
CRIMINELEN ZIJN 
ONBEREKENBAAR...
op de inzet van de buurtpreventie 
kunt u wel rekenen!

Ga naar onze website voor:

- Nuttige tips op het punt van inbraakpreventie
- Informatie van Buurtpreventie Maasland
- Het laatste nieuws van politie Haaglanden
- Handige links

www.buurtpreventie-maasland.nl
melding@buurtpreventie-maasland.nl

Zet inbrekers in het licht!
De winterperiode met lange donkere avonden en nachten 
geeft meer risico op inbraak. U kunt de kans daarop zelf 
aanmerkelijk kleiner maken door te zorgen voor goede 
verlichting. In huis, vooral ook als u niet thuis bent, maar 
ook rondom uw huis.

Bij onze ronden door het dorp valt vaak op hoe beperkt 
huizen zijn verlicht. Dat geldt zeker voor de paden achter 
de huizen naar de tuinen en de bergingen. Slechts hier en 
daar brandt een lamp en er gaan ook nauwelijks lampen 
aan als je daar in het donker langs de bergingen loopt. 

Een bewegingsmelder en een flinke lamp kosten niet veel 
en helpen om inbrekers af te schrikken.

Zet inbrekers in het licht en hou ze buiten uw tuin en 
buiten uw huis.

Meer beveiligingstips leest u in de special ‘beveilig uw huis’ 
op www.politie.nl/haaglanden. 
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Onvoorspelbaar
06-09-2013;  01.00 uur tot 03.00 uur
“Afgezien van het warme weer valt er niets te melden. Zeer rustig in het 
dorp”

12-07-2013;  22:00 uur tot 01:00 uur
“Aan het einde van de ronde fietsten we langs de Trekkade waar we 4 
blowende jongens tegenkwamen die vervelend reageerden. Contact 
opgenomen met de Wachtcommandant die meldde dat er een jongen 
was overvallen. Afgesproken terug te fietsen om te zien of ze er nog 
waren. Onderweg kwamen we de buurtpreventen tegen die na ons 
zouden lopen. Zij hebben geholpen met zoeken. Na een kwartier zagen 
we aan het begin van de Trekkade een aantal jongeren uit een tuin 
komen. Waren niet dezelfde die we eerder waren tegengekomen. De 
politie is nog verder gaan zoeken.”

Voorgaande teksten komen uit het logboek dat de preventen na 
hun ronde invullen. Een rondje buurtpreventie is vaak een paar uur 
door het dorp lopen zonder dat er iets bijzonders gebeurt, maar 
de rust kan dus ook opeens veranderen in spanning vanwege een 
incident.

Zo gaat dat ook met de criminaliteit in ons dorp. Na het eerste 
jaar waren we enthousiast over de sterke daling van het aantal 
incidenten maar schreven we ook al dat dit beeld snel kon 
veranderen. En inderdaad, afgelopen winter en voorjaar was er 
plotseling een vervelende stijging van inbraken en diefstal. De 
laatste maanden is het beeld gelukkig weer beter, maar criminaliteit 
blijft onvoorspelbaar.

Buurtpreventie helpt en door recente uitbreiding van het aantal 
preventen kunnen we nog vaker de straat op. Het is echter 
ook van groot belang dat iedereen goed let op afsluiten en 
verlichten van woningen. Alleen met elkaar kunnen we er voor 
zorgen dat Maasland een groene, relatief veilige gemeente blijft 
in een omgeving  die overwegend donkerrood scoort op de 
misdaadmonitor. Wij gaan in ieder geval door om Maasland zo veilig 
mogelijk te houden.

Kees van der Vaart,
Voorzitter Stichting Buurtpreventie Maasland

Word vriend van
Buurtpreventie Maasland

Hou je ogen en oren open, let op verdacht gedrag en opvallende situaties.

bel 112 als elke seconde telt
geen spoed, wel politie bel dan 0900 - 8844

Is het minder urgent?
Geef het door aan de buurtpreventie  

www.buurtpreventie-maasland.nl 
melding@buurtpreventie-maasland.nl

En steun ons financieel
Buurtpreventie Maasland kost tijd van de deelnemers, maar het kost ook geld voor kleding,  

opleiding, communicatie, enz. We hebben er bewust voor gekozen om niet volledig afhankelijk  
te zijn van de gemeente. Buurtpreventie is van ons allemaal!

Voor een bedrag van € 25,- (bedrijven € 250,-) word je  

Vriend van de Buurtpreventie Maasland
en help je Maasland nog veiliger te maken!

Een grotere of kleinere bijdrage is uiteraard ook welkom.  
De bijdrage kunt u overmaken op rekening NL63RAB0127536752, t.n.v. Buurtpreventie Maasland.

Stichting Buurtpreventie Maasland is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  

Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting.


