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Aan de bewoner(s) van dit perceel

De impact van een inbraak op de slachtoffers is enorm. Mensen zijn aangeslagen omdat
goederen met een emotionele waarde zijn weggenomen en vaak is het gevoel van veiligheid in
huis weg.
Veel woninginbraken vinden plaats door zogenaamde gelegenheidsdieven. In nogal wat gevallen
blijkt de dader snel binnen te komen via een open raam (ook op de bovenverdiepingen) of via
een onafgesloten achterdeur. Daarom is de politie een preventieactie gestart om u meer alert te
maken op de risico's die u loopt slachtoffer te worden van zo'n woninginbraak, ook wel insluiping
genoemd.
U heeft vandaag in uw woning, schuur of garage een papieren voetafdruk gevonden.
Dit betekent dat wij vrij gemakkelijk bij u binnen konden komen.
Een inbreker had dus ook bij u kunnen toeslaan!
De politie doet er alles aan om woninginbraken te voorkomen, bijvoorbeeld door te surveilleren in
uw wijk en door actief daders op te sporen. Ook u kunt een bijdrage leveren aan het terugdringen
van woninginbraken door preventiemaatregelen te nemen. In de folder leest u tips.
Tips kunt ook vinden op politie.nl onder het onderwerp Woninginbraak en op politiekeurmerk.nl.
Ziet u iets ongewoons in uw straat of wijk, bel altijd 112
Bel 112 bij verdachte situatie
Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u
in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u
onbelangrijk. Let op personen die niet in uw buurt thuishoren en die bijzonder veel aandacht
hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze emit zien. En noteer ook merk, type en
kenteken van hun voertuigen.
Heeft u vragen over deze specifieke actie, neemt u dan contact op met de politie in uw wijk via
0900-8844.

