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NIEUWSBRIEF BUURTPREVENTIETEAM DAALHUIZEN-VELP
MEER INBRAKEN ALS DE DAGEN KORTER WORDEN
De donkere dagen staan weer voor de deur. De cijfers laten zien dat het aantal woninginbraken
dan stijgt. De wintermaanden bieden inbrekers meer gelegenheid om ongezien toe te slaan.
Wist u dat:
- Er afgelopen jaar in uw omgeving 50 keer is ingebroken?
- De kans op een inbraak toeneemt nu de dagen korter zijn; de donkere dagen?
- 80% van de inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers?
- De kans op herhaling in dezelfde woning 10% is binnen een maand, 30% binnen
een half jaar en zelfs 50% binnen een jaar?
- Een wijk ‘besmet’ wordt door een inbraak; het trekt inbrekers aan?
- Uw kliko en tuinbank als ladder gebruikt worden, dat een dief binnen één minuut
via een klein raampje op de 1e etage binnen is en dat uw kruiwagen handig is om
gepikte computers en TV’s te vervoeren?
- U maatregelen kunt treffen om de kans op inbraak met 90% te verkleinen?
- De politie actie onderneemt zoals gesprekken met uw buurtpreventieteam, extra
inzet en het scannen van kentekens?
- Dat 30% van de daders door uw tips wordt opgespoord?
Kortom: er is een reëel risico van een inbraak, maar er is wat aan te doen.
Hulp bewoners
Naast deze preventieve maatregelen kunnen bewoners een belangrijke rol spelen bij het
aanhouden van de dief. De politie vat regelmatig inbrekers in de kraag dankzij de hulp
van burgers. Bewoners kunnen de politie helpen met tips. Wat doet die bestelauto nou
hier? Of wat zijn dat toch voor lui die hier voor de derde keer langslopen? Waarom staat
die brommer hier verdekt opgesteld? Wat vreemd dat het raam bij mijn buren openstaat
terwijl ze er niet zijn? Hoe komt dat krijtstreepje bij mijn voordeur?
Bel de politie bij verdachte situaties via 112 en noteer de uiterlijke kenmerken van zowel
de verdachte als het voertuig.
De politie komt liever een keer te veel dan één keer te laat. Vergeet ook niet om de
gemeente te attenderen, bijvoorbeeld als een boom het licht van een lantaarnpaal
wegneemt. Ook dat helpt bij de preventie van inbraken:026 4976911,of www.rheden.nl
WAAROM IS EEN BUURTPREVENTIETEAM IN ONZE WIJK NODIG?
Als we onze oren en ogen openhouden kunnen we, naast hier boven genoemde zaken,
allerlei dingen zien die kunnen helpen om inbraken te voorkomen of daders op te sporen.
Het feit kan onbeduidend lijken, maar uw tip kan net dat ene ontbrekende schakeltje zijn
in de oplossing van een grote zaak. Omgekeerd wil de wijkagent u direct informeren over
incidenten in onze woonwijk. Er zijn intussen al zes buurtpreventieteams actief in VelpNoord en Rozendaal
Het Buurtpreventieteam wil daarom graag uw e-mailadres daarvoor gebruiken.
WILT U MEEDOEN?
Stuur uw e-mail adres vóór 15 januari 2013 naar harryfrederiks@gmail.com of
arthurelsohm@planet.nl .
Daarnaast kunt u zich natuurlijk aansluiten bij Burgernet: http://www.burgernet.nl
Namens de Werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp,
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