Tips Buurtpreventie
Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bewoners ondernemen hiervoor allerlei acties. Dit gebeurt in samenwerking met de politie. Zelf kunt u ook veel doen
bijvoorbeeld om de kans op woninginbraak te verminderen.

Woninginbraak
Je hoort wel eens: "als ze binnen willen, komen ze overal doorheen".
Toch kunt u wel voorzieningen treffen om de kans te verkleinen dat inbrekers daadwerkelijk binnenkomen. Iedere beveiliging is te overwinnen, maar de meeste dieven willen heel snel werken en gebruiken bijna altijd eenvoudige middelen. Als u daarmee rekening houdt, kunt u toch wel het een en
ander doen aan inbraakpreventie.
Denk er bijvoorbeeld aan om tijdens uw afwezigheid:
• deuren, ramen en bovenlichten te sluiten;
• geen ladders en karretjes buiten te laten staan;
• voldoende verlichting in en om het huis aan te brengen;
• geen tekenen van afwezigheid achter te laten (bijvoorbeeld briefjes voor de bakker).
Denk er verder aan om:
• het sleutelbeheer te regelen;
• geen grote geldbedragen in huis te hebben;
• uw kostbare spullen te merken en te fotograferen;
• kostbare voorwerpen goed op te bergen.
Kijk eens naar uw huis
Om de inbraakgevoeligheid van uw huis te bepalen, kunt u het beste even naar buiten gaan om een
kritische blik op uw woning te werpen. U zult zien dat er heel wat mogelijkheden zijn voor een inbreker
om binnen te komen. Hij kiest altijd de gemakkelijkste manier en zoekt bij voorkeur naar onbeveiligde
plaatsen om rustig zijn gang te kunnen gaan.
Een inbreker zoekt altijd naar de zwakke plekken, dat moet u dus ook doen.
Beveilig alle kwetsbare punten van uw huis goed en denk dan ook aan de buitenverlichting!
Collecteren
Regelmatig komen vrijwilligers bij u aan de deur voor een bijdrage voor een goed doel. Soms worden
geschriften of prenten te koop aangeboden voor een goed doel.
Het is heel goed om de diverse doelen financieel ondersteunen, maar u moet wel alert blijven. Er zijn
namelijk ook mensen die misbruik maken van uw goedgeefsheid en de opbrengst in eigen zak steken.
Collectanten moeten in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Als u iemand die komt collecteren niet vertrouwt, kunt u altijd naar een legitimatiebewijs vragen en dit zorgvuldig lezen.
Als u denkt dat er sprake is van oplichting, bel dan de politie: 0900-8844.
Woning inbraken
Om inbraak in uw woning te voorkomen, kunt u allerlei voorzorgsmaatregelen treffen.
De allerbelangrijkste maatregel is het plaatsen van goed hang- en sluitwerk. Denk hierbij vooral aan
de achterdeur. Tweederde van de dieven komt namelijk aan de achterzijde binnen.
Een goed slot bestaat uit de volgende zaken:
1. een goed cilinder slot heeft een SKG ster aanduiding;
2. een gesloten sluitkom;
3. veiligheids-deur-beslag.
Denkt ook aan afsluitbare draaiboompjes op ramen, glaslatten (gekit of vastgezet met één-toerschroeven), scharnieren voorzien van dievenklauwen, paumelles en bijzetsloten op bovenlichten.
Vraag uw leverancier naar de voorwaarden Politiekeurmerk veilig wonen.

Schuifpui / schuifraam
Wist u dat een schuifpui, door de constructie ervan, gemakkelijk te openen is?
Bij nieuwe deuren neemt de leverancier al inbraakwerende maatregelen. Heeft u nog een oude
schuifdeur, bekijk dan of er een extra slot bijgeplaatst moet worden. Uw leverancier kan u hierbij adviseren.
Sloten voor schuifpuien
Een aluminium schuifpui moet in principe voorzien zijn van een ingebouwd cilinder-zwenkslot met
haak. Daarbij hoort een speciale sluitplaat. Worden deuren zonder goede afsluiting geleverd of geplaatst, dan moet de schuifdeur voorzien worden van een zogenaamd 'oplegslot' voor dergelijke deuren. Vaak worden aluminium schuifdeuren nog beveiligd met de bekende bezemsteel in het schuifgedeelte van het kozijn. Deze beveiliging werkt jammer genoeg niet. Omdat aluminium schuifpuien vaak
van een lichte constructie zijn, wipt de inbreker zonder al te veel moeite de bezemsteel eruit. Het bovenstaande geldt ook voor aluminium schuiframen!
Sleutelbergplaats
Verbergt u uw sleutel van de achterdeur nog steeds onder de bloempot of legt u deze tegenwoordig
onder de kliko?
Houd er rekening mee dat een dief deze bergplaatsen weet. Hij zoekt steeds de gemakkelijkste weg
om zijn doel te bereiken. Maak het hem dus niet gemakkelijk!
Waardevolle spullen
Bewaar uw waardevolle spullen zoals sieraden en dergelijke nooit bij elkaar op één plaats. Een inbreker heeft op deze manier in een greep al uw spullen.
U kunt waardevolle voorwerpen beter verdelen over verschillende plaatsen. De inbreker heeft dan
meer tijd nodig om ze te vinden.
Als u vaak van huis bent, denk dan eens aan de aanschaf van een vloer- of wandkluisje. Ook kunt u
een safeloket huren bij de bank.
Tuinmeubelen
Het is weer de tijd van het jaar dat we lekker van de zon kunnen genieten. Heerlijk luieren in de zon, u
kent het gevoel ongetwijfeld. Zorg er tijdens deze zonnige dagen wel voor dat uw tuinmeubelen niet
worden gestolen. Deze zijn namelijk erg in trek bij dieven. Tijdens uw afwezigheid overdag, maar zeker ook ’s nachts slaan inbrekers hun slag. Bent u er trouwens van op de hoogte dat de verzekering
deze schade vaak niet dekt?
Neem dus maatregelen om de kans op diefstal kleiner te maken, zoals het binnenzetten van de meubelen en het afsluiten van uw tuin.
Inbraak overdag
Laat overdag, als u even weg bent uit uw woning, geen ramen of deuren open staan.
Denk er ook aan om de balkondeur of bovenlichten te sluiten.
Een dief is zo binnen, óók overdag!
Opklimmogelijkheden
Kijk eens naar de opklimmogelijkheden van uw huis.
Denk hierbij aan het dak van de schuur of een aangebouwde garage of keuken.
Pergola's, regenpijpen en dergelijke kunnen een inbreker namelijk goed “van dienst” zijn. Het opklimmen via regenpijpen kunt u overigens flink bemoeilijken als u rondom de pijp een metalen beugel met
scherpe punten aanbrengt.
Als uw balkon op zo’n manier te bereiken is, beschouw uw balkondeur dan als een volwaardige buitendeur. Sluit deze deur daarom ook altijd af als u weggaat. Het hang- en sluitwerk van een balkondeur moet net zo goed en stevig zijn als dat van uw voor- en achterdeur.
Vakantie

Weten uw buren al dat u op vakantie gaat?
Vakantiekaart
Heeft u uw vakantiekaart al opgehaald en ingevuld?
Deze kunt u ophalen bij het gemeentehuis of downloaden van de website (www.bladel.nl).
De ingevulde kaart levert u vervolgens in bij het gemeentehuis.

Zakkenrollen-tasjesroof
Nu de jaarmarkten en andere grote evenementen weer gaan plaatsvinden, geven wij u enkele tips om
zakkenrollen te voorkomen:
• let in grote groepen op uw portemonnee en berg deze zo op dat men er niet snel bij kan;
• handtassen e.d. kunt u het beste van de straatzijde af dragen om diefstal door voorbijrijders op
fietsen of bromfietsen te voorkomen.
We wensen u een zonnige en "criminaliteitsvrije" vakantie.

Vandalisme
Vandalisme is een groot probleem geworden. Het kost jaarlijks enorm veel geld en het heeft tot gevolg
dat de burger uiteindelijk opdraait voor de schade. Als we vandalisme willen terugdringen moeten we
allemaal meewerken aan een mentaliteitsverandering.
U kunt hier ook aan meewerken
Als u ziet dat kinderen iets aan het vernielen zijn, spreek ze dan aan op hun gedrag. Kinderen beginnen vaak spelenderwijs en vinden het uiteindelijk heel normaal dat plantsoenen en speelwerktuigen
vernield worden. Ze weten vaak niet beter. Het zou ook goed zijn als u niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders in kennis stelt. Zij willen ook graag weten wat hun kind heeft uitgevoerd.
In sommige gevallen is het echter beter dat u onmiddellijk de politie belt als u vandalisme ontdekt bij u
in de omgeving (tel. 0900-8844). U kunt uw handelen op dat betreffende moment zelf het beste beoordelen.

Diefstal caravan
Voor velen begint binnenkort de welverdiende vakantie. De caravan is vaak al opgehaald en staat bij
de woning. Denkt u er wel aan om maatregelen tegen diefstal van uw caravan of vouwwagen te nemen? Vooral in de vakantieperiode zijn caravans of vouwwagens erg in trek.
Welke maatregelen kunt u nemen?
Ter voorkoming van diefstal zijn disselsloten te koop. Na plaatsing van dit slot kan de caravan niet
meer achter een auto worden gekoppeld. Ook het demonteren van de wielen is een goede manier om
diefstal te voorkomen. Let er verder ook op dat u geen waardevolle voorwerpen in uw caravan achterlaat. Het inbreken in een caravan of vouwwagen is namelijk vrij eenvoudig.

Diefstal surfplanken
Surfliefhebbers opgelet!!!
Wist u dat er ieder jaar steeds meer surfplanken en -attributen worden ontvreemd. Dit heeft voor een
groot deel te maken met de nonchalance waarmee we met onze spullen omspringen. Op een mooie
surfdag in het hoogseizoen liggen de planken vaak voor het uitzoeken.
Hoe kunt u diefstal voorkomen?
• U kunt de surfplank en afzonderlijke onderdelen merken met uw postcode en huisnummer. (Wanneer uw plank met bijbehorende attributen gestolen is wordt meestal een algemene omschrijving
in de aangifte vermeld, uw postcode en huisnummer kunnen dan ook vermeld worden.)
• Diverse beveiligingssystemen zijn verkrijgbaar, denk aan een grond- of kabelslot en afsluitbare
imperials speciaal voor uw surfplank.

Winkeldiefstal
Winkeldiefstal is een van de meest voorkomende misdrijven. Jaarlijks kost het ons veel geld.
Ons? Kunt u zich afvragen, maar ik heb toch geen winkel?
Bij het vaststellen van de marges die de winkelier op zijn producten heeft, wordt rekening
gehouden met het verlies dat de winkelier lijdt door diefstallen.
U ziet, uiteindelijk betalen wij allemaal het gelag.
De winkeliers proberen door beveiliging en het inzetten van extra personeel van alles te doen om winkeldiefstal te voorkomen. U kunt hen daarbij helpen:
• Als u ziet dat iemand iets wegneemt in een winkel, waarschuw dan de winkelier op een manier dat
de winkeldief niets merkt.
• Doe niet net of u niets gezien hebt, omdat u zich er niet mee wil bemoeien.
Uw handelswijze wordt zeer op prijs gesteld en bovendien houdt u er zelf een goed gevoel aan over.

Bereikbaarheid van de politie
Een opmerking die je vaak hoort naar aanleiding van de bereikbaarheid van de politie:
als je de politie eens nodig hebt, dan kun je ze niet bereiken!
De politie is op ieder uur van de dag eenvoudig te bereiken:
• In acute noodgevallen belt u het alarmnummer 112.
Via dit nummer kunt u zowel de politie als de brandweer en ambulance bereiken.
• Wanneer geen spoed geboden is dan kunt u in het hele land het nummer 0900-8844 bellen.
U wordt dan doorverbonden met het politiebureau bij u in de buurt.

Sportgelegenheden
Neem nooit veel geld mee als u naar de sportvereniging of het zwembad gaat. Laat bovendien geen
geld achter in uw kleding als deze in de garderobe achterblijft. Kleedruimten worden meestal wel afgesloten, maar dieven weten dat u voor lange tijd weg bent. Zij zien vaak de mogelijkheid om een
deur te forceren om zo de kleedruimte binnen te dringen.
Wat kunt u doen?
Verzamel alle portemonnees en waardevolle voorwerpen zoals sieraden in één tas en neem deze
mee naar het sportterrein. De tas kan op deze manier door u en uw medesporters in de gaten worden
gehouden.

Autodiefstal
Enkele tips om uw auto minder aantrekkelijk te maken voor autodieven:
• Ets het kentekennummer in de ruiten van uw auto. Hiervoor zijn speciale etssetjes in de handel.
Autodieven moeten uw auto voorzien van nieuwe ruiten als ze de auto zonder problemen met een
ander kenteken willen verkopen.
• Er zijn sloten te koop om uw stuur dusdanig vast te zetten dat rijden onmogelijk is.
• Een voordelige manier om diefstal te voorkomen is om een verborgen schakelaar aan te brengen
en het startcircuit te onderbreken. Let er wel op of dit voor uw auto wel nodig is; de nieuwere auto’s beschikken namelijk al standaard over een startonderbreker.
Auto alarm
Een alarmsysteem heeft twee functies:
Ten eerste schrikt het de dieven af en ten tweede waarschuwt het signaal de omgeving dat er een
inbraak in uw auto plaatsvindt.
Een alarm kan geactiveerd worden:
• als het portier, de kofferdeksel of de motorkap wordt geopend:

• als er zich een beweging in het personencompartiment voordoet;
• als er een ruit wordt ingeslagen;
• als uw auto heen en weer wordt geschud;
• als onbevoegden met uw auto rijden of als de auto wordt gesleept.
De aanschafkosten van een alarminstallatie variëren. Helaas voorkomt een alarminstallatie niet altijd
dat er in uw auto wordt ingebroken. Let op dat, wanneer uw verzekering een alarminstallatie eist, het
een TBBS/TNO goedgekeurde installatie moet zijn.

Waarschuwing voor diefstal van airbags
Onlangs zijn uit diverse auto’s in Hapert airbags gestolen. Deze zijn kennelijk gewild op de zwarte
markt. Wij willen u met dit bericht niet ongerust maken, maar waarschuwen. Misschien kunt u door
oplettendheid voorkomen dat ook u slachtoffer wordt van diefstal.
Het voorkomen van diefstal van airbags is lastig, maar u kunt wel een aantal maatregelen nemen:
• Parkeer uw auto op een goed verlichte plaats.
• Zorg voor een alarmsysteem in uw auto.
• Monteer een stuurklem. De airbag in het stuur kan dan niet worden gestolen.
• Bespreek dit onderwerp in uw omgeving, zodat iedereen gewaarschuwd is.

Siervelgen
Heeft u een auto met mooie (dure) velgen?
Kijk dan uit, want siervelgen zijn erg in trek bij dieven omdat ze vaak gemakkelijk te
verkopen zijn. Ter voorkoming van diefstal kunt u de volgende maatregelen treffen:
• Breng een wielmoerslot aan. Zorg er wel voor dat de sleutel van de sloten niet gemakkelijk te vinden is in uw auto.
• Graveer uw postcode en huisnummer in de velgen.
Verdachte situatie? Aarzel dan niet! Bel meteen de politie 0900-8844 of uw buurtpreventiecoördinator.

