
Datum: Onderwerp: 

20 januari 2017 Overzicht inbraken 

 
Onderstaand een overzicht van de inbraken in ons postcodegebied “2401” vanaf 1 december 
2016: 

 6x inbraken 
 2x pogingen tot inbraak 

Heeft u tips of ideeën om onze buurt veiliger te maken, laat het ons weten via: 
bpschepenbuurt@gmail.com 
 

 

Datum: Onderwerp: 

19 januari 2017 Inbraak de Kotter & tips 

 
Helaas is er, na ons bericht 8 dagen geleden over inbraken, juist buiten onze buurt, ook dinsdag 17 
januari ‘s middags of ‘s avonds ingebroken in een huis aan de Kotter. 
De inbrekers hebben zich via een raam aan de achterzijde toegang verschaft. 
Er zijn kostbare zaken ontvreemd ( elektronica, juwelen). 
 
Tips: 
 
 Zorg voor goede beveiliging, afwisselende verlichting in huis, schrikverlichting en breng de 

buren op de hoogte van uw afwezigheid 

 Maak frequent backups van belangrijke bestanden, berg ze veilig op en als u een safe hebt, 
zorg dat deze niet makkelijk te vinden, mee te nemen of te forceren is 

 Waarschuw politie en via What’s App als u iets verdachts ziet. Liever een keer teveel 
gewaarschuwd dan inbraak in onze buurt 

 Maak eens een extra ommetje in de buurt met extra oog voor dingen die je niet vertrouwt. 

 

Datum: Onderwerp: 

11 januari 2017 Inbraak in de Feministenwijk 

 
In onze direkte omgeving is in het weekend van 7/8 januari is op 3 plaatsen daadwerkelijk 
ingebroken, op één plaats is het beperkt gebleven tot een poging.  
 

 Tussen 07-01-2017 11.30 uur en 08-01-2016 10.30 uur, Wilhelmina Druckerstraat, 
uitzetraam straatzijde open gebroken, rijtjeswoning 

 Tussen 08-01-2017 11.10 uur en 08-01-2016 22.00 uur, Alida de Jongstraat, intikken ruit 
van schuifpui, hoekwoning 

 Tussen 08-01-2017 12.15 uur en 08-01-2016 19.15 uur, Alida de Jongstraat open wrikken 
en inslaan ruit achterzijde woning, 2 onder 1 kap woning 

 Tussen 08-01-2017 16.15 uur en 08-01-2016 21.00 uur, Jeltje de Bosch Kemperstraat 
Poging, sloten trekken achterzijde, rijtjeswoning 

Zondag blijkt een favoriete dag te zijn om in te breken.  
 
Graag allemaal extra alert in het weekend! 
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Datum: Onderwerp: 

13 november 2016 Inbraak in de Windjammer & tips 

 
In de nacht van 5 op 6 november is er ingebroken in een huis aan de Windjammer door een 
zijraam met een koevoet te forceren. Er zijn kostbaarheden, elektronische apparatuur en drank 
ontvreemd. In een huis vlakbij is in dezelfde nacht geprobeerd een slot te forceren, maar daar is 
het niet gelukt in te breken.  

Tips: 

 Zorg dat er ‘s avonds en ‘s nachts wisselend lampen aan gaan in huis, dus ook op de eerste 
etage en zo mogelijk ook schrikverlichting bij uw huis toe te passen 

 Controleer alle actieve en passieve beveiliging en maak goede afspraken met uw buren 

 

Datum: Onderwerp: 

1 november 2016 Inbraak poging in de Feministenwijk 

 
Eind oktober poging tot inbraak in een huis aan de Jeltje de Bosch Kemperstraat. Verdere 
informatie ontbreekt. 

 

 


