Extra alert op woninginbraken tijdens
feestdagen

Licht zet inbrekers in het zicht

Het is wintertijd. De dagen zijn kort en de feestdagen staan voor de deur, een gezellige tijd!
Helaas is het ook de tijd waarin inbrekers hun kans grijpen: ieder jaar is er een piek in het
aantal inbraken.
Afgelopen weken zijn er in Posterholt ( Hoofdstraat) in Herkenbosch ( Akkerwinde en
Hoosveld ) en in Melick ( Heinsbergerweg en Waterschei) inbraken en/of poging tot inbraken
geweest.
Het is belangrijk om een bewoonde indruk achter te laten om zo je woning voor dieven
onaantrekkelijk te maken.

Wat kunt u er zelf aan doen?










Sluit ramen en deuren goed af;
Wek de indruk dat u thuis bent, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tijdschakelaar;
Zorg voor voldoende buitenverlichting;
Zorg voor goed hang- en sluitwerk;
Draai altijd de deur op slot als u even weg of naar boven gaat;
Leg geen waardevolle spullen in het zicht;
Via een deurspion of kierstandhouder kunt u zien of degene die aanbelt een bekende van u is.
Vraag onbekenden naar legitimatie;
Noteer de serienummers van waardevolle apparaten. Dit maakt het voor de politie eenvoudiger om
gesloten goederen terug te bezorgen bij de eigenaar;
Bel 112 bij verdachte situaties. De kans dat woninginbrekers gepakt kunnen worden, neemt toe
wanneer u 112 belt wanneer u verdachte zaken ziet. Uiteraard als het gaat om een inbraak, maar
ook een verdachte auto in de straat of een persoon die op de uitkijk lijkt te staan is de moeite van
het melden waard.

Op vakantie?






Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden;
Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter;
Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel);
Laat uw post uit het zicht leggen;
Laat op internet niet blijken dat u op vakantie bent. Er bestaat namelijk een kans dat criminelen uw
berichten lezen.
Inbraken kunnen worden voorkomen, enerzijds door een goede beveiliging van de eigen
woning en anderzijds door alert te zijn en verdachte situaties te melden, ook via de WABP.
Laten we samen een vuist maken tegen het inbrekersgilde!
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