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Annemarie Jorritsma kan

het als bestuurlijk trekker
Woninginbraak niet
genoeg benadrukken.
Het voorkomen van een

woninginbraak heb je als

bewoners voor een groot
deel zelf in de hand.

ATPHEN AAN DEN RIJN - ..Een

inbraak valt natuurlijk nooit
helemaal uit te sluiten. Maar
hoe moeilijker je het de in-
breker maakt, hoe meer hij
zal twijfelen om een poging
te wagen." Jolritsma is, naast
burgemeester, de landelijk
bestuurlijk trekker Wonin-
ginbraak. In deze functie
probeert zij het voorkomen
van deze vorm van crimina-
liteit zoveel mogelijk onder
de aandacht te brengen.
Het gezegde 'de gelegenheid
maakt de dief is in deze ti1'd
nog steeds van toepassing,
vertelt de oud-minister.
"Het gros van de woningin-
braken wordt gepleegd door
gelegenheidsinbrekers. Dat
zijn inbrekers die uit zijn op
gemak, zo min mogelijk ri-
sico's en snel succes. Zicht-
baarheid van de buit blijkt
de belangrijkste reden om
in te breken."
"Een jnbreker heeft weinig
tijd nodig om zijn slag te
slaan. Sluit daarom altijd
alle deuren en ramen. Ook
al ga je maar heel even naar
boven, boodschappen doen
of naar de buren. Je kunt
nog zulke goede sloten heb-
ben maa¡ als je de deur niet

goed op slot doet, heb je er
weinig aan."
Inwoners leveren ook een
bijdrage aan de preventie
van woninginbraken, door
hun huis te beveiligen vol-
gens het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW).
Huizen en. wijken met het
PKVW-certificaat, hebben
beduidend lagere inbraakcij-

HET INSCHAKELEN
VAN DE FOLITIE ZOU
NOG WEL WAT VAKER
MOGEN GEBEUREN

fers, weet forritsma. Behalve
goed hang- en sluitwerk en
eventueel een alarmsy-
steem, vormt de omgeving
een belangrijke factor bij het
voorkomen van een wonin-
ginbraak. "Een inbreker wil
immers niet dat buren of
voorbijgangers hem aan het
werk zien. Hoge struiken of
bomen rond de woning ver-
groten daarom de kans op
inbraak."
Niet alleen bij het voorko-
men van inbraken, maar ook
bij de opsporing spelen bur-
gers een belangrijke rol. In
een groot aantal gemeenten
zijn buurtpreventieteams
actief. Die teams bestaan uit
actieve buurtbewoners die
zich vrijwillig inzetten om
tot een veiliger buurt te ko-
men. Een ander voorbeeld is
Burgernet. In het geval van
een inbraak krijgen Burger-
netdeelnemers een oproep
via hun (mobiele) telefoon
met het verzoek uit te kijken

naar een persoon of voer-
tuig. Jorritsma is zelf erg en-
thousiast over de preventie-
ve maatregel Waaks. "Die is
gericht op hondenbezitters
die bij het uitlaten hun ogen
en oren open houden. Wan-
neer de hondenbezitters iets
verdachts signaleren, kun-
nen ze dat direct aan de po-
litie doorgeven. Gemeenten

informeren hun inwoners
graag over deze en andere
mogelijkheden. Het inscha-
kelen van de politie zou nog
wel wat vaker mogen gebeu-
ren", steÌt Jorritsma. "Veel
burgers lijken het idee te
hebben da| je 112 alleen belt
in het geval van brand of als
iemand in levensgevaar ver-
keert. Dat is jammer."

Oproep Annemarie Jorritsma

Annemarie lorritsma roept lezers die goede tips hebben
om het inbrekers moeilijk te maken op, om deze in te
sturen.
Dit kan v ia www.po lit ieke urmerk.nl /w interc a mpagne.
Op deze website staan diverse voorzorgmaotregelen
beschreven.
Aanvullingen zijn van harte welkom!
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Jorritsma is zelf erg enthousiast over de preventieve maatregel Waaks. "Die is gericht op hondenbezitters die bij het uitlaten
hun ogen en oren open houden. Wanneer de hondenbezitters iets verdachts signaleren, kunnen ze dat direct aan de politie
doorgeven."


