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Op 8 maart 2017 kwamen ruim 20 wijkbewoners
naar de Parklaankerk om te luisteren naar tips van
wijkagent René Falke over Veiligheid in de wijk.
Falke ging achtereenvolgens in op:
1.
2.
3.
4.

Hoe te reageren op verdachte personen en situaties.
Hoe om te gaan met een WhatsApp alert groep.
Preventiemaatregelen.
Tips voor een veilige buurt.

1. Verdachte personen en situaties
Verdachte personen zijn te herkennen aan hun gedrag. Denk bijvoorbeeld aan onbekenden
die vaker langs lopen en naar de woningen kijken en aan contact mijdend gedrag. Denk ook
aan onbekende auto’s.
Denkt u een verdachte persoon of situatie waar te nemen, dan kunt u het volgende doen:
a) Bel altijd eerst 112 en geef een beschrijving van de situatie met persoonskenmerken (man/vrouw,
lengte, kleding, haar- en huidkleur), kenmerken van een vervoermiddel (liefst kenteken, merk,
type, kleur, licht of donker), loop- of rijrichting;
b) Waarschuw de buren door middel van een berichtje op de WhatsApp alert groep. Bent u niet
aangemeld bij een WhatsApp alert groep? Een overzicht van WhatsApp alert beheerders in onze
wijk vindt u op de pagina sociale veiligheid op de website;
c) Ga eventueel naar buiten om te kijken waar verdachte personen heen gaan, zodat u de politie
nog betere kunt helpen. Bovendien is laten merken dat er wordt opgelet voor kwaadwillenden
vaak al voldoende om er vandoor te gaan;
d) U kunt ‚verdachte’ personen ook vriendelijk aanspreken: „Kan ik u helpen?“, of „Zoekt u iets?“;
e) Vraag mensen die aanbellen altijd om legitimatie en bekijk deze zorgvuldig. Klopt het voor uw
gevoel niet, bel dan 112 en informeer uw WhatsApp groep.
 Meteropnemers komen nooit onaangekondigd. Bij twijfel kunt u het bedrijf bellen.
Stedin: (088) 896 39 63.


Pas ook op voor ‚thuiszorgmedewerkers’ die u niet kent en die zeggen dat ze een zieke collega
vervangen. Ook dit wordt altijd vooraf door de thuiszorgorganisatie gemeld.



Voor collectes kunt u het collecterooster van de gemeente raadplegen.
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2. De WhatsApp alert groep
Voor een WhatsApp alert groep gelden de volgende regels:
 Is bedoeld voor deelnemers van 18+, dus geen jongeren;
 Voor beheerders: houd het up-to-date en bewaar de gegevens van de leden zorgvuldig;
 Weet wie er deelnemen (NB. Leden zien alleen telefoonnummers en kunnen dat dus niet
controleren);
 Zet de berichten zo breed mogelijk uit, informeer ook aangrenzende WhatsApp groepen;
 Zet burgernetberichten door als u denkt dat het relevant is (NB. Beter is het als iedereen lid is van
burgernet);
 Burgernet kun je overigens in de nachtelijke uren uitzetten en je kunt het gebied waarover je
wordt geïnformeerd beperken;
 Beheerders kunnen in concrete gevallen ook contact opnemen met de wijkagent en/of 112 bellen.

3. Preventie
Door preventie maakt u het inbrekers en
insluipers moeilijker. In een goed
beveiligde woning kost het teveel tijd om
binnen te komen, en dat heeft een
afschrikwekkende werking. Bij preventie
kunt u denken aan:
 Goed hang- en sluitwerk dat niet makkelijk
afbreekt en is beveiligd tegen inbraaktrucs;
 Doe de ramen en deuren dicht wanneer u in
uw tuin zit;
 Monteer dubbel glas in of plak anti-inbraakfolie op de ramen;
 Ophangen van internetcamera’s met WIFI, al te koop vanaf een paar tientjes. Deze starten
automatisch bij detectie van beweging en geven een signaal door aan uw smartphone zodat u op
afstand kunt zien wat er aan de hand is. Doet zich een verdachte situatie voor en u bent zelf niet
in de buurt, neem dan contact op met een contactpersoon in de buurt die even kan gaan kijken of
bel desnoods 112;
 Ophangen van buitencamera’s met infrarood opname. Zorg er bij het ophangen voor dat er geen
tegenlicht is en houd rekening met de privacy van uw buren;
 Het aanbrengen van buitenverlichting, al dan niet met een bewegingsmelder;
 Het aanleggen van alarm. De kosten daarvan hangen vooral af van het al dan niet verbonden zijn
met een alarmcentrale;
 Gebruik van een kluis voor het opslaan van waardevolle zaken. Belangrijk is dat deze goed is
verankerd, anders worden uw spullen met kluis en al meegenomen;
 Let er op dat inbrekers niet te makkelijk via de bovenverdieping binnen kunnen komen. Sluit ook
daar ramen en (balkon)deuren, berg ladders goed op. Kliko’s zijn handige opstapjes, dus zet die in
een garage of maak ze aan elkaar vast.

U kunt ook een bedrijf in de arm nemen dat is gecertificeerd voor het keurmerk Veilig
Wonen. Dat leidt statistisch aantoonbaar tot minder inbraken.
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Tips voor een veilige buurt
Een veilige buurt begint met het maken van afspraken met de buren, bijvoorbeeld als u op
vakantie gaat. Dan kunt u:
 Uw buren of een andere contactpersoon informeren;
 Deze vragen uw post op te ruimen en uit het zicht weg te leggen;
 Deze vragen het licht op gebruikelijke momenten aan en uit te doen. Dat kan eventueel ook met
een tijdschakelaar;
 Deze vragen om kliko’s aan de weg te zetten en ze ook weer terug te plaatsen;
 Bij de gemeente via een afgeschermde website melden dat u een periode niet thuis bent. De
politie kan daar wel bij;
 Een zogeheten mobeye laten plaatsen, bij voorkeur in een kamer waar niemand komt om voor
huisdieren of planten te zorgen. Als er beweging wordt gedetecteerd wordt een door u
aangewezen contactpersoon gebeld.
 Een auto op de oprit laten staan.

Realiseert u zich verder dat u de krant wel kunt opzeggen tijdens uw vakantie, maar dat u
daarmee wel de krantenbezorger informeert over uw afwezigheid.
Voorts adviseert de wijkagent om de fiets niet op het erf te laten staan met fietssleutels én
huissleutels erin, kostbare zaken (laptops, tablets, telefoons, portemonnees) niet zichtbaar in
huis te laten liggen, uw auto op de oprit te parkeren, liefst onder een lamp die aan gaat bij
beweging, en uw autosleutels ’s-nachts op het nachtkastje te leggen en niet ‘op een logische
plek’ waar ze voor het grijpen liggen.

4. Tenslotte
Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen uit de zaal sluit René Falke af met een
aantal lossen opmerkingen en tips:
 Inbraken vinden tegenwoordig gedurende de hele dag plaats. De politie registreert inbraken en
stemt daar controles op af. Het is daarom altijd zinvol om een (poging tot) inbraak bij de politie te
melden, ook als er niets is gestolen;
 Zoek de juiste balans tussen privacy en zichtbaarheid van de woning. Bij een woning die
verscholen is in het groen kunnen inbrekers ongezien hun gang gaan;
 Laat in uw auto niet zichtbaar spullen liggen: een autoruit intikken en spullen weggraaien gaat erg
snel. Fietsen niet alleen op slot zetten, maar ook altijd ergens aan vast met een kettingslot.

Meer informatie over veiligheid in de buurt is te vinden op de website van Tuinwijk
Sterrebosch: Sociale Veiligheid
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