Wees extra alert tijdens de donkere dagen!
In de regio Breda vindt van 7 t/m 11 oktober ‘de Week van de Veiligheid’ plaats en schenken
politie, Openbaar Ministerie en gemeenten extra aandacht aan het thema woninginbraken.
In Alphen-Chaam neemt het buurtpreventieproject in Galder deel aan het ‘Donkere Dagen
Offensief’. Bewoners van Galder, onder regie van de dorpsraad, hebben zelf het initiatief
genomen en werken samen met de gemeente, politie en OM om Galder veiliger te maken.
Vanuit de dorpsraad is een werkgroep ingesteld die het plan voor buurtpreventie verder zal
uitwerken. Belangstellende buurtbewoners zijn welkom om zich aan te melden. De gemeente
zal aan de hand van dit project kijken of dit wordt voortgezet in andere wijken.
In deze nieuwsbrief leest u wat u zelf kunt doen om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van
een woninginbraak.
Tips om een woninginbraak te voorkomen
Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij
het risico om gesnapt te worden en gaat hij vaak op zoek naar een andere locatie. Veilig wonen is dan
ook vooral een kwestie van bewust wonen. Een goed, stevig slot op een deur helpt niet, als u
tegelijkertijd een raam open laat staan. U verkleint de kans om slachtoffer te worden van een
woninginbraak door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ramen en deuren goed af te sluiten als u uw woning verlaat of naar bed gaat;
te zorgen voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat voldoet aan de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl;
te zorgen voor goede verlichting bij toegangsdeuren;
sleutels nooit aan de binnenzijde van het slot te laten zitten en huissleutels op een vaste
plaats op te bergen;
te kijken of uw tuin/achterpad niet al te makkelijk toegang tot uw woning geeft;
de groenvoorziening rondom uw woning laag te houden;
ervoor te zorgen dat een inbreker geen klimmateriaal uit uw tuin kan gebruiken om uw
woning binnen te komen (zet bijvoorbeeld geen kliko onder een openstaand raam);
in de meterkast een kaart te hangen, waarop gegevens van personen staan die in geval
van nood gewaarschuwd kunnen worden door hulpverleners;
van uw huis geen etalage te maken;
foto’s te maken van waardevolle voorwerpen en die voorwerpen te voorzien van postcode
en huisnummer. En door waardevolle papieren en sieraden in een kluisje of bij de bank op
te bergen;
voor de veiligheid van u en uw huisgenoten rookmelders aan te brengen op elke
verdieping;

•

bij verdachte situaties onmiddellijk de politie te bellen en het signalement van verdachte
personen en kenmerken van vervoersmiddelen (merk/kleur/kenteken van auto, brommer,
fiets) door te geven. Bel in spoedeisende gevallen 112. Is er geen sprake van spoed, dan
kunt u de politie bellen onder nummer 0900-8844. Wilt u een misdaad anoniem melden,
bel dan 0800-7000

•

aansluiten op Burgernet om sms of spraakbericht, informatie van de politie te
ontvangen over een zoekactie of om via het Burgernetnummer 0800-0011 informatie
gratis te melden bij de meldkamer (www.burgernet.nl)

Tips om een auto-inbraak te voorkomen
U verkleint de kans om slachtoffer te worden van een auto-inbraak door:
• uw auto zoveel mogelijk op een verlichte plaats te parkeren;
• de auto goed af te sluiten;
• waardevolle spullen niet in het zicht en niet onder de autostoelen of in de kofferruimte te laten
liggen;
• het dashboardkastje open te zetten om te laten zien dat er niets in ligt; en
• een SCM-goedgekeurd alarmsysteem in de auto te laten installeren.
Meer informatie
Over buurtpreventie in Galder kunt u contact opnemen met J. de Hoon, telefoon 076- 5613706,
F. Goethals, telefoon 076-5611970 of mevrouw L. Huynen, gemeente Alphen-Chaam,
telefoon 013-5086666.

