Tips om inbraak te
voorkomen
- Zorg voor goed hang en sluitwerk.
- Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft
open staan niet te lang onbeheerd (ook niet om te
douchen, slapen, boven te stofzuigen, enz.) en leg
geen waardevolle spullen in het zicht (lap top, camera,
portemonnee).
- Sluit ramen en deuren gedurende de nacht. Inbrekers
kunnen ook gebruik maken van een klein raam, zoals een
bovenlicht.
- Als u een raam op een kierstand zet, gebruik dan degelijk
hang- en sluitwerk waarmee dat veilig kan.
- Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het
slot zitten.
Meer beveiligingstips leest u in de special ‘beveilig uw huis’
op www.politie.nl/haaglanden.

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

JE HOEFT NIET ’S NACHTS
DE STRAAT OP IN EEN
ROOD JACK...

maar je kunt wel helpen om
Maasland nog veiliger te maken

Buurtpreventie helpt!
Na de start van de buurtpreventie Maasland in mei van
het afgelopen jaar is mij vaak gevraagd ‘denk je dat
buurtpreventie echt helpt?’ Ik heb daar altijd voorzichtig
op geantwoord dat we daar wel van uit gaan maar dat we
misschien al wel blij moeten zijn als het aantal misdrijven
niet stijgt.
Nu, met ongeveer een jaar ervaring, hebben we alle
gegevens van de politie vanaf begin 2009 op een rij gezet.
De conclusie is duidelijk; buurtpreventie helpt. Sterker nog,
buurtpreventie helpt heel goed.
Ten opzichte van de periode voor de buurtpreventie is
het aantal misdrijven per jaar (inbraak, diefstal, vernieling
enz.) ruim één derde lager; van ongeveer 150 naar minder
dan 100. Daar kan toeval bij zitten, er zijn wel vaker
golfbewegingen. Maar als we zien dat overal om ons heen
het aantal misdrijven stijgt dan kan het niet anders of een
deel van de verlaging is te danken aan de buurtpreventie.
Dat komt niet alleen doordat wij goed zichtbaar op straat
lopen, het komt ook omdat iedereen in het dorp weer wat
nadrukkelijker aandacht heeft voor de veiligheid.
Dat de cijfers nu zo goed zijn wil niet zeggen dat we tevreden
zijn. Elke inbraak is er nog steeds één te veel en er is geen
garantie dat we straks niet plotseling weer een stijging van
inbraken of diefstal hebben. Wij gaan in ieder geval door om
samen met u Maasland zo veilig mogelijk te houden.
Kees van der Vaart,
Voorzitter Stichting Buurtpreventie Maasland

Wordt 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 1275.36.752, t.n.v. Buurtpreventie Maasland.
Stichting Buurtpreventie Maasland is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting.

