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Huis-aan-huis voorlichting tegen woninginbraken
Het afgelopen jaar is er meerdere keren ingebroken in uw buurt. Daarom komen we in de week van 14
december huis-aan-huis bij u langs om anti-inbraak-tips te geven. U kunt ons herkennen aan de rode jassen
met het logo van de Gemeente Utrecht. Tijdens de actie wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de
coronamaatregelen.
Wat kunt u nu al doen?
We hopen u in de week van 14 december te spreken.
Lopen we elkaar mis? Dan kunt u eenvoudig
onderstaande maatregelen nemen om de kans op
woninginbraak te verkleinen.
•

Zorg dat uw huis er bewoond uit ziet
Laat een lamp aan of gebruik een
lichtschakelaar als u weg gaat. Vergeet daarbij
niet uw buitenverlichting. En gaat u meerdere
dagen weg, vraag dan aan uw buren om extra
alert te zijn.

•

Leg kostbare spullen uit het zicht
Zorg dat kostbare spullen nooit van buitenaf te
zien zijn en berg ze op.

•

Sluit alle deuren en ramen
Doe de voor- en achterdeur altijd op slot en
zorg dat uw ramen dicht zijn. Laat geen
sleutels aan de binnenkant van uw deur of
raam zitten. Inbrekers hoeven dan alleen een
raampje in te slaan en kunnen dan met de
sleutel de deur openen.

•

Schakel het alarm in (indien aanwezig)
Ook als u maar kort van huis bent, schakel het
alarm in. Inbrekers hebben maar weinig tijd
nodig om spullen uit uw huis te halen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met goedgekeurde sloten verkleint u de kans op een
inbraak, de moeite waard dus! Een woning kunt u laten
beveiligen volgens de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW). U kunt in aanmerking komen
voor een bijdrage van de gemeente en in sommige
gevallen krijgt u zelfs korting op uw
inboedelverzekering.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
www.utrecht.nl/pkvw. Daar vindt u ook een link naar
erkende bedrijven die dit uit kunnen voeren.
Ziet u iets verdachts? Bel 1-1-2
Bel altijd 1-1-2 als u iets verdachts ziet; bijvoorbeeld
als u een verdacht persoon rond een woning ziet lopen
en uw onderbuikgevoel zegt dat het niet klopt.
Meer informatie
Heeft u vragen over woninginbraken in uw buurt of
over dit bericht? Neem dan contact op met Fabiënne
van der Werf, via 14-030 of mail naar oost@utrecht.nl
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de
wijk? U kunt zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van het wijkbureau via de website
www.utrecht.nl/oost
Volg ons ook via:
Instagram
@wijkbureauoostnoordoost
Twitter
@WB_Oost
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