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november 2019 :
3 effectieve inbraken
Overzicht per straat:
Smalle Heerweg
Kerkwegelakker

2
1

Er waren 2 inbraken bij een woning en 1 in een bedrijf.

Hoe kan ik een inbraak in mijn woning voorkomen?
In 2018 werden er 51 617 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 141 per dag. Juwelen,
geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.
« Er is bij mij thuis ingebroken. Ik was maar voor 5 minuutjes weg, maar ik had de deur niet op slot
gedaan. Deze onoplettendheid is mij duur komen te staan, aangezien de verzekering niet is tussengekomen en ik ben al mijn familiefoto’s kwijt …»
Een inbraak wil je nooit meemaken. Of je maakte het wél al mee en wil het in de toekomst voorkomen. Bij de lokale politie kunnen ze helpen om je huis inbraakwerend te maken met gratis advies
door een diefstalpreventieadviseur. Na een inbraak wordt er dikwijls wat "gefikst" tegen inbraak.
Het effect van deze acties is meestal klein, zelfs verwaarloosbaar indien niet de juiste maatregelen
genomen werden.
Je moet weten dat niets zo belangrijk is als organisatie binnen inbraakpreventie. Het is ook goed om
weten dat een alarm op zich géén inbraakbeveiliging is ! Technopreventie, het is het geheel van organisatorische, fysieke en elektronische maatregelen om een inbraak te voorkomen.
Hoe gaat een gelegenheidsinbreker te werk ?
Hij heeft altijd haast: hoe langer een inbraak duurt, hoe groter de pakkans wordt.
Hij schuwt lawaai en licht: hij wil liefst niet gezien en gehoord worden.
Hij houdt van licht gereedschap: platte schroevendraaier/koevoet en een tang worden het meest
gebruikt.
Inbraakmethodes
Deuren: afbreken cilinderslot, slot forceren, glasbraak om sleutel te draaien.
Ramen: sluitingen forceren, glasbraak ter hoogte van de klink, gaatjesboorder, volledig raam inslaan gebeurt uitzonderlijk.
Verantwoordelijke uitgever: Ivan Buyle BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker - Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi
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Voorkom inbraken tijdens de donkere maanden:
geef uw woning een bewoonde indruk!
Tijdens de kortere dagen in de winterperiode stijgt het risico op
een inbraak en zijn inbrekers zeer actief in deze donkere uren.
Bovendien geven veel woningen bij valavond een onbewoonde
indruk en zijn ze dus de ideale plaats voor een inbraak.

laat uw woning donker achter = zeggen
“er is niemand thuis!”

Zorg steeds voor een bewoonde indruk: zorg voor licht en zicht
Het wordt donker:
sluit gordijnen
laat rolluiken zo goed
als volledig naar beneden
• licht maken
(vb. via tijdschakelaar)

•

sluit uw gordijnen en/of rolluiken bij valavond

•

licht in de hal geeft een vermoeden dat er iemand thuis is

•

gebruik tijdschakelaars om dit licht in uw woning te maken
en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen
aan en uit gaat

•

uw woonkamer mag geen felverlichte etalage zijn

•

in een verlichte kamer kan men uw doen en laten bekijken

•

u vertrekt bij valavond: geef uw woning een bewoonde indruk

•

Installeer schrikverlichting met bewegingsdetectie
rond uw woning. Denk hierbij steeds aan sociale controle

•

Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u de woning
maar voor even

•

Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren,
die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw
tuinhuisje af met een sleutel.

•

Breng uw waardevolle (juwelen en geld) naar een bankkluis.

●

Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen zo
specifiek mogelijk. Noteer het EMEI nummer van uw gsm, neem duidelijke foto's van uw waardevolle voorwerpen.

●

Verberg aantrekkelijk en makkelijk mee te nemen goederen, zoals gsm's, videomateriaal, computers en andere waardevolle , elektronische apparatuur.

●

Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Inbrekers kiezen vaak woningen:

•
•

Meld onmiddellijk
verdachte personen en voertuigen via
het nummer 101!
Noteer zoveel mogelijk informatie
(nummerplaten, persoonsbeschrijving,..)

•

waar er nergens licht brandt

•

waar rolluiken en of gordijnen niet dicht zijn

•

waar er geen beweging waar te nemen is en die opvallen tijdens het voorbijrijden als
“onbewoond en niemand aanwezig”

