag hoe u de inbreker buiten de deur houdt. Belangrijk in deze is bewustwording: 
wees er van bewust dat u ongeacht het tijdstip van de dag slachtoffer van een inbraak kunt 
worden. Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker: Hoe zou u binnen komen?

 Houdt ramen en deuren gesloten als u uw woning verlaat of de nachtrust intreedt.
 Draai de voor- en achterdeur altijd op het nachtslot en laat geen sleutel in het slot aan de 

binnenkant van de deur zitten.
 Laat geen ladders of andere klimtuigen in uw achtertuin liggen. Op die manier biedt u 

namelijk zelf gelegenheid om via een raam op een hoger gelegen etage in te sluipen.
 Zorg voor licht en zicht rondom uw woning. Hang een lamp met een bewegingssensor op en 

snoei struiken en bomen waarachter een inbreker zich kan verschuilen.
 Hang geen briefje aan de deur met: “ik ben zo terug”.
 Laat geen waardevolle goederen als een laptop of een spelcomputer, e.d., pontificaal in het 

zicht liggen. Maak geen ‘etalage’ van uw woning.
 Stel geen ‘thuisadres’ in uw autonavigatie in. Als een dief deze op een andere locatie 

onverhoopt steelt, weet men ook meteen dat u niet thuis bent en waar uw ‘thuis’ is.
 Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos. 

Dit zijn enkele eenvoudig en kosteloos te realiseren voorzorgs-maatregelen. 
Uiteraard zijn er ook fysieke maatregelen te treffen die wel kosten met 

zich brengen. Denk bijvoorbeeld aan hang- en sluitwerk met het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen, het plaatsen van (extra) sloten op ramen en 
deuren en het aanbrengen van een barrièrestang voor een 
bovenlichtje. Deze maatregelen zijn uiteraard niet gratis, maar de 
kosten staan niet in verhouding tot het leed dat u wordt berokkend 
wanneer er bij u wordt ingebroken. Bovendien zijn er 
verzekeringsmaatschappijen die u een aanzienlijke korting op de 
premie geven wanneer uw woning degelijk is beveiligd.

Meer informatie en adviezen over het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
evenals adressen van erkende leveranciers vindt u op 

www.politiekeurmerk.nl. 

De laatste tip die wij u nog wil meegeven is investeren in- en vergroten van de sociale controle in
uw buurt. Niemand verwacht van u dat u een buurtwacht opricht, maar velen van u zijn 
bijvoorbeeld hondenbezitter en wandelen regelmatig door de buurt. Houdt uw ogen en oren in uw
buurt geopend en bespreek dit andere buurtbewoners. Wanneer u een verdachte situatie ziet, 
schroom dan niet en bel gewoon de politie. Bij onraad 0900-8844 en bij spoed uiteraard 112. De 
politie komt liever tien keer voor niets dan één keer te laat. En laat uw buren weten wanneer u 
op vakantie gaat en wie er eventueel op uw woning past. Zorg dat u dit ook van uw buren weet.

Ik wens u een zonnige en bovenal veilige zomer.
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