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Beste inwoners van de Peelgemeenten,

Een veilig huis, in een veilige wijk. Helaas is dit veilige gevoel geen

vanzelfsprekendheid meer. Tijdens de donkere dagen stijgt overal het aantal

woninginbraken en woninginsluipingen. Ook in een aantal gemeenten in de

Peelregio. De aanpak van woninginbraken en het voorkomen daarvan krijgt

daarom extra aandacht van de gemeenten en de politie. Eind vorig jaar is een

speciaal WoningInbrakenTeam Peelland (WIT Peelland) opgericht dat zich

primair bezig houdt met het oplossen van woninginbraken. U kunt zelf ook

meehelpen om inbraak of insluiping te voorkomen. 

Wees Alert!

De afgelopen maanden hebben de gemeenten en de politie via de gemeentelijke

websites en de gemeentepagina’s tips gegeven om inbraken te voorkomen. Het

aantal woninginbraken en woninginsluipingen in de gehele Peelregio blijft

echter zorgelijk. Daarom vragen wij uw aandacht! 

Wat kunt u doen om inbraak en insluiping te voorkomen? Draai de deur op slot

als u boven of in de tuin bent. En zorg ervoor dat als u uw woning verlaat, de

deuren op slot zijn en de ramen dicht. Ramen moeten beveiligd zijn door middel

van een speciale klink met slot of een ander beveiligingsmiddel. In de bijgevoegde

checklist staan meer tips. Info hierover kunt u ook vinden op www.politiekeurmerk.nl.

Extra aandacht

Het gebeurt steeds vaker dat inbrekers/oplichters met een smoes (babbeltruc)

aanbellen om te kijken of er iemand thuis is. Soms vragen ze om een glas water,

een pen of pretenderen autopech, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.

Ook doen dieven zich soms voor als meteropnemer, reparateur of zelfs

politieagent. 

Meld verdachte situaties

De politie en de gemeenten vragen u om verdachte situaties altijd te melden via

0900-8844. Let op signalementen van personen, kentekens en kleur van auto’s.

Alle puzzelstukjes helpen om de daders te kunnen pakken. Bent u postbezorger,

hondenbezitter, of vaak buitenshuis aan het werk? Wees dan extra alert! Meld

verdachte situaties ook aan uw buren, zodat u gezamenlijk een oogje in het zeil

kunt houden. Samen staan we sterker!

Bent u getuige van een woninginbraak? Bel dan direct 112. Via Meld Misdaad

Anoniem kunt u informatie anoniem doorgeven op 0800-7000. 
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Voorkom inbraak of insluiping in uw woning

Wat doet u wanneer er in uw woning is ingebroken:

Laat bij diefstal uw betaalpassen blokkeren

Rabobank 088 – 722 67 67 

SNS 0800 – 03 13

ABN AMRO 0900 – 00 24

ING 058 – 21 26 00

www.pasblokkeren.nl voor instellingen met pasjes, betaal- en spaarpassen. 

Laat bij diefstal uw gsm blokkeren

KPN 06 – 12 00 12 00

Telfort 0900 – 9596 

T-Mobile 0800 – 71 11 

Vodafone 06 – 54 50 01 00 

Meld de inbraak bij de politie

Telefoonnummer politie: 0900 – 88 44 

De politie onderzoekt uw woning. Mogelijk zijn er sporen achtergelaten. Houd de

situatie zoveel mogelijk zoals u die aantrof.

Doe aangifte bij de politie

Bij de agent, in uw woning, of na afspraak via telefoonnummer 0900 – 88 44. uw

aangifte is van belang voor het oplossen van de inbraak. De kans om uw spullen

terug te krijgen wordt groter. De politie kan beter inspelen op de veiligheid in uw

woonomgeving. 

Geef aanvullende informatie door

Blijkt er toch meer gestolen? Weet u toch iets over de dader? Bel: 0900 – 88 44

Bel uw verzekeringsmaatschappij

Beveilig uw woning. Een inbreker kan nog eens terug komen.

Zo voorkomt u een inbraak:

• Zorg voor goed hang- en sluit werk. Vraag om advies bij een erkend Politie

Keurmerk Veilig Wonen-bedrijf. U vindt ze op www.politiekeurmerk.nl.

• Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet.

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.

• Haal de deursleutel uit het slot. Dit voorkomt het openen met hulpmiddelen. 

• Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af. U voorkomt extra schade.

• Verstop geen sleutels buiten. De deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime

plaatsen’.

• Doe geen adreslabel aan uw sleutelbos.

• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.

• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op. Huur bijvoorbeeld een

bankkluisje. 

• Plak geen afwezigheidbriefje op uw deur.

• Zorg voor een bewoonde indruk. Houd gordijnen open, laat planten staan en

gebruik een tijdschakelaar voor verlichting.

Checklist veilig wonen

Checklist na een inbraak

• Zorg voor voldoende buitenverlichting. Inbraken gebeuren vaak vanaf de

achterzijde van de woning.

• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

• Graveer postcode en huisnummer op waardevolle spullen.

• Laat uw buren een oogje in het zeil houden.

• Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.

• Zorg dat inklimmen door tuinspullen onmogelijk is. 

• Noteer merk, type, serienummers, et cetera van apparatuur.

• Maak foto’s van antiek, schilderijen en sieraden.


