Bosch en Duin, maart 2012

Is het inbrekersgilde weer terug?
Wij kunnen u deels gerust stellen, het inbrekersgilde, zoals dat eind 2005 begin 2006 in onze
buurtschappen bezig is geweest, is niet terug. Was er destijds een golf aan inbraken van maar liefst
vijftig stuks in een relatief korte periode gepleegd door beroepscriminelen, nu spreken wij over een
relatief rustige periode waarbij het meer gaat om inbrekers van een geheel ander kaliber.
Het is echter niet zo dat de inbraken waarmee een aantal inwoners van ons geconfronteerd is in de
afgelopen maanden niet iets dat je wegwuift: wel degelijk is er iets aan de hand waar wij met z’n
allen voor moeten waken. De recente aandacht op zowel televisie als in de gedrukte media heeft
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder op de kaart gezet. Deze berichten worden niet alleen
waargenomen door belangstellende inwoners van onze buurtschappen. Helaas is er ook een groep
die met andere ogen naar deze berichtgeving kijkt. De afgelopen weken is de belangstelling voor
onze buurtschappen meer dan gebruikelijk en spreken wij over een verhoogd risico waarbij
iedereen alert en oplettend dient te zijn.
Wees waakzaam en bel bij onraad altijd de politie, bij acuut gevaar 112 en anders 0900-8844. Zet
deze nummers in uw mobile telefoon. Zorg dat u uw mobile telefoon altijd meeneemt als u de deur
uitgaat.
Stap niet zelf af op mogelijke inbreker(s). Deze zullen altijd voor zichzelf kiezen om een veilig
heenkomen te vinden en zullen alle obstakels zonder pardon aan de kant duwen of slaan ongeacht
wat of wie het is.
In het driemaandelijks overleg met de wijkagent, de beveiligingsbedrijven Securitas en JBA bespreken
wij samen hoe wij onze buurtschappen nog veiliger kunnen maken. Daarvoor hebben wij uw hulp
hard nodig. Mocht u iets zien dan vernemen wij dat graag van u. Vandaar bijgaand formulier welke
u hopelijk nooit nodig zult hebben. Is het wel het geval vul alles zo zorgvuldig mogelijk in en stuur
deze direct aan ons terug. Wij communiceren dat dan met de beveiligingsbedrijven en de wijkagent.
Uiteraard meldt u het incident ook aan de politie indien dat van belang is. Lees ook de flyer van de
politie met allerlei nuttige tips.
Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de commissieleden:
Ludger van Zwetselaar
Tel. 06-13579071
Voorzitter Commissie Beveiliging Bosch en Duin e.o.
Marc Delhaise, tel. 2290861
Louk Verwer, tel. 6924748

Onderstaand enkele tips:








Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren;
Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet vooral niet een wc raampje of ramen en deuren van
een garage af te sluiten. Doe deze ook allen op slot en verberg de sleutels;
Geef de woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Sluit bijvoorbeeld een lamp op een
tijdschakelaar aan;
Vestig geen onnodige aandacht op waardevolle bezittingen door deze op een van buitenaf
zichtbare plaats te zetten;
Verdeel bijvoorbeeld uw sieraden en waardepapieren over diverse plaatsen in uw woning
zodat deze niet makkelijk in een keer weg te nemen zijn;
Leg altijd uw sleutels op een vaste en niet opvallende plaats in huis.
Indien er alarm aanwezig is schakel deze dan altijd in, bijv. als u boodschappen gaat doen
en ook ’s nachts als u naar bed gaat.

