- Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
- Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft open
staan niet te lang onbeheerd en leg geen waardevolle spullen in
het zicht (laptop, 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 hangen sluitwerk waarmee dat veilig kan.
- Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot
zitten.

Zet inbrekers in het licht!
- Zorg voor goede buitenverlichting en voldoende verlichting in
huis, vooral ook als u niet thuis bent.
Meer beveiligingstips leest u in de special ‘beveilig uw huis’ op de
website van de politie www.politie.nl.

Aantal incidenten door de jaren
We hebben de cijfers van het aantal incidenten van de afgelopen
jaren in kaart gebracht.

Kijk voor actueel nieuws over de veiligheid in
ons dorp op:
facebook.com/buurtpreventiemaasland/
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Tips om inbraak te voorkomen

Corona van grote invloed op de
buurtpreventie

Corona van grote invloed op de
buurtpreventie
We kunnen er helaas niet omheen, ook op de buurtpreventie heeft de
corona veel invloed. Begin van het jaar was in de lijn van het afgelopen
jaar met weinig criminaliteit maar wel een toenemend aantal meldingen
van overlast. Na de uitbraak van de corona werd die trend nog veel
duidelijker. De criminaliteit ging nog sterker omlaag terwijl overlast en
vandalisme sterk toenamen.
Met nog maar een beperkt aantal weken te gaan, tellen we dit jaar nog
geen 40 criminele activiteiten, waarvan 10 maal diefstal uit een auto
in een enkele nacht in januari. Het aantal meldingen van overlast en
vernieling staat in dezelfde periode al op ruim 100.
Het lage cijfer voor de criminaliteit komt ongetwijfeld doordat iedereen
veel vaker thuis is, het hoge cijfer voor de overlast komt waarschijnlijk
door een combinatie van jeugd die zich verveeld, mensen die veel
meer in en rond hun huis zijn dan voorheen en wellicht ook een lagere
acceptatie van (geluid)overlast.
Ook de activiteiten van de buurtpreventie zijn anders door de Corona.
Op verzoek van de gemeente hebben we vooral de eerste periode
veel rondes overdag gemaakt om te attenderen op groepsgrootte en
afstand houden. En we proberen vaker op plaatsen langs te gaan waar
de meeste overlast is, zoals bij de skatebaan en de voetbalkooi. Ook in
corona tijd blijft buurtpreventie nuttig en nodig.

Whatsapp groepen
In en om Maasland zijn zo´n 30 Whats-app groepen actief, gericht op
veiligheid. Bij onraad kunnen zo snel buren gewaarschuwd worden.
De groepshoofden zitten in een overkoepelende groep, waar
ook de politie deel van uitmaakt. Op deze manier is een goed
informatiesysteem opgezet, wat zijn waarde inmiddels bewezen heeft.
Is er in jouw straat nog geen groep actief? Of wil je toegevoegd
worden aan een groep? Stuur een e-mail aan
whatsapp@buurtpreventie-maasland.nl voor meer informatie.

Buurtpreventen gezocht
Het afgelopen jaar is het aantal inzetbare buurtpreventen wat terug
gelopen. Het wordt daardoor lastig om elke dag op straat te zijn en in
het weekend meer rondes te doen.
Vind jij het ook belangrijk dat er naast de politie meer mensen op straat
zijn die op de veiligheid letten en wil je daar een paar uur per maand
aan meewerken stuur dan een bericht aan melding@buurtpreventiemaasland.nl of neem contact op met Simon Poot, tel 06 21112244
email spoot72@gmail.com of Kees van der Vaart tel 06 39482101 email
cmvaart@gmail.com.
Dan zorgen wij voor opleiding, begeleiding en zaken zoals kleding en
draag jij bij aan een nog veiliger Maasland.
Kees van der Vaart,
Voorzitter Stichting Buurtpreventie Maasland

Doe mee met
Buurtpreventie Maasland
Hou je ogen en oren open.
Let op verdacht gedrag en opvallende situaties.
Zorg voor goede verlichting en goed hang- en sluitwerk.

Vertrouw je het niet of twijfel je?

Bel direct naar 112!
Geen spoed maar wel politie nodig bel dan 0900 - 8844
Contact opnemen met de buurtpreventie
melding@buurtpreventie-maasland.nl
www.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 NL63 RABO 0127 5367 52, t.n.v. Buurtpreventie Maasland.
Stichting Buurtpreventie Maasland is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting.

