hoe maken wij het inbrekers zo lastig mogelijk?
MET VAKANTIE? INBREKERS NIET!
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak niet zo moeilijk de woningen er uit te
pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, dichte
gordijnen, ’s avonds geen lampje aan. Tijdens de vakantieperiode neemt het aantal inbraken
toe. Toch hoeft u niet per se met vakantie te zijn om slachtoffer te worden van een
woninginbraak. Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk, neem maatregelen! De gemeente en
de politie helpen een handje.
Oranje voetjes
De politie en de gemeentelijke handhavers gaan binnenkort op pad om te kijken of mensen hun
huizen wel goed afsluiten. Wanneer zij constateren dat ramen of deuren wijd open staan - en het risico
op een inbraak dus groter is - leggen zij een oranje voetje op de bewuste plaats of in de brievenbus.
Een 'oranje voetje' is een flyer met uitleg over de actie en tips (foto). De actie is bedoeld om u attent te
maken op zwakke plekken in uw huis.
De Visbuurt is als eerste aan de beurt. De resultaten koppelen we naar u terug.
Dief komt terug
Wordt er toch ergens ingebroken, dan krijgen de slachtoffers een brief met tips van de politie,
Slachtofferhulp en de gemeente. Ook de direct-omwonenden ontvangen bericht. De ervaring leert
namelijk dat een inbreker vaak terugkeert naar dezelfde straat of omgeving.
Tips
Maak het de inbrekers dus zo moeilijk mogelijk. Een beproefd middel daartoe is het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW). Uit politiecijfers blijkt dat het risico op inbraak in een woning met het PKVW
90% lager is dan bij een woning zonder het keurmerk. De eisen van het PKVW gaan verder dan de
bouwregelgeving oplegt. Het PKVW kan worden toegepast op nieuwbouw en op bestaande bouw.
Natuurlijk kost het geld om aan het keurmerk te kunnen voldoen. Maar dat staat niet in verhouding tot
de ellende na een gepleegde inbraak. Behalve dat je spullen zijn verdwenen heb je vaak ook last van
emotionele schade. En die schade is niet uit te drukken in geld.
Bewustwording
Het keurmerk vermindert niet alleen het inbraakrisico, het bevordert ook de manier waarop mensen
denken over veiligheid in en om de woning. En - niet onbelangrijk - je krijgt vaak korting op de premie
van de inboedelverzekering. Op uw verzoek sturen wij u graag de BeveiligingsWijzer. Hierin leest u
hoe u meer veiligheid creëert in en rond uw huis. U kunt ‘m per e-mail opvragen bij Nico van de
Bovenkamp van de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving:
nvb@denhelder.nl.

