Voorkom inbraak
Het is onmogelijk om een woning geheel inbraakvrij te
houden. Het is wel goed mogelijk om het zo lastig mogelijk
te maken. We geven u een aantal ‘simpele’ tips:
1. Als u waardevolle spullen uit het zicht opbergt, kiest een inbreker minder snel uw woning uit.
Inbrekers zijn vaak gelegenheidsdieven die snel hun slag willen slaan.
2. Sluit alle ramen en deuren goed af. Laat geen sleutels aan de binnenzijde van raam- of deursloten
zitten. Vergeet ook de bovenlichtjes, het kleine wc-raampje en de bovenverdieping niet. Laat geen
touwtjes uit de brievenbus hangen.
3. Verstop sleutels niet buiten onder de deurmat of onder een bloempot. Doe ook geen adreslabel aan
uw sleutelbos. Wanneer u deze verliest maakt u het inbrekers wel erg gemakkelijk. Hang autosleutels
niet zichtbaar aan een haakje.
4. Maak uw tuin ‘inbraakproof’. Kijk eens goed rond in uw tuin. Staat er een vuilniscontainer (kliko) of een
ladder? Een inbreker kan die gebruiken om te klimmen en via de eerste verdieping het huis binnen te
komen. Is er geen plaats in de schuur, leg dan de ladder of container vast met een ketting.
5. Zorg voor voldoende buitenverlichting. Zo kunt u niet alleen zien wie er voor de deur staat, maar
schrikt u inbrekers ook af. Vergeet ook de achterzijde van uw woning niet. Vaak wordt via die kant
ingebroken. Geef de indruk dat er iemand thuis is als u er niet bent, bijvoorbeeld door tijdschakelaars op
lampen of de radio.
6. Maak geen melding op sociale media als Twitter en Facebook of op uw weblog dat u een avondje op
stap bent of op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Ook inbrekers gaan met hun tijd mee en houden dit
in de gaten. Niemand hoeft te weten dat u er niet bent, dus hang ook geen briefjes op met ‘ik ben even
weg’ en spreek ook niet op uw voicemail in dat u met vakantie bent. Houd eventueel uw buren op de
hoogte over wanneer u wel en niet thuis bent.
7. Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als juist zielig uitziende personen gepleegd. Wees
gezond wantrouwig aan de deur! Om dit bij uw woning te voorkomen raden wij u aan onbekende
bezoekers altijd naar een identiteitsbewijs te vragen. Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Handel
zoveel mogelijk bij de deur af en vraag onbekenden niet zomaar binnen.

Bur g e r ne t
U kunt zich ook aanmelden bij Burgernet om actief de veiligheid in uw eigen woon- en werkomgeving te
bevorderen. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie.
Meer informatie? Kijk op www.burgernet.nl.

 lees verder

Politie
Als er toch ingebroken wordt, belt u altijd meteen de politie. Als u bij u in de buurt iets verdachts ziet,
schroom dan niet de politie te bellen. Noteer zo mogelijk kentekens en andere bijzondere kenmerken of
maak met uw mobiele telefoon een foto of filmpje.

Bel 112
 als u een misdrijf ziet gebeuren; dit is een ‘heterdaadsituatie’
 als u wordt geconfronteerd met een dader
 als ziet iets ongewoons u in uw straat of wijk: een verdachte situatie

Aangifte doen
Als u aangifte wilt doen dan zijn hiervoor meerdere mogelijkheden:
1. Op het politiebureau Amersfoort kunt u 24 uur per dag aangifte doen.
2. Op het politiebureau Leusden aan de Twijnderij 32 (winkelcentrum) kunt
u van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op
vrijdagen van 13.00 uur tot 21.00 uur aangifte doen.
3. Via politie.nl kunt u ook aangifte doen.
Via internet kunt u echter geen aangifte doen van diefstal uit of inbraak in woning, van diefstal van voer- en
vaartuigen met een kenteken of registratie (m.u.v. een bromfiets) en van diefstal van identificatiebewijzen.

Meld misdaad anoniem via (0800) 70 00
Dit is een landelijke meldlijn waar u anoniem informatie over ernstige misdrijven kunt geven. Bent u op de
hoogte van een misdrijf, maar wilt dit niet op persoonlijke titel bij de politie melden? Dan kunt u bellen met de
anonieme meldlijn ‘M’. Deze meldlijn is gratis. Ook kunt u mailen naar mail@meldmisdaadanoniem.nl. Kijk
voor meer informatie op www.meldmisdaadanoniem.nl.

