
Voorkom diefstal

Uit uw woning



Veilig wonen: goed om te weten

• 90% van de diefstallen uit woningen wordt gepleegd 
door gelegenheidsinbrekers.

• Gelegenheidsinbrekers maken gebruik van 
openstaande ramen en deuren en/of slecht hang- en 
sluitwerk.

• Een dief wil maar één ding: snel en ongezien weer 
weg.



Veilig wonen: snel

• Openstaand raam

• Snelle greep van waardevolle (zichtbare) goederen

• Vluchtroute 



Veilig wonen: ongezien

• Weinig zicht op voor- en achterzijde van de woning. 

• Weinig sociale controle

• “Wolf in schaapskleren” met en zonder buit



Feiten: aantal woninginbraken 2015

januari – maart: 1

april – juni: 0

juli – september: 0

oktober – december: 0

Totaal: 1



Feiten: aantal woninginbraken 2016
2016: 

januari – heden: 3



Feiten: hoe en wat?
Hoe: 

• Openstaande ramen en inklimming. 

• Niet slotvast afgesloten deuren. 

Wat: 

Geld en sieraden

Televisies
Makkelijke draagbare elektronica: 

Smartphones, laptops en tablets.



Preventietips van de wijkagent

• Voorkom diefstal uit uw woning

• Zonder dat het direct geld kost, kunt u met eenvoudige 

maatregelen al veel bereiken!



Veilig wonen: als u weggaat

• Sluit ramen en deuren, doe ze op slot

• Haal de sleutels uit de sloten

• Draai de voordeur op het nachtslot

• Zorg dat een dief niet kan in- of opklimmen. Zet ladders, 

kliko’s en ander klimmateriaal in de berging



Veilig wonen: 
wek de indruk dat er iemand thuis is

Voor kortere of langere tijd weg?

• Verlicht kamers op wisselende tijden, met tijdschakelaars

• Laat gordijnen open, tenzij u ze ook dicht doet als u thuis 
bent

• Laat niet via voicemail of sociale media weten dat u weg 
bent

• Laat regelmatig de post weghalen (uit het zicht wegleggen!)

• Laat eens een avond een koffiekopje op tafel staan, de krant 
open liggen of de radio / tv aan



Veilig wonen: sociale controle

Zorg voor sociale controle

• Plaats (schemergeschakelde) verlichting bij uw 

toegangsdeuren

• Snoei struiken die het zicht belemmeren, of haal ze weg

• Spreek met buren af om op elkaars woning te letten, én de 

politie te bellen bij verdachte omstandigheden



Veilig wonen: 
goed hang- en sluitwerk

• Vervang slecht hang- en sluitwerk

• Beveilig ramen en deuren op de begane grond, en 
gemakkelijk bereikbare ramen en deuren aan balkons, 
terrassen en platte daken

• Schuifpuien zijn inbraakgevoelig. Zorg voor speciale 
geschikte sloten



DNA markering
• Het markeren van uw eigendommen is een buitengewoon 

doeltreffend preventiemiddel in de strijd tegen inbraken

• Met forensische DNA markering kunt u uw waardevolle 

bezittingen voorzien van een unieke, vrijwel niet te 

verwijderen markering. 

• Deze markering kan door de politie eenvoudig met een UV-

lamp worden gevonden. Hierdoor levert het bezit van 

dergelijk gemarkeerde voorwerpen voor een dief of heler 

een groter risico op.



Burgernet

Burgernetdeelnemers helpen de politie bij: 

• Het opsporen van daders

• Het terugvinden van vermiste mensen en gestolen 

voertuigen

U ontvangt SMS-jes of spraakberichten via mobiel of vaste telefoon

Preventieberichten worden verstuurd naar uw e-mailadres

www.burgernet.nl



WhatsApp

• Inzet WhatsApp

• Burgers waarschuwen elkaar EN de politie

• Laagdrempelige en snelle meldingsbereidheid

• Stuk maken waar kan, optreden waar moet

Buurtwhatsapp Meliskerke: 

buurtwhatsappmeliskerke@gmail.com



Bedankt voor uw aandacht

• Heeft u nog vragen?

Pauline Heuvelmans

pauline.heuvelmans@politie.nl


