Waar men in de buurt op moet letten
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn,
maar het kunnen ook jongens uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op
te letten, is gedrag. U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. De tijden en plaatsen dat
er bekende, of juist onbekende mensen langslopen. De routes die gereden en gefietst
worden. Plekken waar je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat
afwijkt extra op. Wanneer u het zogenoemde ‘onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt,
kunt u 112 bellen.
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren - als zij de kans
krijgen zelfs zorgvuldig - een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen
komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe
makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners.
Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.
Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar
binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap
of een steen verstoppen (om later te gebruiken).
Wat is verdacht gedrag








Als er tijdens de vakantieperiode in de buurt 's avonds wordt gesleept met goederen
door onbekenden;
Als er (duurzame) goederen (zoals computers, beeldschermen, audio-apparatuur,
televisietoestellen, flatscreen tv's, systeemkasten) aan de kant van de weg of stoep
zijn klaargezet;
Als er onbekenden zijn te zien in of nabij huizen, scholen, auto's of bedrijfspanden
waarbij men weet dat de bewoners met vakantie of niet aanwezig zijn;
Als men ziet dat er onbekenden over een schutting van een woning heen klimmen
waarvan men weet dat de bewoners met vakantie zijn. U ziet iemand bij huizen naar
binnen kijken. Weglopen en weer terugkomen, een rondje om het huis maken;
Als er onbekenden zijn te zien op afdakjes, daken van schuurtjes, woningen en
bedrijven. Vooral afdakjes en regenpijpen zijn geliefd om binnen te komen op de
hogere verdiepingen.

Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon
aanspreken. Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het
voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te
breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 112. U geeft door wat u
ziet en de politie kan dan komen en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in
sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een
inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Bij verdachte situatie 112 bellen

Als u getuige bent van een verdachte situatie of een woninginbraak, neem dan direct via het
alarmnummer 112 contact op met de politie. Belangrijke dingen om door te geven aan de
politie zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of
opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model,
kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een
tas of een ander voorwerp bij zich heeft welke richting de daders vluchten.
Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van de
voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden de politie
niet, omdat zij bang waren dat het ‘toch niets was’. U hoeft niet bang te zijn dat de politie
direct met sirene en zwaailicht eraan komt. De centralist die de 112-melding aanneemt zal u
vragen wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie
aanleiding geeft om agenten erheen te laten gaan.
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij
huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de
bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een
inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld
voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u
getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook
wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.
Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende
handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie
heeft al meerdere personen voor de rechter gebracht omdat zij voorbereidende handelingen
voor inbraak pleegden. Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen.
Uw informatie kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van de verdachte(n). Niet
spoedeisende informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer 0900-8844 of Meld
Misdaad anoniem 0800-7000.
Kans op herhaling

Inbraak is besmettelijk. Directe buren van een leeggehaald huis lopen een drie keer zo grote
kans om binnen een week ook de klos te zijn. De kans op herhaling is het grootst in de eerste
week, in een gebied van vijftig meter rond een inbraak. Het risico neemt dan met maar liefst
327 procent toe. Daarna neemt het inbraakgevaar weer af. Maar binnen 100 meter van een
inbraak is na 15 dagen de kans om slachtoffer van inbrekers te worden nog altijd bijna 2 keer
zo groot als anders (197 procent). Na een maand is dat risico nog ruim anderhalf keer groter.

