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Voorkom woninginbraken
De afgelopen periode zijn er in Oog in Al meerdere woninginbraken geweest. Een woninginbraak kan
een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. De politie doet er veel aan om inbrekers op te
pakken en vraagt uw medewerking om de inbraken te voorkomen.
De politie en de toezichthouders van de gemeente

Politiekeurmerk veilig Wonen

als in burger. Zij vragen u direct 112 te bellen als u

gevallen inbraak voorkomen. Als uw woning

surveilleren (extra) in Oog in Al zowel in uniform
iets verdachts ziet.

Inbraakmethodes

- Binnenkomst via voor- en/of achterzijde.
- Forceren van een deur en/of raam.

- Inklimmen via achterzijde woning.

Met goed hang- en sluitwerk kunt u zelf in veel
voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

(PKVW) is de kans op inbraak veel kleiner. Ook kunt
u bij verschillende verzekeringsmaatschappijen

korting krijgen op de premie. Meer informatie vindt
u op politiekeurmerk.nl.

- Hoekwoningen zijn kwetsbaarder.

Subsidieregeling woningbeveiliging

Tips om inbraak te voorkomen

voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig

•

Laat als u van huis bent een bewoonde

indruk achter. Maak bijvoorbeeld gebruik
van tijdschakelaars om de lampen aan en
uit te laten gaan. Hou de struiken laag.
•

•
•

Meld niet op uw voicemail of via sociale

Ziet u iets verdachts?

Let op babbeltrucs: mensen die

bijzondere kenmerken van een verdachte. Bij geen

Handel zoveel mogelijk zaken bij de deur
af en vraag naar een legitimatiebewijs.

woningscan aanvragen. Lees meer op

Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet. Noteer

spoed kunt u de politie bellen op 0900 – 8844. Wilt
u anoniem melden? Dan kunt u bellen met 0800 70 00.

Vraag buren of bekenden om de post

Meer informatie

leggen en een oogje in het zeil te houden.

uw wijkagent op 0900-8844 of de gemeente,

tijdens uw afwezigheid uit het zicht te

Verwijder eventuele takjes tegen/tussen de
deur.

•

vergoedt een deel van de gemaakte kosten voor

utrecht.nl/pkvw.

Leg waardevolle spullen niet in het zicht.

deur komen en bij u naar binnen willen.

•

subsidieregeling beschikbaar. De gemeente

Laat geen kliko’s/objecten buiten staan.

bijvoorbeeld met een zielig verhaal aan de

•

inbraakwerende maatregelen nemen, is er een

woningbeveiliging. Ook kunt u een gratis

media dat u niet thuis bent.
•

Wonen. Om te stimuleren dat bewoners de nodige

Doe (poort)deuren en ramen goed op slot
en laat de sleutels niet in het slot zitten.

•

De gemeente vindt het belangrijk dat woningen

Meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl

Verspreidingsgebied: Oog in Al

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
afdeling veiligheid West op 14 030. U kunt ook
mailen naar west@utrecht.nl.
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