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Beste Buurtbewoner,

1. 1 dag niet 2016: de grote dag nadert!

De sensibiliseringscampagne 1 dag niet nadert met rasse schreden.
1 DAG NIET keert van 24 tot 30 oktober terug met vrijdag 28
oktober 2016 als hoogtepunt van deze sensibiliseringsweek.
De overgang naar het winteruur is een kritieke periode voor
inbraken, het is dus nuttig om een aantal beveiligingsmaatregelen te
nemen.
Lees daarom de tips in punt 2.
Neem zelf ook deel! Dit zijn een reeks initiatieven die je zelf kunt organiseren:
- sensibiliseringswandeling met de wijkagent,
- receptie met de buren om elkaar beter te leren kennen,
- infosessie in het gezelschap van een diefstalpreventieadviseur,
- preventiestand aan de ingang van de wijk,

- Facebookpagina of WhatsApp-groep om info uit te wisselen tussen buren, …
Vergeet vooral je initiatief niet te posten op www.1dagniet.be.
Dan kunnen wij je alleen nog maar veel geluk wensen met je preventie-initiatieven.
En denk eraan: geef inbrekers op 28 oktober geen enkele kans.
2. Hoe inbraken voorkomen tijdens de ‘donkere maanden’?

Met de dagen die beginnen te korten, neemt het risico op inbraken toe. De verloven en
vakanties van de maand november zijn een bijzonder risicovolle periode, aangezien sommige
mensen hun woning dan gedurende een lange periode achterlaten. Zorg er derhalve voor dat je
woning ’s avonds verlicht is. Inbrekers slaan immers liever hun slag tijdens de ‘donkere
maanden’. Daarom herinneren wij je aan de volgende preventietips:
-

Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op lampen en stel ze zo in dat de
verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens
jouw leefpatroon.
- Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond de woning.
- Sluit deuren en ramen af, zelfs indien je een ruimte of woning slechts voor enkele
ogenblikken verlaat.
- Laat geen briefje over je afwezigheid achter op de deur.
- Vraag gratis toezicht van je woning aan tijdens je afwezigheid. Dit kun je aanvragen
bij de lokale politie wanneer je op vakantie vertrekt.
- Geef je woning steeds een bewoonde indruk.
- Ga na of je woning zichtbaar is van op straat en verwijder eventuele bomen of planten
die de zichtbaarheid verminderen.
- Laat geen gereedschap of ladders rondslingeren die het werk van de inbrekers kunnen
vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel.
- Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen voorwerpen, zoals juwelen,
GSM’s, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische toestellen.
- Plaats de verpakking van je nieuwe flatscreentelevisie niet op het trottoir. Inbrekers
weten hierdoor dat er bij jou iets te stelen valt.
- Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
- Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van je waardevolle
voorwerpen en maak foto’s van je juwelen. Het registratieformulier kan worden
gedownload op www.besafe.be (rubriek: Publicaties).
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. De diefstalpreventieadviseur van de lokale
politie geeft je hierover graag gratis advies.
- Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en signaleer verdachte gedragingen
onmiddellijk aan de politie via het nummer 101 of aan je lokale politie.
Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdacht voertuig en geef deze
informatie door aan de politie.
Meer informatie en preventietips vindt je via deze link: https://www.besafe.be/tips.
Aarzel niet om contact op te nemen met je diefstalpreventieadviseur:
www.diefstalpreventieadviseur.be.
Dank ook om alle wijzigingen in coördinaten te melden via binplp@ibz.fgov.be

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

