Waaks! & WhatsApp Veiligheid
Bericht - 8 december 2018
Beste
- WAAKS! - deelnemers
- Beheerders/deelnemers van WhatsAppgroepen Veiligheid

1. Waarschuwing woninginbraken!
Het aantal inbraken daalt in Zeist. In enkele jaren tijd zien we in de gemeente Zeist een daling van 600
naar ongeveer 250 per jaar. Het slechte nieuws is dat we vanaf eind november 2018 weer een sterk
stijgende tendens zien. De oogst van de laatste 2 weken? Inbraken in woningen in de volgende straten:
Tussen 30 november en 7 december inbraken:
Professor Lorentzlaan
Talmalaan
Egelinglaan
Brugakker
Krugerlaan
Johan van Oldenbarneveltlaan
Krugerlaan
Oude Arnhemseweg
Burgemeester Patijnlaan
Laan van Vollenhove

Tussen 22 november en 29 november inbraken:
Nijenheim
Oude Arnhemseweg
Prof. Sproncklaan
Philips van Bourgondiëlaan
Laan van Cattenbroeck
Zeister Oever
Signalement / tijdstippen /modus operandi
-

-

De manier van inbreken is in een aantal gevallen “het ingooien van een ruit met een steen”
In Zeist West is er het signalement “ twee slanke jongemannen en een derde wat dikkere”
Er waren 3 “middaginbraken” rond 15.00 uur en 8 inbraken in de periode tussen 15.00 en 21.00
uur.
Opvallend is ook dat bij de meeste inbraken de bewoners van de huizen waar is ingebroken om
15.00 uur nog thuis waren en pas later om 15.30, 18.00 of 21.00 uur de inbraak hebben
opgemerkt.
Opvallend is dat de inbraken plaatsvinden in de wijken Noord, Centrum en West en (nog) niet in
Den Dolder, Bosch en Duin Huis ter heide en in Oost

Wat doen we?
De politie is er alles aan gelegen om da daders op te sporen en is daar ook druk mee bezig.
Ook het wijkteam west heeft volop aandacht voor de inbraken. Vorige week donderdag waren politie,
wijkmanager en BOA’s actief in Nijenheim met een preventieactie. Daarbij is de inbraakgevoeligheid
van woningen getest (vooral aan de achterzijde). Ook andere medewerkers van de gemeente laten zich
steeds meer zien in de buurten. De acties tijdens “De Maaltijd van Zeist” gaven daartoe extra inspiratie.
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We vragen u
Alert te zijn in uw omgeving, vooral ook in de loop van de middag en in de avond. Dat geldt ook voor de
andere, niet genoemde delen van Zeist. Het kan zich snel verplaatsen.
Ziet u actuele verdachte bewegingen, zoals:
- Groepen mannen/jongens die op een verdachte manier belangstellend een woning bekijken
- Glasgerinkel.
- Mannen jongens die slepen met trappen, stenen voorwerpen etc.
bel dan 112
Hebt u oudere informatie rond een van deze bovengenoemde inbraken,

bel dan 0900 8844

Tips
Tips om een woninginbraak tegen te gaan, ook met de feestdagen:
- Laat uw huis er bewoond uitzien.
- Zorg dat attributen die het inbrekers makkelijk maken om naar boven te klimmen weg, zoals
ladders en containers, weg zijn.
- Zorg voor goede verlichting rond de toegang tot uw woning.
- Maak afspraken met uw buren als u weg bent, zodat zij alert zijn bij rare geluiden
- Denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
Wonen. www.politiekeurmerk.nl

2. De Jaarwisseling 2018/2019
De jaarwisseling komt eraan; we zijn nu al bezig met voorlichting, flyeren, toezicht op illegaal en te vroeg
afgestoken vuurwerk. We kennen inmiddels allemaal de nadelige en gevaarlijke gevolgen van verkeerd
vuurwerkgebruik.
Ook werken we sinds heel kort met een vuurwerkdetectiesysteem in het Centrumgebied (ruim). Het is
een pilot. We gaan kijken hoe het werkt. Daardoor kunnen Politie en BOA’s precies zien waar, wanneer
en hoe zwaar (real time) de knallen zijn en wordt de heterdaad kracht vergroot. Een plaatje ter indicatie.
We zijn voorzichtig met detailinformatie. Maar uit dit voorbeeldplaatje kunnen we zien dat op 4 december
tussen 08.00 uur en 10.00 uur ongeveer 30 knallen zijn geregistreerd bij de gekleurde vlakken. In de
middag en avond was het voornamelijk stil.

3. Nieuwjaarsfeest gemeente Zeist 7 januari 2019
Uiteraard bent u allen van harte uitgenodigd!

We wensen u (ook namens het gemeentebestuur) alvast
goede feestdagen en een feestelijke afsluiting van 2018.

Team Waaks/WhatsApp
Jolanda van der Weerd
René Scheffer

Alle tips en adviezen voor u op rij
Eigen Veiligheid
Uiteraard geldt: eigen veiligheid boven alles
- de politie verwacht niet dat u ”de held” gaat spelen. De politie verwacht wel dat u belt!
- Schat de risico’s goed in, bel bijvoorbeeld pas als u uit zicht en bijvoorbeeld een hoek om bent.
- U blijft verantwoordelijk voor uw eigen handelen.
Wanneer 112 bellen
Het alarmnummer 112 mag gebeld worden bij verdachte situaties (bijvoorbeeld personen die verdacht rondhangen of
iemand die in alle auto’s kijkt), levensbedreigende situaties, bij spoedeisende hulp,
als u slachtoffer of getuige bent van een misdrijf, Dus: het alarmnummer 112 is niet alleen maar voor
levensbedreigende situaties maar ook voor alle situaties waarbij er nog een kans is dat de politie de daders kan
pakken! 112 mag ook gebeld worden als u bijvoorbeeld getuige bent van het feit dat jongelui vernielingen aan het
plegen zijn.
Wanneer 0900-8844 bellen
Het algemeen nummer 0900-8844 belt u als u wel politie nodig hebt, maar als er geen spoed bij is. Bijvoorbeeld als u
wilt melden dat er al een paar dagen een verdachte auto in de straat geparkeerd staat, of als u vermoedt dat er
ergens een hennepkwekerij is. Als u criminieel gedrag wilt melden en u blijft liever anoniem, dan kunt u
telefoonnummer 0800-7000 bellen (Meld Misdaad Anoniem).
Inhoud van de melding
Als u in het kader van het project Waaks! 112 of 0900-8844 belt, moet u het volgende melden:
- Dat u deelnemer bent van Waaks!
- Wat er is gebeurd.
- Wanneer het is gebeurd.
- Waar het is gebeurd.
- Waar u zich bevindt.
- Wie u bent en wat uw telefoonnummer is.
U dient Waaks! te vermelden, omdat dit project bij de Meldkamer bekend is en deze meldingen extra aandacht
krijgen. Bovendien is dan later te herleiden hoeveel successen er zijn geboekt door inzet van Waaks!
De meldkamer zal vragen naar:
- Signalement (man/vrouw, huidskleur, lengte, postuur, haardracht, kleding en opvallende persoonskenmerken).
- Voertuigen: kleur, kenteken, type en opvallende kenmerken.
- Loop- of rijrichting van personen of voertuigen en locatie.
Wat u van de politie kunt verwachten
Wat kunt u van de politie verwachten:
- Een melding leidt tot actie!
- Bij levensbedreigende en verdachte situaties is de politie in principe binnen 10 minuten ter plaatse
(bijvoorbeeld een inbraak heterdaad).
- Bij alle gedane 112 en 0900-8844 meldingen wordt de melder teruggebeld.
Preventietips
Tot slot voor uzelf enkele preventietips:
- Sluit woning deugdelijk af (óók overdag).
- Geef de woning een bewoonde indruk.
- Laat eventueel overdag muziek aanstaan.
- Blijf onduidelijk op antwoordapparaat/e-mail/sociale media.
- Verstop waardevolle goederen niet op bekende plaatsen (linnenkast, nachtkastje).
- Geen televisie, computer e.d. voor het raam!
- Vraag de buren extra alert te zijn.
- Doe altijd aangifte van strafbare feiten.

