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Inbraak in uw woning
Folder burgernet & voorkom een inbraak

Onlangs is er in uw woning ingebroken. Een nare ervaring, het idee dat er vreemden in uw
huis hebben rondgelopen en aan uw privé-spullen hebben gezeten. Ik kan mij voorstellen dat
het u een uiterst onbehaaglijk gevoel geeft. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te
lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spullen op te sporen en terug te
geven. De gemeente Langedijk en de politie stellen ook veel in het werk om inbraken te
voorkomen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.

Uit onderzoek blijkt dat woningen in dezelfde buurt de eerste weken na een woninginbraak een
verhoogde kans lopen op een inbraak. Inbrekers zijn bekend in de wijk, kennen het soort
huizen, het hang- en sluitwerk de vluchtroutes in de omgeving.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
U kunt de kans op een inbraak verkleinen. Dat begint bij goed hang- en sluitwerk om uw
deuren en ramen af te sluiten. Wist u bijvoorbeeld dat woningen met het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) tot 90% minder kans hebben op een geslaagde inbraak? Doe deuren en
ramen op slot en laat sleutels niet in de deur zitten, ook al bent u maar even weg. Laat
daarnaast geen waardevolle spullen zoals een laptop, smartphone en tablet in het zicht liggen,
want gelegenheid maakt de dief.

112: óók bij verdachte situaties!
Wist u dat bijna 90% van de aanhoudingen door de politie op heterdaad een gevolg is van een
melding van een inwoner? Daarom is het van belang om altijd verdachte situaties direct via
112 te melden bij de politie.
U kent uw wijk als geen ander dus ziet u onbekenden in uw wijk die veel interesse lijken te
hebben in woningen of voertuigen, bel dan direct 112.
U kunt zich ook aanmelden voor Burgernet waarbij u de politie, naar aanleiding van een 112-
melding, helpt uit te kijken naar verdachte personen of vermiste kinderen. Meer informatie
vindt u in de bijgevoegde folder en op www.burgernet.nl.
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Wat kunt u zelf doen?
U kunt ons helpen uw woning en uw buurt veiliger te maken:

 Zorg voor goede sloten en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk op
www.politiekeurmerk.nl.

 Doe deuren en ramen op slot en laat de sleutel niet in het slot zitten, ook al bent u
maar even weg.

 Doe net alsof u thuis bent, gebruik een tijdschakelaar als u er niet bent.
 Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 112.
 Meld u aan bij Burgernet via www.burgernet.nl.

Actieplan woninginbraken
Het versturen van deze brief maakt deel uit van het actieplan woninginbraken van de
gemeente Langedijk en politie. Houd voor meer informatie de website en Langedijk Informeert
in de gaten.

Heeft u vragen nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Langedijk via (0226)
33 44 33 of email: veiligheid@gemeentelangedijk.nl.

Hoogachtend,
De burgemeester van Langedijk,

drs. J.F.N. Cornelisse


